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nado Federal. Julio campos ... -··· ... , ...... ~c. ·11428 

Parecer n.0 469/93- CAE, sobre o Oficia "S" n.o 
14/93, do Governador do Estado da Bahia, solici
tando autorização para contratar <>!J€r~>Qão de cré,. . 
dito, junto à F'manciadora de Estudos e Projetas -
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1í'INEP. .rosaphat Marinho ., .......... C< •• ,,, •• ··<'-... 11428 
Parecer n. 0 470/93 - Comissão Diretora, que 

apresenta a redação.final do PR n.0 137/V3, que auto
riza o ,.Goyerri.O -do:. EStado da Bah!a a contratar 
operação de crédito junto à .Financladora de Estudos 
e Projetas - FINEP .. Júlia Marise ... ___ .... ,_, ... 11430 

Parecer n..0 47.1/93- CAE, sobre o Ofício 1'8" n.0 

76/93, com soliclt..ção da Prefeitura Munici.pal · de 
Uniguãiana .(RS), _par~ contratar operaçãO" de- cré
dito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 
Esperidião Amin ....... _ ......... ~ ...... •: ,,_ .. -_ .. ..i<"i 11431 

Parecer n.0 472/93 -.Comissão Diretora, que 
apresenta a redação fula! do PR n.O 138/93, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Urugua!ana C&Sl 
a contratar operaÇão de. crédito junto ao Banco do 
Estado .. do Rio Grande do SUl S.A . .Túllo Campos .... 11432 

Parecer n.o 473/93 - Comissão Diretora, que 
apresenta a redação final do PR n.0 139/93, que 
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais -
LFTMG~ cujos recursOS );erãó ·destinados ao giro de 
91% da dívida mobiliária do Estado, vencivel no 
primeirO- ·séllieStre de 199:1. ~en._ Luçfdio Portella ~. . !1436 

Parecer--~n.0 474/93 - Comissão_ Diretõra, que 
apresenta _ a redação final do PLS · n. 0 172/92 -
Complementar, que dispõe o cumprimento imediato 
do disposto no § 2.0 do art. 192 da Constituição Fe-
dera!. Sen. .Túlio Campos .......... ; : .. .. .. .. .. .. .. 11(67 

Pai~er ::.n.~ 475/93--.___ ""7 _<iolll:issão _ Piretora, que -
apresenta a redação final do__PLS n..0 41/93, g_ue dá 
nova redai;ão ao att. 15 · da Lei n.O · 5:!191/93, que 
dispõe sobre o controle sanitário do comércio .de 
drogas~ mediCamentos, insumos farmacêUtiCos e Cor-
relatos. Sen. Lucidio Portella ................... _. .. · .· 11492 

Parecer n.O 476793--CAE, sobre o Ofício ·~s" n.0 

50/93, sobre o ped.!dó de autorização para que ·o 
Prefeito de Planalto - RS," .Possa contratar operação 
de crédito, junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S. A. Seri. José Fóg~>Ça .... : .... ,. ......... : i 11492 

Parecer n.O 477/93 - Comissão Diretora, que 
apresenta a redação final do PR n.O 140/93, que au
toriza a Prefeitura M~icipal de Planalto - RS a 
realizar operação de crédito junto __ ao- Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S.A. Seu. Lucídio 
Portella ............... ,., ,..,-.. ·"·--· ,,, .. , .. -.-.<";:. ,,c;.-.'.';.;.\ , ·114.93 

___ pâi-ec~r ILo 478/!ia::cAE~ sobre ó OfiêlO- <r,S» n.0 

l36i93, com solicitação da Prefeitura Municipal de 
União da_ Vitória -- PR, parã realiZar operação de 
crédito junto ao Banco-i:lo Estado do Paraná s .A. 
Sen. Luiz Alberto Oliveira ...... -.-....... ~o .. ,, • , ... ·11494 

Parecer n.0 479/93 -- Comissão Diretora, q·ue 
apresenta a rêdaçao final do PR n.o 141/93. que au
toriza a Prefeitura Municipal de União da Vitória 
- PR a realizar operação de crédito_junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. Sen. L!lcídio Portella ... 11495 

Parecer_ n-9 .480/93-CAE, sobre o Oficio "S~~ n. o 
· 137/93, do Prefeito de Angra dos Reis -- R.T, solici
tando autorização para contratar operação de crédito 
junto à CEF. Sen. Eduardo Suplicy ............... ,,c_l1495 

Parecer n. 0 481/93 - Comissão_ l;)iretora, que 
apresenta a redação final do PR n.O 142/93, que au--



toriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis -
RJ, a contratar operação de crédito- junto à CEF. 
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Sen. Lucldio Portella ........... , ". -- ,.,,~ . .,. ~~- -11496 
Parec-er n.o 482/93-CAE, sobre ·o- Oficio "S" ~.0 

143/93, com solicitação da Prefeitura Municipal de 
São Gabriel - RS, relativa a operação de crédito 
junto ao Banco_ do Estacto. g,q .f!Ao Grande ·do Sul 
S.A. Sen. José Fogaça ............. ~.,·--~-;-____ ... 114;!17 

Parecer n.O 483/93 _ - Cornissão Di_retora, que 
apresenta a redação final do PR n.0 143793, qu<,- au
toriza a Pre(eitqr;> Municipal de São O;>briel - -l;tS, 
a contratar o~ração de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do sul S.A. sen. Lucfdio 
Portella ........... "''":. ·-· . : .. ~ .• : ".· .. ;_.,-_:, : . • ,, . .11-498 

Parecer n.O 484/93-CAE, sobre ó Ofício llS" n.O 
146/93, com solicitação da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte - MG, a contratar operação de ~c_ré- _ 
dito junto ao Banco de __ De.se_nvolvimen,to de __ Mir;Lai$ 
Gerais s.A. Sen. Ronan Tito . -'-"' .•• _ .. ~-· ....••. , .. 11499 

Parecer n.o 485/93 - Comissão Diretora, que 
apresenta a redação fin;>l do PR n.O ).44/93, que au
toriza a Prefeitura Municipal de ·Belo .Horiz.onte -
MG, a contratar operaÇão de crédito junto ao 13anco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. Sen. 
Lucldio Portella ........................ _ .. _. . . . . . . .. 11499 

Parecer n.0 486/93-CAE,-·-sobre--o Of_fCio ugn _p__0 

148/93, com solicitação da PrefeitUra -Municipal de 
São Luiz Gonzaga - RS, para contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S.A. sen. José Fogaça --··~---~'-~·~·u,,..; ll.5QO 

Parecer n.o 487/93 - Comissão Diretora, que 
apresenta a re®ção final· do PR J:l.o 145/93, que au
toriza a Prefeitura- Municipal de São LuiZ Go:nzãgã. . 
-~ RS, a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do 81,1! s.a. Sen .. 
Lucfdio Portella ................ _ ... ,. , .... _ .... , ... ,._. 11501 

Parecer n.o _488/93 - Comissão Diretora, que 
apresenta a redação final do PR. n.O 146/93, que au
toriza a Prefeitura Municfa)al de Porto Alegre -
RS, a contratar operação de crédito jrmto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S. A. Sen. LuC!dio 
Portella ...... -.-· ...................... _., .. , ....... 11.503 

Parecer n.O 489/93-CAE, sobre o Ofício_ ~S" .n.O 
154/93 (Ofício .:E'RESJ-93/3.063/93, na origem), com 
solicitação da_ .Prefeitura Municipal _de CQlorado -
PR, relativa a operação de crédito pretendida junto 
ao Banco do Estado do Paraná S. A., no valor de 
Cr$6l.OOO.OOO,OO. Sen. Affonso Camatgo -.... ,;.: .. , :·11503 

Parecer nP _ 490/93 - Comissão Di.retora, que 
apresenta a redação_ final do PR n.o 147/9.3, que au
toriza a Prefeitura Mtmicipal de Colorado - PR, a 
contratar operação de crédito junto .ao Banco do 
Estado do Paraná s. A. Sen. Lucfdio Ps>rtell.a . . . . . . 11504 

Parecer n.0 491/93-CAE, sobre o Ofício ~~s" n.0 

155/93 (Of. PRESI-93/3.064/93, na origem), com so
licitação da Prefeitura Munlcipal de Marlluz - P~ 
relativa à operação de crédito pretendido junto ao 
BANESTADO, no valor de Cr$17.700 .. 000,00. Sen. 
Affonso Camargo ...................... " ....... ~--" 11505 

Parecer n.0 492/93 - Comissão Diretora, que 
apresenta a redação final do PR n.O 148/SJ3, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Mariluz - PR, a 
contratar operação de crédito_ junto ao Banco do
Estado do Paraná S.A. Sen. Lucfdio Portella . -..... 11506 
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Parecer n.o 493/93.:CAE, sobre o Ofício "S" n.0 

157/93 (Of. PREsr:93/3.066/93, na origem), com so
licitação da :Prefeitura Mut>ictp~l _de ;Fazenda Rio 
Grande --PR, re1alíva à ójieia~ão de crédito pro
tendido junto ao BANESTADO, no valor de 
Cr$47.2'00.000,00. sen. Af(onso Camargo ..... ·~·--, .11507 

Parecer n.O 494/93 - Comissão "Diretora, que 
apreseiltâ~ã--redação final do PR n.0 149/93, que au
toriza i ·PrefeitUra Mullicipal de Fazenda Rio Gran
de ~ PR, a contratar operação de crlid!to junto. ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. Sen. Lucfdio 
Portella .......... -..... ; " .......... ~ -----·. .. .. .. . 11507 

Parecer n.o 495/93:.:cAE~ SObre_ o -Oficio "S" n.o 
15~/93,_c_õ1n sól!Cl1aão ,d?- Pcefe,!tura l';,(unicia)al de 
MiSsal - PR,- relativa a operaao de crédito pre
tendida junto ao l3ANES'I'ADO, no valor de 
Cr$18.800.000,00. Sen. Affonso Camargo .-.-. ; ........ 11508 

Parecer n.o 496/93 - _COmissão Diretora, que 
apreset1~· _a -'rédaão linBJ.- dO_- PR ti.6 _1_5_0193,_ que au
toriza a Prefeitura Municipal de Missal - PR, a 
.contratar operação de· crédito . junto ao_ Banco do 
Estado dO--Pal-aná S.A .. Se:n, :Lucfdio POrtella ...... 1150~ 

Parecer n.0 497/93-CAE, sobre o Oficio "S" n.0 

160/93, cmn solicitaÇão ·da Prilfe!tura Municipal de 
Nova Oliml>i&~ ~ PR, relativa a operação de crédito 
junto aó BÃNESTADO,'nó valói' de Cr$14.500.000,00. 
Sen. Affonso Camargo ... : .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. 11510 

Parecer n.O 498/93 - Comissão Direto'l'a, ·que 
apresenta a redação. final dO PR n.O 151/93, que au
toi'iza a_ PriJfeitu_ra,_Muiliciilal_ de Nova Olimplà ·-
PR, a contratar operação· de crédito juiifó ao Banco ---
do Estado do Paraná S:A. Sen. Lucidio Portella .... 11510 

Parecer n~o-_ ~4!1919·3-~--___ QomissãO Piretora, que 
apreseD.ta a redaçãc final do PR n.0 152/93, que auto- . 
ilza a Prefeitura MuniClpal de Caliia.S ·ao Sul (RS) a · 
contratar_operação de QréditQ jurito· ao ·:aàri_có· ·do 
Estado do Rio G~aride do Sul S.A. Lucidió :Portel~ 11512 

ParEie~~- n.0 5Q0/9s--_ ~- -.doml$são _:Óiret<ira, que 
apresenta a redação final do. PR n.O 153/93, que 
autoriza o Gov=o do Estado. _do Matq__ Grosso a 
emitir .. t.ITEMT. cuJoS ·recqi-sõ_s serãO' destinadoS ao 
giro de. 90%~da dívida mobiliária do Esta<\o, .venci- - ·~ 
vel no primeiro semestre de 1994, Nabor Júi:iior .. 11514-

Pa~ee~r _U~o 501/93_---:- _--OQíÓiS.{ãO :olietm.:a. ·que 
aprese:o:ta_ a redagão._ finai da Emenda do_ Senado .ao 
PLC n_o 247/93, que dispõe_ sobre a concessão de 
a_nj'!tia, nas condições que menciona. Lucídio Por-
tella ........................... -.. .. . .. . .. . . . . .. . . . 1).535 

PARECER ORAL 
Parec-er- oral sobre o- :PiJc n.0 217i93, (Jue cda 

lia Serviço Exterior Brasileiro, -as Carreiras de Ofi-
cial de Chancelaria e de . .l\llsistente de Chancelaria .. . 
Wilson Martins .............................. , ..... 11069 

_ _Parecer oral sobre o PLS n.0 __ 28/93, que regula
menta o § 7.0 do art. 226 da Constituição FederaJ. 
Lucidio Portelb ......................... , ...... ., .. 11072 

Parecei- oral sobre o PLS n.0 41/93, que dá nova 
re®ção ao art. 15_ da Lei n.o 5.991/93, que dispõe_ 
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatas. 
Carias Patrocínio __ ~ ~ .. ·~. _, ...... '"·'. '"""' .. ~ ... , . ·o·.-... 11073 

·parecer oral so.bre o PR n.0 130/93, qu_e estabe-
lece normas ·cte elabora;gã.o:-legislat~va ·cto Senado, du-
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rante o ,péríodo- de funcionanumto do Congresso Na
cional para a Revisão Constitucional. Elc!o Alvares 11074 

Parecer Oràl sobre o PLC n.0 174/93, que dá 
nova redação aos arts. 387 e 392 da CLT, altera os 
arts. 12 e 25 da Lei n.0 8.212/91, todos pertinentes à 
licenç_a - maternidade. Eva Blay ......... , .- ....... 11198 

Parecenlral- sobre o PIJC n.0 152/93, que dispõe 
sobre a alienação delmóveis de propriedade da 
União, sob jurisdição do Ministério da Marinha. 
Francisco ~oiiemberg ......... ·- ............. .o.;c ll201 

Par_ecer oral sobre o PLC n.O 7/91, que esta~ 
belece normas para as microempresas - ME, e em
presas de p·equeno porte - EPP, relativas ao trata
mento diferenciado e simplificado, nos canipõ.s admi
nistrativo, _fiscal, previdenciário, trabalhista, cre
ditício e d<r- desenvolvimento empresarial. l!ílcio AI-
vares _ ... _ .... _ .. _ .-............ :~.;;.·.;· .. -:-: . .' .. -.. ~ 112o2 

(pa:tec'er- o-raLScibre a Mensagem n.o 44iÍ93, <iue 
solicita seja autorizada a contratação de_ operação 
de crédito ·externo, com garantia da União, destina
da ao financiamento parcial do projeto de telefonia 
rural do Estado de Mato Grosso. Carlos Patrocinio 11206 

Parecer oral sobre -"o- .substitutivo da Câmara 
dos DeputadOs ao PL'S n.0 112/90, que dispõe sobre 
a P<>Iítica Nacional-do IdOso, cria o Conselho Nacio-
nal do Idoso. J'utahy Magalhães _ ... ·-- " ·--=·-~ -· -~c 11208 

Pareeer oral sobre o PW n.0 53/93, que regula
menta o exercicio das profissões de Técnico _ em 
Higiene Dental e de Atendente de Consultório. Cid 
Sabóia de Carvalho ..... -...................... ; .... ll212 

Parece,; oral sobre a Mensagem n.o 443/93, do 
Sr. Presidente da República, propõe que seja autori
zada a contratação de operação de c.rédito externo, 
com garait'"t-fa da uruão, entre o Estado da Bahia e o 
BID. J'osaphat Marinho ................ ~" .. ; ....... 11217 

Parecer oral sobre o -pw n.0 26/92, que autoriza 
o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, 
a doar à Cooperativa Hahltacional dos Servidores do 
Ministério da Previdência e Assistência Social, no 
Estado da Bahia, um terreno, localizado na Av. 
Luiz Viana Filho, no Bairro do Imbu, em Salvador 
- BA. carlos Patrocinlo ........................ '.·.. 11222 

Parecer oral sobre o PLC n.O 237/93 - Comple
·mentar, que organiza a Defensoria Pública da União, 
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve 
normas gerais para sua organizaçã_o _nos Estados. 
Cid Sab6ia de Carvalho ......... , ........ -.. . .. .. .. 11223 

Parecer oral sobre o PLC n. 0 221/93, que disci
Plina a fixação do número de Deputados, no.s ter
mos do art. 45, inciso I, da Constituição Federal. 
Eva B!ay . __ .. _ ...... _. _ ...................... - ..... -11227 

Parecer oral sobre a emenda n.O 1 -;--- PLEN, ao 
PLO n.o 221/93, que disciplina a fixação do número 
de Deputados, nos termos do art. 45, incise I, da 
Constituição Federal. Eva Blay .............. ," .. ,•·11228 

Parecer oral sobre o PLC n.0 219/93, que ·prorro
ga a Lei qu.e estabelece normas sobre o cálculo, a 
entre~ e o ccntrole das Ilberações dos recursos dos 
fundos de participação. Aureo Mello .......... •- .. ~ 11229 

!Parecer oral sobre o PLS n.o 151/93, que dispõe 
sobre a prorrogação do prazo fixado pelo art. 59 da 
Lei n.o 7.450/85, para instalação, modernização, am
pliação de diversificação de empreendimentos ln-
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dustriais e.agricolas nas áreas de atuação da Sudam 
e Sudene. Beni V eras ........... ~ ..... "' .. , __ .c. c.. 11303 

Parecer oral sobre o PLS n .O 156/93, que pror-
roga o prazo estabelecido pela Lei n.O 8.396/92. Ney 
Maranhão . , ............. ~- .•.... ,, .~.---• .-.. u ••• , •• 11303 

PareCei' oral .sobre () ·p_DL n. 0 52, que aprova o 
ato que renova a concesSão OUtOrgada à Rádio Gran
de Laj!'O Ltda., para explorar serviços de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Santa Helena, 
PR. Ney Maranhão._ ..................... -~"-"-'c ... -.. --'!.' 11305 

Parecer oral sobi·e o _Oficio "S" n.0 6/93, através 
do qual o Governo do Estado do Piauí solicita auto
riZação do Senado para contratar operação de éré
dlto junto à União, através do Banco do Brasil S.A. 
Beiio Parga _ . _ ....... «"'~·--=--'· c •. :c c.·:.-,. ,,,..,,-, 11315 

P3recer oial sÕbre o Ofício -úg,- n.~ 33; de 1993, 
através do qual o GovernO dÕ Estado da Paraiba 
solicita autorização do Senado _pata refinanciar _a 
diVida daquele Estado, junto ao Banco do Brasil 
S.A. Antonio Mariz ._ .. -~----~ .-... , ,.,_ ''·.: ,._. -, ':;·r•c11316 

Parecer oral .sobre o·PLC n.O 138/92, <jlle "altera a 
Lei n.o 7 .102/83". J'utahY Magalhães .. _.. .. .... .. .. . 11400 

,Parecer oral sobre o PLS n.0 340/91, -que cria 
áreas de I!vre ccmércio de Guajará-Mirim, de Cá-
ceres e de Brasiléia Gl,Iberto Miranda ....... , ..•... 11404 

•Parecer-oral sobre o i'Ló n.0 235/93-- Comple
mentar, que cria o Fundo Penitenciário Nacional. 
Cid Sabóia de Carvalho ..... .- .......... '"-"--'--.:c 11409 

Parecer oral sobre- o Oficio jÇS" n.0 132/93, atra
vés do qual o Governo do Estado de Minas Gerais 
.solicita _autorizaC'.áO do Senado Fede:..al para emitir 
.IJFI'EMG, relativas ao .giro da _divida mob!llária, 
no axercicio de 1994. Ronan Tito ............... ,- .. -11433 

Parecer oral sobre o Oficio ttS"' n.0 166/93, atra
vés do qual o Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
(.RS), solícita autorização para contratar operação 
de crédito, junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S.A. Pedro Simon .............. -.- •.. -.-;;_;-. 11511 

Parecer oral sobre o Oficio "S" n.O !64/93, com 
solicitação do Governo do Estado do Mato Grosso 
para a emissão de_ LFTEM:r, destinadas à rQiagem 
da Dívida Mobiliária do EStado. Sen. Márcio Lacerda 11512 

Parecer oral sobre o PLC n.0 247/93, de inicia
tiva do Presidente da República, que dispõe sobre 
a concessão de anistia nas condições que menciona. 
Sen. Cid Sabóia de Carvalho ... ~-' .-............. , 11515 

Parecer oral sobre o PLC n.0 247/93, que dispõe 
sobre a conceSSão de anistia, nas condições que 
menciona, e as emendas de n.Os 1 a 3. Sen. Gerson . 
Camata _ .. _ --····•- ___ ..... .,,;,__: ...... c":' .. ~ ...• ; .. 11517 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS óRGAOS 

Preservação do Parque Nacional da Serra dos 
órgãos, em Teresópolis - RJ. Sen. Nelson Carneiro 11331 

POLíTICA ECONóMICA 

Colocações sobre as medidas económicas a serem. 
enviadas pelo Governo ao Congresso Nacional. Sen. 
Josaphat Marinho ..... __ .............. oc.-••• , • .. .. • 11002 

Análise sobre o plano económico a ser encami
nhado ao Congresso Nacional. Sen. Gilberto Miranda U013 



Expectativas em face do- cómparecinlento do W
nistro Fernando Henrique Cardoso no Senado, para 
diálogo com os Lideres, a respeito da est.abil12!a.çáo 
econômica proposta em plano econômico. Sen. 
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Eduardo Suplicy .................... __ ...... ·~· . . . 11300 

Equllfbrio fiscal do governo depende do paga
mento das dívidas estaduais e municipais. Sen. 
Juta:b,y Magalhães ................................. : 11306 

Críticas às propostas de ajuste fiscal apresenta-
das pelo ~Ministro Fernando Henrique Cardoso._ Sen. 
Epitácio Cafeteira .................................. 11384 

Posição contrária de S. Ex. a à política fiscal e 
tributária esboçadas no plano econômico do Governo 
Itemar. Sen. Gilberto Miranda ........... _ ...... o ....... 11388 

Apreciação do plano econômico do Ministro Fer-
nando Henrique Cardoso. Sen. Eduardo Suplicy 11420 

POLíTICA INDIGENISTA 
Reflexões sobre a Revisão Constitucional e a 

questão indígena. Sen. CéSar Dias ................ 11471 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

Considerações sobre o PLC n.O 101/93, em tra
mlteção no Senado, que trata das díretrlzes e bases 
da Educação Nacional. Sen. Lourlval Baptista . . . . . 11000 

Discutindo o PLC n.0 247/93, que dispõe sobre 
a concessão de anistia, nas condições que menciona. 
Sen. Mário Covas .............. : ........ ~- ... ~-- . . . 11517 

Discutindo o PLC n.o 247/93, que dispõe sobre 
a concessão de anistia, nas condições que menciona. 
Sen. José Paulo Biso! . . . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . . . . . . 1!520 

Discutindo o PLC n.o 247N3, que _diSjJõe sobre 
a concessão de anistia, ilas condições que menci_ona. 
Sen. Benl Veras ....... ·-" '" ~~"'"~' ··~·-·----···~-·· .. 11522 

Discutindo o PLC n.o 247/93, ~que dispõe sobre 
a concessão de anistia, nas condiçõeS qt.ie meriCiona. 
Sen. Mansueto de Lavor . . . .. . .. . .. •. .. . •. . .. .. . .. . 11522 

Discutindo o PLC n. 0 247/93, que dispõe sobre 
a concessão de anistía:, nas condições- que menCiOna.. 
Sen. Ronan Tito . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. • 11523 

Discutindo o PLC n.o 247/93, que dispõe sobre 
a concessão de anistia, nas condições que menciona. 
Sen. Antonio Mariz ........................... ., .... 11523 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

PLS n.o 153/93, dispõe sobre a exibição de filmes 
brasileiros de curta-metragem. Sen. Júlio Campos . . 10993 

PLS n.O 154/93, que autoriza o Poder Executivo 
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1- ATA DA 246• SESSÃO, EM 1' DEZEMBRO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

N• 420, de 1993 (n• 894/93, na origem), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

N' 421 a 427, de 1993 (n' 895 a 901{93, na origem), 
de agradecimento de comunicações. 

1.2.2- Ofícios do 1~' Secretário da Câmara dos Depu
tados 

- N~' 414/93, de 26 do corrente, comunicando arejei
ção da Emenda n9 4 e a aprovação das Emendas n.;s 1, 
2 e 3, oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara n9 148; 
de 1993 (n' 1.909/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a contratação por tempo determinado para atender a neces
sidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, 
e dá outras providências. 

- NY 415/93~ de 26 do corrente, comunicando a apro
vação das Emendas n\l'l 1 ~ 7, oferecidas ao Projeto de 
Lei da Câmara n' 149, de 1993 (no 3.713/93, na Casa de 
origem), que cria a Secretaria Nacional de Entorpecentes, 
e dá outras providências. 

- NY 416/93, de 26 do corrente, comunicando a preju
dicialidade do Projeto de Lei do Senado n• 376/89 (n• 
4.822/90, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
da Fundação Funcebrae, e dá outras providências. 

- N• 417/93, de 26 do corrente, comunicando a preju
dicialidade do Projeto de Lei do Senado n• 361189 (no 
5.965/90, na Casã de origem}, que define como crime contra 
a administração pública os atos que inenciona, e dá outras 
providências. 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos 
dos seguintes projetos: 

Projeto de Lei da Câmara n• 2'35, de 1993-Comple
mentar (no 146/93-Complementar, na Casa de origem)., que 
cria o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, e dá 
outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n' 236, de 1993 (n' 2.297/91, 
Oa Casa de origem), que .acrescenta dispositivo ao art. 
1• da Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962. 

Projeto de Lei da Câmara n' 237, de 1993-Comple
mentar (n"' 145/93-Cõmplementar, na Casa de origem), que 
organiza a Defensaria Pública da União, do Distrito Fede
ral e dos Territóríos e prescreve normas: geraiS- parã stiã 
organização nos Estados, e dá outras providências. 

Projeto de Decreto Le_gislativon~ 55, de_1~93 (n" 
267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimentos 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Floriano, Estado do Piauí, 

Projeto de Decreto Legislativo n• 56, de 1993 (n' 
293/93, na Câmara dos Depu-tidos), que aprova o ato que· 
outorga permissãO à Rádi0 Stéreo FM Lagoa Santa Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas 
Gerais. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 57, de 1993 -(n9 

307/93_, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à TV Amazônia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão _de sons e imagens (televisão) _na 
cidade de Macapá, Estado do Amapá, 

Projeto de Decreto Legislativo n• 58, de 1993 (n• 
316/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão ao Sistema RB de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Itumbiªra, Estado de Goiás. 
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EXPEDtEN'J'E 
Cl!lfnO OltÃPICX) DO II!NADO PI!I:)UAI. . 

M.<JjOEL VILElA DE MAOALKÃES 
Ot,..tor.OvU M S.u4e Pe4aaJ 
.t.(.iA,(,:JéL UA SILVA MAv. 
Oir•lOI' E..cea-. 
CARLUS HOMJ!.RO VIEIRA SINA 
Dir•cor M•iaianarwe 

OWUO DO CX)IIOIII!Im IIAaOIIAI. 

ASSINATURAS 

I. L IL CAIU-05 BASI'OS S..•oral ...... - ....... --·----------~ CoS lQCIIIII.IIII o .... lM • .,..J 
~LORJAI< AUOUSTO CDU'nNHO MAORUOA 
Dlr•WA.tiU .. 

1.2.3- Pareceres 
Referente às seguintes matérias: 
Projeto de Resolução n9 102, de 1993, que autoriza 

a Prefeitura Municipal de Guarulhos-SP a contratar opera
ção de crédito, com o Banco Econômico S.A. no valor 
de até CR$436.000.000,00 (quatrocentos é trinta e seis mi
lhões de cruzeiros reais) (Redação final). 

Projeto de Resolução n"' 103, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Faxinai do Soturno-RS a contra
tar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de 
CR$2.384.376,00 (doiS milhões, trezentos e oitenta e qua
tro mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros reais), a preços 
de maio de 1993, dentro do Programa 1ntegtado de Melho
ria Social- PIMES (Redação final). 

1.2.4- Requerimentos 
- N• 1.234 a 1.284, de 1993, de autoria do Senador 

Beni V eras, solicitando a inclusão em OrC!e:m do Dia dos 
seguintes projetas: _ _ ~ -

-Projeto de LeLdo Senado n'' 112/90, 078/91, 085, 
260, 330,318,380,404191, 175/92; Projeto de Lei da Câma
ra n' 010193, 015/93, 021/93, 029/92, 035/23,_Q36193, 037/93, 
038/93, 041/93, 054/93, 058193, 059/91, 060/93, 061193, 
071/93, 075/92, 075/93, 076/93, 076/91, 078/92, 0791'12, 
085/92, 088/93, 089193, 093193, 093192, 097192, 105/93,. 
107/93, 107192, 112192, 118/93, 124/93, 125/93, 128/92, 
132/92, 137192, 139/92, 143/93, 151192, 151193, 156193; 

- N• 1.285 a 1.361, de 1993, de autoria elo Senador 
João Rocha, solicitando a inclusão em Ordem do Dia dos 
seguintes projetos: 

-Projeto de Lei do Senado n'' 03/92, 124/92, 121/92, 
112/92, 131/92, 146/92, 159/92, 161/92, 176/92, 177192, 
97/92,71/92,81/92,38/92, 19/92, 09/92, 110/93,83193,82193, 
75/93, 71/93, 67/93, 66/93, 26/93-Complementar, 19193, 
07/93,01/93, 08/91, 40/91,41/91,49/91,59/91, 73/91, 92/91, 
99/91, 101/91, 118191, 126/91, 128/91, 139/91, 147/91, 
148/91, 153/91, 154191, 155191, 160!91, 102/91, 340/91, 
347/91, 359/91, 388/91, 399191, 402/91, 413191J 414/91, 
416/91, 231/91, 242191, 245/91, 248191, 167191, 180191, 
186/91, 187/91, 190/91, 202/91, 333191, 3i5191, 314/91, 
313/91, 309191, 301/91, 300191, 255191, 267/91, 282/91, 
107/90. 

1.2._5- Comunicaçõ"es d~ P_r~if:l~nc!~ , . _ 
Rece.bimento dos Ofícios_q~ S/1_53 a $1161, de 1993 

(n• 3.062 a 3.069, e 3.061193, na origem), do Banco Central 
do Brasil, solicitando as Prefeituras Municipais de Porto 
Aiegre-RS, Coiorado-PR, Mariluz-PR, Salto do Lontra
PR, Fazenda Rio Grande-PR, Missal-PR, Santa Maria do 
Oeste-PR, Nova Olimpia-PR, e Encruzilhada do Sui-RS, 
possam contratar operações de crédito, para os fins que 
especificam. _ _ 

Arquivamento do Reque~iffieflto n" 515, de .1993, te~~ 
do em vist? a criação qa: ÇomisSãô É~pedal Mista deStinada_ 
a reavaliar o Projeto C:alha Norte, através do Requeri-
mento n• 95/93-CN. . _ . . . . , , 

Récebimento do Ofício n' 2.500/93, do Banco Central 
do Brasil, encaminhandp dados refez:_e_ote:s à Di:Vlda dos 
Governos Est~du~is, Municipais e do Distrito Fede-ral, dis
poníveis no Departamento da Dívida Pública - DEDIP, 
tendo por base o mês de .setembro de 1993. 

Recebimento do Aviso n?-505,.da Presidência do Tri
bunal de COntaS da União, encamínhando cópia da Decis~o 
Normativa n~' 3/93; qúe :Cíxa· as quota~ q~s. EStado_s, do 
Distrito Federal e dos MunicípiOs rios· fufldOs âe partici
pação, para o exercício de 1994. 

Término do prazo da Comissão Especial criada pelo 
Requerimentn·n~ 121193, destinada a analisar a progra
mação de rádio e televisão no País, e o disposj:o no inciso 
II do parágrafo 3• do art. 220 da Coristituiçáo FederaL 

Recebimento do OfíCio n' S/152, de 1993 (n' 1.605193, 
na origem), do Governo, do Estado do Espírito Santo, 
solicitando autorização para qUe possa contratar operação 
de crédito, para os fins que especifiCá. 

Recebimento do Ofício n' 3.060/93, de 30 de novembro 
último, do Banco Central do Brasil, encaminhando a com
plementação dos documentos necessáriOs -à instrução do 
Ofício S/76, de 1993. 

Prazo pata tramitação e oferecimento de emendas aos 
Projetas de Decreto ~egislativo n~ 55 a 58/93, lidos ante
riormente. 

1.2.6- Leitura de Projetos 
Projeto de Lei do Senado n9 153, de 1993, de autoria 

do Senador Júlio Campós, que dispõe sobre a exibição 
de filmes brasileiros de _curta-mettageni e dá outras provi
dências. 
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Projeto de Resolução n' 130, de 1993, de autoria rlo:. ·. ~ N• 1.370, de 1993, de autoria do Senador _Nelson 
Senador Humberto Lucena e outros ;S,r~_-,S~n.ad?~~s1 9-ue. Carneiro, solicitando dispensa de interstício e prévia distri-
estabelece normas de elaboração legislativa do Senado, buiÇão.de avulsos do Parecer n9 432, de 1993, da Comissão 
durante o período.de"{uJLCion,lmep~q-çiQ',Gó.ng:ressq Nacio- Diretora, oferecendo a red~ção de? vencidç>,parª" o turnÇ> 
nal para a revisão da Constituição Federal. suplementar do Substitutivo do.S.enadQ ao P.roje,to .d~_Lei 

Projeto de Resolução n' 131; de 1993, de autoria do da Câmaran' 62, de 1990 (n' 3.516/89, na Casa de origem);_ 
Senador Dirceu Carneiro, que altera u art. 29 do Regi- que define crime organizado e dispõe sobre meios especiais 
menta Interno do Senado F~deral. de investigação e prova nos inquéritos e proceSsos qu~ 

1.2. 7- Requerimento _ sobre ele versem, a fim de que figure em Ordem do_ Dia 1 

· ___. N9. 1.362,- de 1993,,de· autoria do Senador Alfredo .da próxima sessão. Aprovado. , 
Campos, solicitando que sejam considerados como licença - N9 1.371, de 1993, de autoria do Sena·dor Lourival 
para tratamento de saúde Ç>S dias.9,,l0 e,ll.de novembro Baptista, solicitarido-dispensá-de'iórefS:tíciô e ptévía distri-
do corrente ano. AprovadO. · buição de avulsos do Parecer n"_433, de 1993, da'CómisSão· 

----=-- N9 • 1.363, .de. 1993, de urgência para o Substitutivo . Diretor:a, ofereç~n,do a redaçã,qfjq~l do .ProietQ de ;R_e~Qlu
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n' 112; dé 1990, · · ·ção·n''"02, de .1!)<13,,.que autpriza·,a.~refei\u.r? .1\:lu~i,ip_al 
que fixa diretrizes para a política nacional de assistência de Guarulhos-SP a contratar operação-de crédito com o 
aoidoso,edáoutrasprovidências. Banco Económico S.A., no valor de até 

~N' 1.364, de 1993, de autoria do Senador Odacir CR$436.000.00Ó,OO, a fim de que figure na Ordem do Dia 
~are_!,~~$_O_liçj_mç,db ~utQ_riiâçãh na·ra 'aTJ~~ritaÍ"-~"' ao País ·da próxima sessão. Aprovado. 
no períoao de'28 <.!i' novembro à 2 de dezenibro'docorrente 1.3- ORDEM DO DIA 
ano. · · · ' · ' · · · · Projeto de Lei 'da Câmara n' 59,de 1993 (n" 1.270/91, 

- N" 1.365, de 1993, de autÓria dO Senador Êpitáci9 na .Casá de origem), que -dispõe sobre o,salário mínimo 
Cafeteira; Solicitando autorização do Senado para· ausen.: de inédicos e cirurgiões-deiltistas. ·Retirado da pauta nos 
tar-se do País, no período de 27 de novembrO a 12 de termos do art. 175,letra e do ReglmeritO Interno. 
dezembro de 1993. · · · . _Requerimento n' 1.051, de 1993, da Senadora Marhice. 

1.2.8 _ Discursos do Expediente PintO-, SolicitandO a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA_ Considera- de Lei do Senado n' 41, de 1993, que dá .nova redaçâó 

çõessobre 0 Projeto de Lei da Câmara n' 101/93, ein trarni- ao art. 15 da Lei' n' 5.991, de 17· de dezembro de 1973,. 
tação n9:senad~, Que_'tnlt~ ct~S çiiret'riZ~S e-base~ d~ Ê,dU~-· que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de dro_-· , 
ção Nacional. , , gas, medicamentos, insumos farmacêutiCo-s e -_cófr_elatos, 

1 
1 

,SENADOR RONAN TITO """DepOimento sobte 0 e dá outras providências. Aprovado. 
ericbi:Itrõ de s.Exá cóth ·0 Presiâenfe da BólíVia éiÍl'recente Projeto de.Lei do Senado n~ 28,.de 1993, que regula-
viSita âép.iele país. menta o § 7" do art. 226 da Constituição Federal e dá 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO_ CotOcaÇOe's outras providências. Retirada da pauta nos termos do art. 
sobre as medidas económicas a serem enviadas pelo Go- 175,e, do Regimento Interno. - . - . 
vemo ao Congresso Nacional. PrOjeto de Lei da Câmara n" 173; de 1993 (n9 1.864/89, 

·SENADOR NABOR JUNIOR c..,_ Reflex6és' sobre na Casa de origem), que dá novà redação aos arts. 387' 
0 fundonaine'nto.do Congí'êss6 Na'cional., e 392 da ConSOlidação das Leis do Trabalho' .CLT; .. altera 

1.2:9 .:_Apreciação de ·mátéria · · · · os arts. 12 e 25' da Lei n' 8.212; de 24 de julho de 1991, 
· ReQUenffieD.to fi9' L23i/93; liélo :e'm 'sessão :a:n:terior. e os arts. -39, 71. 73 e 106 da Lei n9 8.213, de 24 de julho 

Aprovado. · · · de 1991, todos pertinentes à licença-maternidade. Retirada 
da pauta nos termos do art. 175, e9 do RegimentO Interno. 

1.2.10- Requerimentos Mensagem n' 396, de 1993 (n' 820/93, na origem), 
- N9 1.366, de 1993, de autoria do Senador Amir de 4 de novembro de 19g3-, pela qual o S_enhor Presidente 

Lando, solicitando que sejam considerados, como licença da República Submete à deliberação do Senado a escolha 
autorizada, os dias_3,6 e 7, do corrente mês. Aprovado. do Senhor Edson Bastos Sabino, para exerce-r o Cargo de 

- N9 1.367, de 1993, de autoria da Senadora Eva Blay, Diretor de Fiscalização do Banco Central do- Brasil. Reti-
solicitando que seja consid~rado c_omo_licença_at,I_torizada rada da pauta nos termos do Regimento Interno. 
o dia 1'-12-93. Aprovado. Mensagem n' 291, de 1993 (n' 514/93, na origem), 

- N9 1.368, de 1993, de autoria do Senador Alfredo de 19 de agosto de 1993, pela qual o Senhor Presidente 
Campos, solicitando que sefã- -corl:Siderada como licença da República submete à deliberação do Senado o nome 
sua aus_ência às sessões dos dias 1'-'. 4, 12, 19, 22;- 23, 24, ·do_ Senhor Luciano Ozorio Rosa, Ministro de Segunda 
25, 26 e 29 de novembro do corrente ano. Aprovado. Classe da Carreira de Diplomata pai'a, cumulativamente 

- N" 1.369, de 1993, de autoria do Senador Coutinho com a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Jorge, solicitando autorizaçãO par~ afastar-se dos trabalhos de Moçambique~ exercer a função de Embaixador do Brasil 
da Casa no período de \9, 3, 4, 5, 12, 18, 19, 22, 23, jUnto ao Reino da Suazilândia.Retirada da pauta nos ter-
24~_26 e 29 do corr_ente mês. Aprovado._ mo_s do Reciritento Interno. 

1.2.11- Comunicação Mensagem -n, 391, de 1993.(ne 818f93, na origem), 
-Do Senador Esperidião Arriin, que se ausentará de 3 de noveffiõro do corrente ano, pela qual o Senhor 

do País, no período de 27 a 30 do corrente mês. Presic;lent~ da República submete à deliberação do Senado 
1.2.12- Requerimentos o nome do Senp.or Rubens Antoniq Barbosa, MiniStro de 
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'Primeira Clas·se da Carreira-de Diplomata, para· exercer 
a fu'nçãCJ de Embaixador· do Brasil junto ao Reino, Unido 
da Orá-Bretanha e Irlanda do Norte.- Retirada da pauta 

•niJ's•tCrmos do art. 175,-letra e, do Regimento Interno. 
· · Mensagem n' 321; de 1993 (n' 592/93, na origem), 

'de 14 de setembro do corrente ano, pela qual o.Senbor 
'PteSidente·cta·República submete à deliberação do.Senado 
·-o~nomo de' SenhOr, Luili·Augusto Saint-Brisson de Araujo 
·castro,IMinist'fo cte Pfimeira·ctasse da Carreira de Diplo
maú: Para•.exercer a ·função de Embaixador, Ch_efe da 
Missão do Brasil-junto• à OrganizaçãO dos Estados Ameri

'canos. Retirada da pauta ·nos termos do art. 175, letra 
e,"do RegiméOto Interrto.·-. -. · 

.' · -Mensagem n• 332, de 1993 (n' 609793, na origem), 
de··16 de 'Setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 

' Presidente dá República submete à deliberação do Senado 
btriei:rtlé tJo: S'ebhor Roilald Leslie Moraes Small, Ministro 
l:le Piinléira Classe da Carreira de Diplomáta, para exercer 
o cargo de Emba:ixa-dot -do. Brasil jurito à Comunidade 

·â3, Austrália. Retirada da pauta nos termos do art. 175, 
•letra e~ do RegimentO• Interno. - .· · • 
,· · ' Mensagem n' ·333: de 1993 (n' 610/93, na origem), 
'de· 16 de S"~tembro do 'corrente ano, pela qual o Senhor 
'Presiderlte ·da'Repúblicá submete à deliberação do Senado 
·o .nom.e~do Seilhór Catlos Antonio B_ettencourt Büeno, 

'"'Mblislro de- Priffieíra CI'asse da Cari'Cira âe DiPlomata, 
para, cumulativamente com a função de· Embaixador do 

;~raSfJ junto'à'República Federativa Tcheca, exercer a fun
'Ção'de' Elrlbaixat!or juntb'à República Eslovaca.Retirada 

.'da piuita'nós'telino~·do· art. 175, letra e, do Regimento 
"'fniemO.·'· ·-·"'·'-·: ;--.'~:~:~.-~.:-. ·. · . . ~i·-- .. -· 

· • ,: _Mens~gem !''.-348,·de 1993 (n' 642/93, na origem), 
de 29 de setembro 'de 1993, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do· Senado o nome 

• /lõ Senhór Joãb' Augustó de. Médicis, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, parã' eXercer a fUnÇãO 
de Embaixador do Brasil junto à R~pública Popular da 
China.Retiradlt ôa plluta• nos termos do art. 175, letra e, 

· 'dt>'Régifuentd Interrro'.' ' · · 
•Mensagem n' 3.49,-de 1993 (n' 643/93, na origem), 

de 29 de setembro-de-1993, pela QUal o Senhor Presidente 
da República submete. à deliberação·do Senado o nome 
do Seilhor Bernardo de Azevedo Brito, Ministro de Primej~ 
ra Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da Finlândia. 
Retirada da pauta nos termos do art. -175, letra e, do Regi· 
menta Interno.. - - • , · 

Mensag!'lD n' ~~O,_ 9e 1993 (n' 6~/~3, na origem), 
de 13 de outubro paSsado, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete. o~ deliberação do S~nado a escolha 
do Senhor Luiz Villarinho Pedroso, Miq.jst.ro _de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à Repúblfca da Polônia. 
Retirada da pauta, nos termos do art. 175, letra e, do 
Regimento Interno. 

. 1.3.1 ;-'Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Re_querimento lt9 1.363/93, lido noExpediente da 

presente sessão. Aprovado .. 
;;.r '. -Requerimentos n• 1.364 e 1365/93, de 1993, lidos 
........ •· ··no Expediente da presente sessão. Apr~vados, após parece

res da Comissão competente. ) __________________ _ 

1 .. 3.2 - Discursos após a. Ordem d9 Dia 

SENADOR GILBERTO MIRANDA _,Análise so
bre o·piano econdmi'oo a ser encaminhado ao~Congresso 
NaciOnal. Tratamento diferenciado, dado pel_o Sanc.o do , 
Brasil, no refinanciamento da dívida do Jornal do Brasil. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES:__ Importân
cia do relatório da ONU sobre o Índice de Desenvolvi-
Plen~o liu_mano .. 

. 2....:. ATA DA 247'SESSÁO, EM 1° DE DEZEMBRO ' 
.DE 1993 

2.1 -ABERTURA 
2.2 -EXPEDIENTE 
2.2.1- Mensagens do Senhor Presidente c!a República 

- N• 430 e 431, de 1993 (n• 906 e 907/93, nÚ>rigein), 
. de 1~ do corrente, de agradecimento .de comUJ],Í.Çaçp~~-. 

--' N° 428, de 1993 (n' 902/93, na origem), de 1' do 
, corrente, en~.minhançlo r~I~t?!io <!a~ {atiyic:J;ad~~-4es~.mp,e

nhadas na vxagem _que S. Ex~ realizou,a_ :República do Ch1le 
-p,ara pait~dpar· d~ VII C_új:,~Ia ·PresideOcia! d~ ;qi;llpo' do 
Ftio. · 

Submetendo â deliberação do Senado Federal a esCo
lha de nome indic'ado para cargo cujo pro"Yimehtõ depende 
de_ sua prévía. aq uiescêncià: _ - · · · ' ' 

. · · .,.- N' 432, de 1993 (n' 908193, :na orig~m};,4e J': do , 
corrente, referente à escolha do nOme do- Senhor Luiz · 
Felipé de La Tofie·B~nitêZ,teiX:e~ SOâies, pàrà'eXêrc'er' 

-o'cá.rgb'de'Embaixador do Bra-sil junto ao-Reino da Suécia. 
· · '-'- N° 433, de .. 1993 (n' 909/93,' nà origem),' âe 1' Cio 
corrente, referente à escolha do nome do Senhor Sebastião . 
do Rego BarrosNetto, para exercer o ca~go-de Erilbiüxádor 
do Brasil junto _à Rep~blica da Armêni3.. -

2.2.2 ·- Comunic3ção __ 
~ Do _Senador .Epitác\o- tateteirã..,: de 'auSêiídá--do 

País. : f. ' 

· 2.2.3 - Requerimento 
· · ....;.,. N~" 1.372, de 1993, de autoria do· Senador Moisés 

Abrão, solicitando que_sejam considerados·como,licença 
autorizada os dias 1, 5, 8, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 29 
e 30 de novembro do ano em curso. Aprovado. 

2.2.4 - Comunicação da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 

Medida Provisória n' 376; de 24 de novembro >!e 1993, 
que altera as Leis n• 8.031, de 12 de abril de 1990; 8.177, 
de 1' de março de 1991 e, 8.249, de 24 de• outubro de 
1991, e dá outras providências; designação da Comissão -
Mista e fixacão de calendário oara a tramitação da matéria. 

2.2.5 - Discurso do Expediente 
SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

Considerações sobre a elucidação do assassinato da Sr' 
Ana Elizabeth Lofrano çlos Santos; 

2.2.6 - Requerimento 
- N<? 1.373, de 1993, de autoria do Senador Luiz 

Alberto de Oliveira, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado, do artigo intitulado A "Imprensa está fracas
sando," do jornalista Gilberto Dfmensteín, publicado pela 
Folha de S. Paulo, no dia 12 de novembro de 1993. 
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2.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 59, de 1993 (n' 1.270/91, 

na Casa ·cte origem), que dispõe sobre .o ·salário ,mínjmo 
de médicos e. cirurgiões-dentistas. Retirado _da pauta .nos 
termos do art. 175, letra e do Regimento Interno. 

Redação final do Projeto de Resolução n' _!02, de 
1993, que autoriza·· a Prefeitura Municipal cte Gllarulhos 
- SP a contratar operção de crédito, com_Q Ba"iJco Éçoqó
mico S.A., no valor de até quatrocentos e trinta e seis 
milh!?es de cruzeiros reais.Aprovada. A·promulgação. 

Substitutivo do Senado ao ProjetO de Lei da Câmara 
n' 62, de 1990 (n' 3.5!6/89, na Casa de origem), que define 
crime organizado e dispõe sobre meios espeCiaiS de investi
gação e prova nos inquéritos e processos que s,obi-ê ele 
versem. Discussão encerrada, retornando â Comissão de 
Constituição~ Justiça e Cidadania, para exame das,emendas 
apresentadas em Plenário. 

Parecer da Comissão de Assuntos Económicos sobre 
a Mensagem n' 396, de 1993 (n' 820193, na origem); de 
4 de novembro --de 1993, pela qual o Senhot ·Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a·escolha 
do Sérihor Edson Bastos Sabino, para exercer n cargo -ae 
Diretor'de FiScalização do Banco Cênfi:'àl dO _Brasil. Apro
vado, 

Parecer da ComisSão de Relaçõés· EXterioi'e·s_ e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n' 291, de 1993 (n' 514/93 
na origem),, de 19 de agosto de Í99;3, pela qual o~ Senho; 
Presld_ente_ da República_submete à deliberação c:io. Sen,ado 
o nome.do Senhor Luciano Ozorio Rosa,_Ministro.de.Se
gunda Classe. da Carreira -de Diplomata para, cumulati
vamente com a função de EIDbaíxador do o Brasil jililto 
à Repúblíca de Moçambique~ éxérCer· a função de Embai
xador do Brasil funtO ao Reino da Si.Jazilândia'. Api-êci;u:lo 
em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriófes e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n' 321, de !993 (n' ~592/93, 
na origem), de 14 de setembro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor LuizAugusto Saint-Brisson 
de Araujo Castro, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata, para exercer a' função de Embaixador;Çhefe 
da Missão do Brasil junto à Organização ·oos Estados Ame
ricanos. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da ComissãO de Relações Exteriores-e Defesa 
Nac;ional sobre a Mensagem n' 332, de 1~3 (n' 609/93, 
na d.rigem). de 16 de setembro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
Comunidade da Austrália. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relaç_ões Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n' 333, de 1993 (n' 610/93, 
na origem), de 16 de setembro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor Carlos Antonio Bettencourt 
Bueno, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo
mata. para, cumulativamente com a função de Embaixador 

.·: .1 .: 

·cto- Brasil junto à República Federativa 'tc~~ca: ~~tc&r. 
a _função de E~baixador junto_à República Eslo~~; A_Qrf 
CJado em sessao secreta. . . , . · . , .. _ ,. .- - -:, · . ;.- .~. 

Parecer da Co~ssão de Relaçõe!;i ExteriOres~ bêf~P 
Nacional sobre a Mensagem n' 348, de 1993· (n~ 64V',l~~ 
na origem), de29 de setembr.o de.1993, pela qpafc:iSC\ii!qr 
Presidente da República submete à deliberàçãod9·Seíi·~ 

·o nome do Senhor João. A1:1gusto ·de ~~icjs.! . ~ . 
·de Primeira Classe. da Carrêira de Dip}omata~pat ~r 
· a função de Embaixador do B_rasH_jilllt9 ~ ~êpúf;l C)pú,.: 

lar'da China. Apreciado em sessão secreta,,, ·'':(Fi ~"í;,:Í, 
· · Parecer da Comissão de Re)açõe$ ~neriO:r~~ e Pf:J~~ 
Naci'?nal sobre a Mensagem n' 349, de 199~,.(n!)í~~l9,~, 

.na ongem), de 29.de se,tembro.de 1993, pela quàl ~ 
Presidente da República submete à delib,eraçãoA · 
o nome do Se_nhor Bernardo de ,Azeveclo Biito. . 
de Primeira Classe da Ca[J'eira de .Di_()tmil~ta, pàrà ·éx~·r 

· a. função de Embaixador do llràsU junt<> à. R,epubliciÍ Iii 
Finlândia. Apreciado em sessão secreta. -,:: ·-... ::. ---::. · ·-'\·H 

Parecer da Comiss;ão.d~ Assuntos E·_ ' '· 
a Mensagem n' 360, de 1993 ·(n' ~683l93,,n~ •ÍÍI' 

· 13, de outubro passad:O, pela qual O Senhor}' 1Ua 
·República submete à deliberaçã<> do Senado· a e'"'9 a âo 
Senhor Luiz V,illarinho Pedroso, M\ni&;trq~<J-~ :Pm,:i)!~ ,Qls-

. se da .carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Ept• 
baixador do Brasil junto à República da Polôni~, Âp~ · 

· ·em sessão secreta. , , , - -, · ~ __,_ .. ··-·-~'-_; ..;.,:~·-.t~ · 
, Parecer da CoifiiSsão de Relaçõe.s_ Exteriores e· pç{~~Sa ,' · 
Nacio~al sobr~.a Mensagem n'. 39~,. de~ !9_9~,ín~ ,8111@, ·. 
na ongem), de 3.de novembrcr.do. ano e111 qJfSO, P:C'• 
qual o Senbor Presidente da República submete .•• delibe· 
ração do Senado. o nome do Senhor Rubens An(onjp B~· 
bosa, Ministrc .. de Primeira. Classe da Carreira ·9e Dipfó. 

· mata, para exercer a função de ED;lbaixadçr-dp Bra$iHuiltP . 
ao Reino Unido. da Grã-Bretanh~.e jr_lan<!a~dp.J!-I<>ft!'.)~,..,. . 

_ciadoemsessãosecreta. ' ·, , . ,: .<\!~-\;·_·~:·_, t 

,:;'1 I· 1,, .- l ~· ·;~_- ~,;«~_•.··~·.{~{.,• . 
2.3.1- Discurso após a Ordem do Dia· . , . "'•. , 
SENADOR HENRIQUE ALMEIDJ\.·,- N~ssjc!a• 

- -de da regulamentação da garimpa'gem t:té! Am~J\i·· ~·~ ~ ·- · 
· ~ 2.3.2 - Comunicação da PreSidência . , . '. 

ConvocaÇão'de sessão extraordinária a re~aliuf·"'' ho
-je, ~s 18 horas' e 3D minUtos, corri Ordem ·dO. Dià _q~e 
designa. ~, · . ·- . . · ·-- -_..-:~-·..,.--'-,:;~ 

2.4- ENCERRAMENTO · ~ , · 'á,\:;.. · • 

3- RETIFICÃ.ÇÃO - - '- ... ' -~?~;-:::· :. ~::_ :. 
Ata da 231: Sessão, reaJ.!zada em +11~9~.: t~ :-._,,:;·_.:t 1 ;~. ~ 
4- ATO DA COMISSAO DIRETORA ~ · • .-~ 
w n, de 1993. •· . ; ··-~ ... } ::} 
5- ATOS DO PRESIDENTE 
N" 566 a'569, de 1993 .. 
6- ATO DO DIRETOR-GERAL 

•··. li'-

-, -.: N' 78, de 1993. 
7- ATAS DE COMISSÃO .. ~ ·· 2 •' .,_., 

- - ---.H 

8- M,E!iA DIRETORA , ~ . ~····~ .. _, -,-,, '1, 
9.-: .LIDJl:RES E V!CE-LIDEJ,U:!i PJi:.t"ARl'liJ.Ó$;~ . 
10 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES' PERMA· 

'lENTES.. . . : ~ •. . ... c.·_.:,~,;.,,:~. ' 
. .l~ X ..,J.k'(.t/~ 
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SUMÁRIO DA ATA DA 231• SESSÃO, REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE :1993 

(Publicada no DCN 
(Seção II) de 6 de novembro de 1993) 

Retificações 

No Sumário publicado no DCN Seção II, de 5 de 
novembro de 1993, página 10260, na '1• coluna, no ·item 
1.2.2 -Avisos do Ministro de Estado da Fazenda, 

Onde se lê: 
N•' 922 e 932/93, de 28 de outubro ... 
Leia-se: 
N•' 922 e 923/93, de 28 de outubroc .. : 
Na página 10261,1• coluna, no itêiitl.2.7 -COmuni

cação da Presidência, 

Onde se lê: 
Aprovação pela <:;omissão Diretora, dos Requerimett

tos n~ 1002, 1003, 1017 a 1091, 1052 e 1064/93. 
Leia-se: 

1.2. 7 ~ Comunic8ção da Presidência 
Aprovação pela Comissão Diretora, dos Requerimen

tos n• 1002, 1003, 1017 a 1019, 1052 e 1064/93. · 
Na página 10262, 2• coluna, no item 3, 
OntJ,. 'i:e lê: 

ATOS DO DlRETOR-GERAL 
Leia-se: 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

Ata da 2468 Sessão em l 0 de dezembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presid€ncia dos Srs. Chagas Rodrigues, Levy Dias e Nabor Júnior 

As 9 HORAS, E 30 MINUTO, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADOIIES: . 

Affonso Camargo _ Alban.o Franco_ Alfredo-Campos_ Amir 
Gabriel_ Alu!zio Bezerra_ Amir Lando _ Antonio Mariz _ Bello 
Parga _ Beni V eras _ César Dias_ Chagas Rodrigues Cid Sab6ia 
de Cru-valho_ Co~tinho Jorge_: Dario Pereira _ P.irceu _Carneiro 
_ Eduardo Suplicy _ Élcio Álvares _ Francisco Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson camata _ Gilberto Miranda _ 
Guilhenne Palmeira _ Hc;mrique Almeida _ Humberto Lucena_ 
Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ lrapuan Costa Júnior _ Jarbas 
Passarinho _ João Calmon _ João França _ João Rocba _ 
Josaphat Marinho _ José Paulo Biso! _ José Richa _ Junia 
Marise _ J utahy Magalhães _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ 
Louremberg Nunes Rocha_ Lourival Baptista_ Lucídio Portella 
_ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Marco Maciel 
....,.Mar!uce Pinto _ Mauro Benevides _ Meira Filho _ N abor 
JlÍnior _ Nelson Carneiro _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldan.ha 
Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy 
Bacelar _ Teotonio Vilela Filho _ V almir Campelo _ Wilson 
Martins. 

,, 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 

presença ácusa ó compârecimento de 59 SrS. SenadoreS. 
Havendo número regimental, declaro aberta a s~ssão. 
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos_t!a-balhos. 
O Sr. 1 P Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLic'Á 
Restituindo autógrafos de projeto _de lei sancionado: 
N' 420, de 1993 (n'' 894/93, na origem), de 29 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei de Conversão 23, de 1993, que 
altera o art. 2' da Lei n• 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 Trabalhador- FAT e dá outra~ provi
dências, autOriza o Poder ExecutiVo a abrir ao Orçãmento 
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da 
Saúde - Fundo Nacioncil de S""ãúde, crédito extraordinário 
no valor de Cr$35.000.000.000,00 (trinta e cinco bilhões de 
cruzeiros reais), sancionado e transformado na Lei.n~ 8.736, 
âe 29 de novembro de 1993. · 

De agradecimento de. comunicações: . . 
N•' 421 a 423, de 1993 (n" 895 a 897/93, na origem), 

de 30 dO corrente referentes às Mensagens CN n;t> 63 a. 65, 
de 1993, participando o ~érmin9, sem deliberação final do 
COngresso Nacional, do prazo pata apreciação das Medidas 
Provisórias n~ 354, 356 e :i57, de 1993; e 

N• 424 a 427, de 1993 (n• 898 a 901/93, na origem), 
de 30 do corrente~ referen.tes às Mensagens SM n~ 242 a 
·244 e 246·, de 1993, participando a promulgação das Rcsolu~ 
ções n" 98 a 100 e ]02, de 1993. 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DÀ CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

N~ 414/93, de 26 do corrente, comunicando a rejeição 
da Emenda n~ 4 e a aprovação das Emendas n~ 1, 2 e 3. 
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oferecidas ao PrOjetO de Lei da Câmara n" 148, de 1993 (n\' 
1.909/91, na Casa de origern)._que dispõe sobre a contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade tempo
rária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 
IX do art. 37 da Constituição Feder_al, e dá outras provi
dências; 

N"' 415/93, de 26 do corrente, comunicando a aprovação 
das Emendas nc:~< 1 a 7, oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara 
n" 149, de 1993 (n" 3.713/93, na Casa de origem), que cria 
a Secretaria Nacional de Entorpecentes, e dá outras provi
dências; 

N"' 416/93, de 26 do corrente, comunicando a prejudicia
Iidade do Projeto de Lei do Senado n" 376/89 (n° 4.822/90, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação da Fundação 
Funcebrae, c dá outras providências; e 

N~ 417/93, de 26 do corrente, comunicando a prejudiciaM 
!idade do Projeto de Lei do Senado n, 361/89 (n' 5.965/90, 
na Casa de origem}, que define como crime contra a adminisM 
tração pública os a tos que menciona, e dá outras providências. -

Encaminhando à revisão do Senado Federal autó
grafos dos seguintes projetos.: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 235, DE 1993 
COMPLEMENTAR 

(N9 146/93- Complementar, na Casa de origem) 
(De iniciarrVa -do Presidente da R.epública) 

Cria o Fundo Penitenciário N&cional - FUNPEN, 
e dá outras providéncias. 

O Congresso Nacional decreta-: 
Art. 1 ~ Fica instituído, no âmbito do Minístério da J usM 

tiça, o Fundo Penitenciário Nacional- FUNPEN, a ser gerido 
pelo Departamento de Assuntos Penitenciários da Secretaria 
dos Direitos da Cidadania e Justiça, com a finalidade de proM 
porcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades 
e programas de modernização e aprimoramento do Sistema 
Penitenciário Brasileiro. - -

Art. 29- Constituirão recursos do Funpen: 
1-dotações_ orçamentárias da União; 
II- doações, contribuições em dinheiro, valores, bens 

móveis e imóveis, que venha a receber de organismos ou 
entidades nacionais, internacionais 011 estrangeiras, bem corno 
de pessoas físicas e jurídicas, nacion-aíS-Ou estrangeiras; 

III- recursos provenientes de convênios, contratos ou 
acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacioM 
nais, internacionais ou estrangeiras; 

lV-recursos confiscados ou provenientes da alienação 
dos bens perdidos em favor da União Federal, nos termos 
da legislação penal ou processual penal, excluindo-se aqueles 
já uestinados ao Fundo de que trata a Lei ne 7 .560, de 19 
de dezembro de 1986; · 

V- multas decorrentes de sentenças penais condena
tórias-cOm trânsito em julgado; 

VI- fianças quebradas ou perdidas, em conformidade 
com o disposto na lei processual penal; 

VII- cinqüenta por cento do montante total das custas 
judiciais- recOlhidas em favor da União Federal, relativas aos 
seus serviços forenses; - -

VIII- três por cento do montante arrecadado dos con
cursos de prognósticos, sOrteios e loterias, no âmbito do Go
verno Federal; 

IX- rendimentos de qualquer natureza, auferidos como 
remuneração, decorrentes. de apli~ção do patrimôniO do Fun- · 
pen; 

X- outros recursos que lhe forem destinados por lei. 
Art. 3" Os recursos do_Funpen serão aplicados em: 
I- construção, reforma, ampliação e aprirriOramento de 

estabelecimentos penais; 
II- fr}anutenção dos serviçOs penitenciários; 
III- formação, aperfeiçoa~~nto e espeç:ialiiação do ser-

viço penitenciário; · 
IV- aquisição de mateóal permanete, _equipamentos e 

veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento dos 
estabelecimentos penais; 

- V- implantação de medidaS--peCiagógicas relacionadas 
ao trabalho prOfissionalizante do preso e do internado; 

VI - formação_e_ducacional e. cultural do preso e do inter-
nado; _ 

VII -elaboração e execução de projetas voltados à rein
serção social de presos, internados e egressos; 

VIH -programas de assistência jurídica aos presos e in-
ternados carentes; . 

IX- programa de assistêncià "às vítimas de crime; 
X- programa de assistência _aos dependentes de presos 

e internados; · 
Xl-participação -de representantes oficiais em eventos 

científicos sobre matéria penal, penitenciária ou criminoló
gica, realizados_ -no Brasil ou no exterior; 

XII -publicações e programas de pesquisa cientffica na 
área penal, penitenciária ou crimonológica; 

XHI- custos de sua própria- gestão, excetuando-se des
pesas de pessoal relativas a servidores públiCos já remunerados 
pelos cofres públicos. 

§ 19 Os re_cursos do Funpen poderão ser repassados me
diante convênio, acordos ou ajustes, que se enquadrem nos 
objetivoS fixados neste artigo. 

§ 29 Serão _obrigatoriamente repassados aos estados de 
origem, na próporção de cinqcienta por cento, os recursos 
previstos no inciso VII do art. 29 desta lei complementar. 

§ 3~' Os -safdos verificâdos-_no final de cada exercício 
serão obrigato.damente transferidOs para crédito do Funpen 
no exercício seguinte. 

Art. 49 O Poder Executivo baixará os atas nece_ssários_ 
à regulamentação desta lei complementar. 

Art. 59 Esta lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Câmara d_os peputados, 26 ~e novembro de 1993. 

MENSAGEM N' 78, DE 1993 
(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constitu"içãõ Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de ExposiçãO de Motivos do Senhor Miriistro de Estado da 
Justiça, o texto do projeto de lei complementar que "Cria 
o Fundo Penitenciário Nacional- FUNPEN, e dá outras 
providências''. 

Brasília, 10 de fevereiro de 1993. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Ne 80/MJ, DE 8 DE JA
NEIRO de 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de apresentar ao elevado descortínio de 

Vossa Excelência o Projeto de Lei Complementar que cria 
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o Fundo Penitenciário -Nacional - FUNPEN. aprovado pelo 
Conselho Nacional de Política CriminaLe Penitenciária, em 
Reunião Ordinária de 24 de novembro de 1992. 

Sabe muito bem Vossa Excelência que, no trabalho de 
reconstrução da harmonia atingida pelo de_lito, a crise nas 
prisões representa, neste final de séculoy um grande desafio 
ao Poder Público, na sua missão de coriduzir a sociedade 
aos nobres destinos. Assim sendo, a justificativa para a ctiaÇãõ 
do Funpen reside na exposição de fórmula concreta com a 
eficáCia de atenuar, rapidamente, a realidade cruel nos domí
nios da execução penal no Brasil, onde é inquestionável a 
premência para:: 

a) dar ao preso e ao internado um tr3tamento jUsto e 
eficaz, em condições de promover a sua reinserção mOral 
e social; -

b) promover a formação e aperfeiÇOamento do servidor 
penitenciário; 

c) implementar dinâmica política de proteção ao egress_o 
e às vítimas de crimes; 

d) conquistar a confiança do povo em relação aos proce
dimentos e determinações indicadas na sentença criminal. 

Constatou-se que, no âmbito do Ministério da Justiça, 
os estudos para viabilizar o Funpen já vêm -sendo realizad_os 
há alguns anos, o que bem revela a importância e seriedade 
que o tema merece, haja vista que, em outros países, como 
Inglaterra e Canadá, o Fundo Penitenciário êxerce prepoit~ 
derante papel na conquista de apoio financeiro para o trata
rnent9 nas prisões e nas instituições de medidas _de _segurança. 

E imperioso ressaltar que a previsãO -do Fundo Peniten
ciário está presente na legislação brasileira desde a reforma 
na Parte Geral do Código Penal pela Lei n9 7.209, de 11 
de julho de 1984. No art. 49 do Código Penal está disciplinado 
que ua pena de multa consiste no pagamento-ao fundo peniten
ciário da quantia fixada na sentença". Cabe, e:gtão, atendendo 
ao disposto no art. 165, § 99, inciso fi, da Constituição Federal, 
a edição de Lei Complementar específica para dar maior prati
cidade ao disposto no art. 49 do Código Penal, o que possibi
litará a fixação de meios e recursos suficientes, através dos 
quais o Funpen impulsionará serviços~ programas e projetos 
penitenciários, sem onerar o contribuinte _com_ novas taxas 
e impostos. 

O projeto de lei complementar criando o Funpen prevê 
as seguintes fontes de recursos: 

a) dotações orçamentáihis; 
b) doações nacionais ou externas; 
c) contribuições fiXadas em convênioS ou-acordos; 
d) benefícios provenientes de alienação de bens; 
e) multas de sentenças penais; 
O finanças quebradas ou perdidas; 
g) percentual sobre as custas recolhidas pela Justiça Fe-

deral; 
h) rendimento de aplicações; 
i) outros recursos prev-istos em lei. 

No texto do projeto estão determinadas as específicas 
circunstâncias de destinação dos recursos auferidos pelo Fun
pen, direcionados para empreendimentos que visem a moder
nização e o aprimoramento do sistema penitenciário brasileiro. 

Desse modo, submeto à alta cop.sideração de Vossa Exce
lência o anexo projeto citie cria-õ Fi.iOdo Penitenciário Nacio
nal. Desponta uma luz no fim do túnel para a concretização 
de providências essenciais e solução das profundas dificul
dades, que mergulham, dia a dia, em processo de falência 
o sistema penitenciáriO nacional. 

Respeitosamente,- Maurício Coi.Têa, Ministro da Jus-
tiça. -

(A comissãd-de assuntos e"conômicos) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 236, DE.I993 
(W 2.297/~1, na Casa de Qrigem) 

Acrescenta dispositivo ao art. 19 da Lei o10 4.090, 
de 13 de julho de 1962. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, passa 

a vigorar com o seu art. ~9 acrescido ~-o ~egui~te § 39: 

"Art. 19 ············-·-·;··~···-~.~.-..•.. n;~,·""-~~-.... ·.: ... ~~-•. 
...••••••••••.•.•. ,;;-·---~ •• -......... -.:. ·;_ •.• :-: ·---~.; J.-_;.~-:.. -~: •. -~- .:::-.-:-:: 

§ 39 A gratificação será proporcional: 
I- na extinção dos contratos a prazo, entre estes 

.~~cluídos os de safra, ainda que a relação de emprego 
__ haja findado antes de dezembro; e 

II-:-:' na cessação da relação de emprego resultante 
da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada 
antes de dezembro." 

Art. 29 .Esta Lei_ e~tra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art .. 3<:> Revogam-s~ as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•4.090 
DE 13 DE JULHO DE 1962 

Institui a gratificação de Natal para os trabalha
dores. 

O Presidente da Rep~blica 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 
Art. 19 No mês de dezembro de cada ano, a todo empre,. 

gado será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, 
independentemente da remuneração a que fizer jus. 

_§ 1~ A gratifica_ç~o corresponderá a 1/12 avos da remu
neraçãõ devída em dezembro, por mês de serviço, do ano 
correspondente. 

..... ,---·-·· ....................... \.-...................• -.... ;.-;-..... ··--· ·····-·--
- ••••.••• _,__._ ·-·---~- •.. ·---~---··· ••• ·"·-----·. ·~- ·-•< ••••••• ; •.. -· •••. -·~--::··-·. 

LEI N°4.740 
DEJ2 DE AGOSTO DE 1965 

Dispõe sobre o pagamento da gratificação prevista 
na Lei o<:> ~.090, de: 1~ de julho de 1962. 

O Presidente da RepúbÚca . . 
Faço saber que o Congr~sso Nadonal decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 
Art. 19 A gratificaçãO salarial instituída pela Lei n"' 

4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador 
até o_ dia 20 de dezembro de cada 9no, compens·ada a impor
tância que, a título de adiantame~to, o empregado h9uver 
recebido na forma do artigo ~egu~nte: 

Parágrafo único. VETADO. 
Art. 29 Entre os meses. de fevereiro e novembro de cada 

ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação 
referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do 
salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. 

_ § 19 O empregador não estará obrigado a pagar o adian
tamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados. 
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§ 2~ O adiantamento será pago ao--ensejo das ferias do 
empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro 
do correspondente ano. 

Art. 39 Ocorrendo a extinção de contrato de_ trabalho 
antes do pagamep.to de que trata o art._1 9 desta lei, o empre
gador poderá compensar o adiantamento mencio!lado com 
a gratificação devida nos termos do art. 39 da Le1 n9 4.090, 
de 13 de julho de 1962, e, se não bastar, com outro crédito 
de natureza trabalhista que possua o respectivo empregado. 

Art. 49 As contribuições devidas aos institUtos de apo
sentadoria e pensões, que incidem sobre a gratificação salarial 
referida nesta Lei, ficam sujeítas ao limite estabeleCido na 
legislação de Previdência Social. 

Art. 51> Apnca:se, no correllte. aDo, a··regra estatuída
no ·art. 2-:> desta lei, podendo o empregado usar da faculdade 
estatuída no seu § 2~ no curso dos primeiros trinta dias de 
vigência desta Lei. 

Art. 69 O Poder Executivo, no prazo de trinta dias, 
adaptará o Regulamento aprovado pelo Decreto n" 1.881, 
de 14 de dezembro de 1962 nos preceitos desta Lei. 

Art. 7-:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se_as disposições em contrário. 
Brasília, 12 de agosto de 1965; 144' da Independência 

e 77' da República. -H. CASTELLO BRANCO- Arnaldo 
Sussekind. (À Comissão -de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 237, DE 1993-
COMPLEMENTAR 

(N" 145/93- Complementar, Da Cua de origem) 
(De lnidatlva do Presidente da República) 

Organiza a Dcfcnsoria Pública- da União. do Díslrílo 
Federal c dos TciTilórios c prescreve norma' gerai' para 
sua organi;~,ac;ào nos I:stados~ c dá outras pn>\• idência~. 

O CONGRESSO NACIONAt decreta: 

Título I 
f)AS DlSPOSIÇÜES PRELIMINi\'RES 

Art. I0 
- . A Detensoria Publica e instituição essencial à ti.mçào 

jurisdicional. do Estado. incumbindo-lhe prestar assistencia jurídica, judiciai e e~trajudi~ial_ 

integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na torma da Iei. 

Art. zo-A Detensoria Publica abrange: 

I - a Defensaria Publica da U niào; 

II- a Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

lll - as Defensarias Publicas dos Estados; 

Art. 3" - São princípios ii1stituéionàis da Detensoria Publica a unidade. a 

indivisibilidade e a independencia funcional. 

Paragrafo único - A. Detensoria Pública e assegurada autonomia admi-

nistrativa e funcionai. 
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outras: 

conflito de interesses; 

D!ÁlUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção: II) Dezembro de 1993 

Art. 4° - São funções institucidnai~· d,a Deti:msoria Publica. dentre 

I - promover. extra_iudicialmente. a conciliação entre as partes em 

II - patrocinar açào penal privada e a subsidiária da pública; 

III - patrocinar ação civil;· 

IV - patrocinar defesa em açào penaL 

V - patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 

VI - atuar como Curador Especial. nos casos previstos em lei: 

VII - exercer a defesa da criança e do adolescente; 

VIII - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários. vi~an

do assegurar à pessoa. sob quaisquer circunstàncias. o exercício dos direitos e garantias 

individuais; 

IX - assegurar aos seus assistidos. em processo .i~;~dicial ou administrati

vo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa. com recursos e meios a ela · 

inerentes; 

X - atuar junto aos Juizados Especiais de Pequenas Causas; 

XI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado; 

XII - patrocinar ação civil pública. em fávor das associações que 

incluam entre suas finalidades estatutárias a detesa do meio ambiente e a proteção de outros 

interesses difusos e coletivos; 

XIII - homologar transações extrajudiciais. 

§ I • - A defesa da criança e do adolescente caberá. especialmente. nas 

hipóteses previstas no § 3" do art. 227 da Constituição Federal. 

§ 2• - As funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas 

inclusive contra as Pessoas Jurídicas de Direito Público. 

§ 3° - Os acordos celebrados pelas partes. se homologados por Defen

sor Público, valerão como titulo executivo extrajudicial. 
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Titulo II 

DA ORGANIZA( ÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

Capitulo I 

DA ESTRU-:- RA 

Art. s•- A Defensoria Pública da União compreende: 

I - órgãos de administração superior: 

a) a Defensoria Publica-Geral da União; 

b) a Subdefensoria Publica-Geral da União; 

c) o Conselho Superior da Defensoria Pública da União; 

d) a Corregedoria-Geral da Detensoria Publica da União; 

11 - órgãos de atuação: 

a) as Defensarias Públicas da União nos Estados, no Distrito Federal e 

b) os Núcleos da Detens01ia Publica da União; 

III - órgãos de execução: 

a) os Defensores Públicos da União nos Estados, no Distrito Federal e 

Seção I 

Do Defensor Publico-Geral e do Subdefensor 

Público-Geral da União 

Art. 6° - A Detensoria Pública da União tem por chefe o Defensor 

Público-Geral, nomeado pelo Presidente da Republica. dentre integrantes da carreira maiores 

de trinta e cinco anos. após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do 

Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma· recondução. precedida de nova 

aprovação do Senado Federal. 
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t' p -··~--_', .. 

r ~~:~::!/.,/_;; ,'; ·'·* t•- A exoneração. de olkio. do Delensor Público-Geral por ínitiati'a 

! /~(!;Pr~~idente da República. deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Sena

'4o·•F:.ed~aiem sessão secreta . 
~-;~i·:·~-·~->·-:. '·.'.-1 

{ ,J-._..~:··r~.--.. . 1- f_ •. 

i ~inisttq:de·Sstádo: 
~ '. ·"'~ ·,. ·'\);· "- ' 

4 • ·![·/~:.:··.·.":·c- '-,· .. · -'.'··· Art. 7• " O Defensor Público-Geral será substituído. em suas !altas. 

• * z• - O Defensor Publico-Geral da União terá as prerrogati\as de 

J . ~~i!".~n!?s; licenças e férias pelo Subdefensor Público-Geral, nomeado pelo Presidente da 

,rRep.úblii;a; dentre <is integrantes da Categoria Especial da carreira, escolhidos pelo Conselh0 'i l'_.-, .. - - .. -" '· . 
t . $:~Pc!rior, paia m'andato de dois.a.r!QS. 

,r ---" .. -, J '·c; r. ~ 

1 ';,,~'':, ;_· , ~ · .. '·.< Piirágnifó"6bico. A Uríiãopoderá.•segúndo su.as necessidades. ter mais 
t . . ,._,,,_.,....~,.. ;"'['-"', .. •' . -. 

de um Subd~feQsor Público-GeràC 
~ ',!.: 

"· .'' ''Art. s•- São'átribuições do' Defensor Público-Geral. dentre outras• 
-i -._. ~··• /·'I • . , . 

'· ',,:;~·. ·:'-,>~ :;- '·'" 'u:r.: dirigii'à·befensóriã 'Pública da União, superintender e coordenar 
1 . . . ' 
1 iia"ü' a~iVídade~ e orientar-lhe a atuiÚ;ão; 

; . ;~J~"";: -~, . ; .. -. ·n representar a Defensoria Pública da União judicial e 

. : . ~~u,dici\llrne!l_te; ,. 
• t ~~O(.,. '-.,• O ~. ,n'-

f .~~ ·7 ~·: ··.:'".· ·• III -vel.ar"Pelo cumprimento das finalidades da Instituição: 

·: :'::~;·-~: ~-~.>:::·:.'·~·- · ·· .;, IV- integrar; como membro nato, e presidir? Conselho Superior da 

·· ~s0ria ~blica da União; 
f '•j ' 1 . 

,. :·_,~. "-' ~? 'l ... "' 

f f . • 
'I .,)~;_ ... ;'i . ' '.("- ''' ~ ~ . 

r y~i.~o; 

. . 

·- ·.· cy- baixaró:Regimento Interno da Detimsoria Pública-Geral da União. 

VI - autorizar os afastamentos dos membros da Defensoria Pública da 

; .. ,~:~~ . · . VIl - estabelecer a lotação e adistribuição dos membros e dos servido-

're$~'Ik(ensona Pública da União;. r ~~!}1;~\·r·-~-" .. ~-.: ·. · · · 
l ·;;,;.,~l •• :, ',·~ · Vlll - dirimir. conflitos de atribuições entre membros da Defensoria 
1 · ............ ..],-' : ~ ; .. ; .- - ·~·- - . 

f ~blica ila União, com recurso para seu Conselho Superior; 

t .:~·':.~~·:.:';, ·. ~'~ IX- proferir ~ecisões nas sindicàncias e processos administrativos disci-

t p~·pí-Om~yidos pela Corregedoria-Geral da Oetensoria Pública da União: 
~ ~~i!·_ · •n_. ·•'.1~-· . t_ - -

I .:·~i;•:J>\;5.,' .. ; ·· · .. · X - i.nstaurlif processo disciplinar contra membros e servidores da 
~ .• ~-, .~t.' ,-; i ' -'1 • -· 7 ' ·- ... 

J ~'?r!~!-_Púb~ica da União, por recomendação de seu Conselho Superior; 

T1~~~~f~:::~::·;.~;·:>·~ · · · • . · . · · 
f .t ~ ·"·'\. '' ' --' ' ... 
j .. :.j::~:.;!>, ·. ~-?·;· ;. ', 

.t~-<>: >- '... -"- --· 
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XI ~ abrir concursos publicos para ingresso na carreira da Defensaria 

. .l ' ,, • ~' 

XII - determinar correições extraordinárias; 

XIII - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 

XIV- convocar o Conselho Superior da Defensaria Publica da. I,Jqi~o;.,;;V 

XV - designar membro da Defensoria Publica da União para exercício 

de suas atribuições em órgão de atuação diverso do de sua lotação ou, em .cara ter excepcimlJIJ... 

perante Juízos, Tribunais ou Oficies diferentes dos estabelecidos para cada categoria; ... 1:"::.c::'·' 
XVI - requisitar de qualquer autoridade publica e de seus. agen~s:: 

certidões, exames, perícias, vistorias. diligências, processos,. documentos. informações, escla

recimentos e demais providências necessarias à atuação da Defenso ria Publi<fR-; .. ,., J•o.Ji.' '''" \l<ll 

XVII - aplicar a pena da remoção compulsória, aprovada pelo voto de 

dois terços do Conselho Superior da Defensaria Publica da União, assegurada ampla defesa; 

XVIII - delegar atribuições a autoridade que lhe sej11 S4ilqr~inl!.~~' JJ.~t~ 

forma da lei. 

Paragrafo único - Ao Subdetensor Publico-Geral. alé1n 5l!l .• ll.!fi~~!i~·~ 
prevista no art. 7" desta lei complementar, compete: 

a) auxiliar o Defensor Publico-Geral nos assuntos de interesse da 

Instituição; 

b) desincumbir-se das taretàs e delegttções que lhe torem determinadas 

pelo Defensor Público-Geral. 

Seção II 

Do Conselho Superior da Détensoria Publica da União 

Art. 9" - O Conselho Superior da Defensaria Publica da União é 

composto pelo Defensor Público-Geral. pelo Subdetensor Publico-Geral e pelo Corregedor~·. 

Geral, como membros natos e· por igual número de representantes da categoria mais elevada 

da carreira, eleitos pelo voto obrigatório, por todos os integrantes da Instituição. 
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§ I • - O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-GeraL 

que, além do seu voto 'de membro. tem o de qualidade. exceto etn matéria de remoção e 

promoção, sendo as deliberações tomadas por maioria de vot?S, 

§ z• - As eleições serão realizadas em conformidade com as instruçôes 

baixadas pelo Defensor Público-GeraL 

§ 3• - Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de 

dois anos, mediante voto nominal, direto e secreto, 

§ 4° - São elegíveis os Defensores Públicos da União que não estejam 

afastados da carreira. 

§ 5° - São- suplentes dos membros eleitos de que trata o caput ,deste 

artigo os demais votados, em ordem decrescertte, 

§ 6° ~ Qualquer membro. exceto os natos, pode desistir de sua partici

pação no Conselho Superior, assumindo, imediatamente, o cargo, o respectivo suplente, 

Art. 10 - Ao Conselho Superior da Defensaria Pública da União 

compete: 

I - exercer o poder nonnativo no, âmbito da Defensaria Pública, da 

União; 

II - opinar, por solicitação do Defensor Público-Geral, sobre matéria 

pertinente à autonomia funcional e administrativa da Defimsoria Pública da União: 

III - elaborar lista tríplice destinada à promoção por merecimento; 

IV - aprovar a lista de antiguidade dos membros da Defensaria Pública 

da União e decidir sobre as reclamações a ela concernentes; 

V - recomendar ao Defensor Público-Geral a instauração de processo 

disciplinar contra membros e servidores da Defensoria Pública da União; 

VI - conhecer e julgar recurso contra decisão ern processo administra-

tivo disciplinar; 

VII - decidir sobre pedido de revisão de procesSó administrativo 

disciplinar; 

VIII - decidir acerca da remoção voluntária dos integrantes da carreira 

da Defensaria Pública da União; 
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IX - decidir sobre a avaliação do estágio probatório dos membros da 

Defensoria Pública da União. submetendo sua decisão à homologação do Defensor 

Público-Geral; 

X- decidir acerca da destituição do Corregedor-Geral. por voto de dois 

terços de seus membros, assegurada ampla defesa: 

XI - deliberar sobre a organização de concurso para ingresso na carrei

ra e designar os representantes da Defensaria Pública da União que integrarão a Comissão de 

Concurso. 

XII - organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira de 

Defensor Público da União e os seus resrrectivos regulamentos: 

XIII - recomendar correições extraordinátias; 

XIV - indicar os seis noines dos membros da classe mais elevada da 

carreira para que o Presidente da República nomeie. dentre estes, o Subdefensor Público-Geral 

e o Corregedor-Geral. 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior serão motivadas e 

publicadas, salvo as hipóteses legais de sigilo 

Seçào III 

Da Corregedoria-Geral da Defensaria Pública da União 

Art. 11 - A Corregedoria-Geral da Defensaria Pública da União éórgão 

de fiscalização da atividade funcional e da conduta dos membros e dos servidores da Defenso

ria Pública da União. 

Art: 12 - A Corregedoria-Geral da Defensaria Pública da União é exer

cida pelo Corregedor-Geral, indicado dentre os integrantes da classe mais elevada da carreira 

pelo Conselho Superior e nomeado pelo Presidente da República para mandato de dois anos. 

Parágrafo único - O Corregedor-Geral poderá ser destituído. antes do 

término do mandato, por proposta do Defensor Público-Geral, pelo voto de dois terços dos 

membros do Conselho Superior. assegurada ampla defesa. 
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Art. 13 - À Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União 

compete: 

I -realizar correições e inspeções funcionais': 

II - sugerir ao Defensor Publico-Geral o afastamento de Defensor 

Público que esteja sendo submetido a correiçã~- sindicàncla ou processo administrativo disci

plinar, quando cabível; 

III - propor, fundamentadamente, ao Conselho Supe- rior a suspensão 

do estágio probatório de membros da Defensaria Pública da União; 

IV - receber e processar as representações contra os membros da 

Defensaria Pública da União, encaminhando-as_ com parecer, ao Conselho Superior: 

V - apresentar ao Defensor Público-Geral, em janeiro de cada ano. 

relatório das atividades desenvolvidas no ano anterior: 

VI - propor a instauração de processo disciplinar contra membros da 

Defensaria Pública da União e seus servidores. 

VIl - acompanhar o estagio probatório dos membros da Defensaria 

Pública da União; 

Vlll - propor a exoneração de membros da Dettmsoria Pública da 

União que não cumprirem as condições do estagio probatório. 

Seção IV 

Da Detensoria Pública da União nos Estados. 

no Distrito Federal e nos Territórios 

Art. 14- A Defensaria Publica da União atuara nos Estados: no Distrito 

Federal e nos Territórios, junto 'ils Justiças Federal, do Trabalho, Eleitor~!. Militar. Tribunais 

Superiores e instàncias administrativas da União. 

Art. 15 - Os órgãos de atuaçào da Defensaria Pública da União em 

cada Estado, no Distrito Federal e nos Territórios serão dirigidos porDetensor Públic~-Chete. 
designado pelo Defensor Público-Geral. dentre os integrantes da carreira. 

Paragrafo único - Ao Detensor Público-Chefe. sem pr~juizo de suas 

funções institucionais. compete. especiahnente 
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I - coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos da 

União -que atuem em sua área-de competência: 

II - sugerir ao Defensor Publico-Geral providencias para o aperfeiçoa

mento das atividades institucionais em súa área de competência: 

III- deferir ao membro da Defensaria Pública d.a União sob sua coorde

nação direitos e vantagens legalmente autorizados, por expressa delegação de competência do 

Defensor Público-Geral; 

IV- solicitar providencias correicionais ao Defensor Publico-GeraL em 

sua área de competência; 

V - remeter, semestralmente. ao Corregedor-Geral, relatorio das ativi

dades na sua área de competenc'ia. 

Seção V 

Dos Núdeos da Defensoria Pública da União nos Estados, 

no Distrito Federal e rios Territórios 

Art 16 -.A Defensaria Pública da União nos Estados. no Distrito Fede

ral e nos Tetritórios poderá atuar por meio de Nucleos. 

Art. I 7 - Os Núcleos são dirigidos por Defensor Público-Chete. nos 

termos do art. I 5 desta lei complementar. 

Seção VI 

Dos Defensores Públicos da União 

Art. I 8 - Aos D-efensores Publicos da União incumbe o desempenho 

das funções de orientação,· postulação e detesa ·dos direitos e interesses dos necessitados. 

cabendo-lhes. especialmente: 

I - atender às partes e aos interessados; 

II - postular a concessão de gratuidade de justiça para os necessitados: 

.-,_ 
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III - tentar a conciliação das partes. antes de promover a ação cabível_ 

IV - acompanhar e comparecer aos atos processuais e impulsionar os 

V - interpor recurso para qualquer grau de jurisdição e promover 

revisão criminal, quando cabível; 

VI - sustentar, oralmente ou por memorial, os recursos interpostos e as 

razões apresentadas por intermédio da Deti:msoria Pública da União; 

VII - defender os acusados em processo disciplinar. 

Capitulo II 

DA CARREIRA 

Art. 19 - A Defensoria Pública da União é integrada pela carreira de 

Defensor Público da União, composta de três categorias de cargos efetivos: 

I- Defensor Público da União de 2' Categoria (inicial); 

II- Defensor Público da União de I" Categoria (intermediária); 

III- Defensor Publico da União de Categoria Especial (linal). 

Art. 20 - Os Defensores Públicos da União de 2" Categoria atuarào 

junto aos Juízos Federais, às Juntas de Conciliação e Julgamento, às Juntas e aos Juizes 

Eleitorais, aos Juizes Militares, nas Auditorias Militares, ao Tribunal Marítimo e as instâncias 

administrativas. 

Art. 21 - Os Defensores Públicos da União de I" Categoria aluarão 

junto aos Tribunais Regionais Federais. aos Tribunais Regionais do Trabalho e aos Tribunais 

Regionais Eleitorais. 

Art. 22 - Os Defensores Publicos da União de Categoria Especiar 

. atuarão junto ao Superior Tribunal de Justiça. ao Tribunal Superior do Trabalho. ao Tribunal 

Superior Eleitoral e ao Superior Tribunal Militar. 

Parágrafo único - Os Defensores Publicos da União de Categoria Espe

cial atuarão em todos os processos da Defensoria Publica nos Tribunais Superiores 
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Art. 23 - O Defensor Publico-Geral aluará junto ao Supremo Tribunal 

Federal. 

Seçào I 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 24- o ingresso na Carréii-a'da Defensôriii Publica da União tàr-se

á mediante aprovação previa em concurso publko, de àmbito nacional, de provas e títulos. 

com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, no cargo inicial de Defensor Público 

da União de 2' Categoria. 

§ 1" - Do regulamento do concurso constarão os programas das disci

. plinas sobre as quais versarão as provas, bem como outras disposições pertinentes a sua orga

nização e realização. 

§ 2° - O Edital de abertura de inscrições no concurso indicará, obrigato

riamente, o numero de cargos vagos na categ"oria iniêial da carreira. 

Art. 25 - O concurso de ingresso realizar-se-à, obrigatoriamente, quan

do o número de vagas exceder a um quinto dos cargos iniciais da~ carreira é, tàcultativamente. 

quando o exigir o interesse da administração. 

Art. 26 - O candidato, no momento da inscrição, deve possuir registro~ 

na Ordem dos Advogados do Brasil, ressalvada a situação dos proibidos de obte-la. e compro

var, no mínimo, dois anos de prática forense.- de-::endo indi~ar ~ua opção por uma das unidades 

da Federação onde houver vaga. 

§ I o - Considera-se como prática forense o exerci cio, profissional de 

consultaria, assessoria, o cumprimento de estágio nas Defensarias Publicas e o desempenho. de 

cargo, emprego ou função, de nível superior. de atividades eminentemente jurídicas. 

§ 2° - Os candidatos proibidos de inscrição na Ordem dos Advogados 

do Brasil comprovarão o registro ate a posse no cargo de Defensor Publico. 

Art. 27 - O concurso será realizado perante bancas examinadoras 

constituídas pelo Conselho Superior. 
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.. ,., .. ·.A>J;!çªp)~, . ··.: ·'"" 

Da No!neaç!lo. da.I,ota,ção;~ d,~ Qi~~~~!lil(ã_q 

Art 28 -;0 candidato aprovado no col)curso público para ingresso na 

carreira da Defensoria Pública será nomeado pelo _Presiqente da ~epúb,lica para cargo it:~icial 
. . 

da carreira, respeitada a ordem de classi,t1cação e o, númerQ de- vagas !lXistentes. 
: - ' - " ' ' ~-

Art. 29- Os Defensores Púl?,liw~ <\a,l}I]iAR,§~[i\q I<?.W!P~;.Il.PÍ-~-~Ijb,\li\ÍJil~·-•. 

pelo Defensor P6blico-Geral, assegurado 3()~ npm~dos, p11ra OS)~a~go,s,iniciais o direito de 

escolha do órgão de atuação, desde ·que vagp ·e gbedecida. a~ or4_em de classificação no 

concurso. 

.. ~-.· --.--.· -._<:_._--.,--1--~.,·,.,· .·,- .• -.·-. __ ,·, .• ,·,--,-'_,.,·.·.-··. !., .• ': • \ -~-- ~- ' • . ~ ].~_ ... _,.:.,t .. _il'\""':'<~ -·~ ",: -;_; ___ ~-.; 

-·~r .,-_ 

Art. 30 - A promoção consiste no acesso imediato dos membros efeti.:: , 

vos da Defensoria Pública da União de uma categoria para outra da carreira. 

Art. 31 - As pr<Ínioções obedecerão aos critérios de antiguidade e .. 
merecimento alternadamente. ' · 

., l:i-of .:.--~ .I •.•• ,J; .... ~~ 

§ I o - A antiguidade será apurada na categoria e determinada pelo 
· . · <tâ. . -.~:"~~""·~)r-~- t~~i{~~-;~r"ri""' --:;:!) .. .;.;_ 1~/\ 

tempo de efetivo exercício na· mesma. 

§ 2° - · A''i>romoÇão ·pOI\nêre'éi.'Ttéhlli'"a'e~e'rla~fa 'dé~ 1i~ríi' rnplice pa~a 
cada vaga, organizada pelo Cónselho Supérior,' eon Sii~à6.sEkretá; córtí ocupantes da lista de 

antiguidade, em seu primeiro terço. -~~ 

§ 3° - êfs'membros da Detemio'tíá i>liblica g;,mênte poderão ser promo

vidos após dois anos de efeti~o ~~eréicio. na ~at~gôrl;(9ísperísàdo'o/inreistrdêi'se não hóuver 

quem preencha tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção. 

§ 4° - Às promoções serão · efetivadas por ato do Presidente da 

República. 

Art. 32 • É facultada a recusa de promoção, sem prejuízo do critério -·· . . 
para o preenchimento da vaga recusada. 
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·. ~. Art .. J3_ - O Con~lho Superior fixará os critérios de ordem objetiva 

para a aferição de merecimento dos membros da Instituição. considerando-se, entre outr<. ~ a 

eficiência e a presteza demonstradas no desempenho da função e a apr~vação em cursos de 

aperfeiçoamento.:·de' n~tureza Juridica. promovidos pela Instituição. ou por estabelecimentos 

de ensino superior, oficialmente reconhecidos. 
. ' 't ; . ' '. . 

· · § I • - Os cUrsos de aperteiçoamento de que trata este artigo cornpreen-
. • r~.'>'~.,~,:~- -

derão, necessariamente, âs seguintes atividades: · 
"" . -,'"' ... ; '~ .• ·. - - ' ' ' 

a) apresentação dé trabalho escrito sobre assunto de relevância juridica; 
," '~~ -.. 

· b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca examinadora . 

. : § 2"- Não Jl;,derá concorrer à promoção por merecimento quem tenha 

sofrido penalidade de adv~rtencia'oú. su!)pimsão; no periodo de um ano imediatamente anterior 

à ocorrência da vaga, em caso de àdvertencia; o~ de dois anos, em caso de suspensão. 

§ 3° - É obrigatória a promoção do Defensor Público que tigurar por 

três ·vezes consecutivas ou cinco llltern~das· em lista de merecimento, ressalvada a hipótese do 

., ~ . ~- • ' __ ·, __ f -. 
. , . ,. _, ... · .. ,_,. . Capitulo III 

,•- ·- ' _DÂ INAMOVIBILIDADE E DA REMOÇ ÀO 

- -, • -- ·:o : • . ' . . - ' . . ' --

' Art. 34 -Os membros da Detensoria Pública da União são inamoviveis . 

. Salvo se apenados com .remoção compulsória, na tbnna desta lei _complementar. 

Art. 35 - A remoção será feita a pedido ou por permuta. sempre entre 

membros da mesma categoria da carreira. · 

•.. ,,,A,rt. 36- A remoção compulsória somente será aplicada com prévio 
; . . ' ' ,--.. - - ' -- - - - . ' 

parecer do Conselho. Superior, assegurada ampla defesa em processo administrativo 

disciplinar. .. , .. '- ' ' ' 

.. ; .: , _·. ArJ,. ~ Ú ~ ,A remoçã~ a pedido far-se-á mediante requerimento ao 

Defensor Público-Geral. ~os quinze dias ·seguintés á publicação, no Diário Oficial, do aviso de 
' . '. 

existência~eva~·,,:;,:·:.,,, •>t'.; :;.c: •;·. · . 
. . ., .. , , .. , §.t : J"i11do '?. prazo fi~ado no caput deste artigo e. havendo inais de 

um 'Cándidato à ~óÇã(,. ~rá ;:;;movid~ o mais antigo na categoria e. Ocorrendo empate, 
,,:~ \ "•; -~-',:c:_..,_'~'~- ::."":, ~ •• • • 

-·~_,r;· 
:.· ' 

,. .... , , ~~ :-~~-, -•·-~ ~L.: r··. • r': 
,_ 
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sucessivamente, o mais antigo na carreira: rio serviço públicô da União, no serviço publico em 

gerai, o mais idoso e o mais bem classificado no corrcurso para ingresso na Defensaria Publica. 

§ 2° - A remoção precedera o preenchimento da vaga por promoção·. · 

Art. 38 - Quando por permuta. a ·remoção será concedida mediante 

requerimento dos interessados. atendida a conveniência do serviço. 

Capitulo IV 

DOS DIREiiOS. DAS GARANTIAS E DAS PRERROGATIVAS 

DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

Seção I 

Da Remuneração· 

Art. 39-- À. lei cabe lixar a remuneração dos cargos da carreira da 

Defensaria Pública da União, ~bservadoo disposto no art. 135 da Constituição Federal.. _ 

. § 1 o - Na fixação da remuneração dos Defensores Publicas da União. 

consideram-se de atribuições.assemelhadas os cargos das carreiras previstas no Titulo IV. 

Capitulo IV da Constituição"Federal.. 

§ 2° - Além dos vencimentos. poderão ser outorgadas. nos termos da. 

lei, as seguintes vantagens, dentre outras nela estabelecidas: 

Defensor Publico;. 

I - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança; 

II - auxilio-moradia. nos locais onde não haja residência oficial para o 

III - salário-família; 

IV- dianas; 

V - representação; 

VI - gratificação pela prestação de serviço especiaL 

VII - gratificação adicional por tempo de serviço; a razão de I% (um 

por cento) por ano de serviço público efetivo, sendo computado o tempo de advocacia, até o 

máximo de quinze anos, desde que não cumulativo com o tempo de serviço publico. compro

vado por certidão da Ordem dos Advogados do BrasiL 
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Vlll - gratificação pelo efetivo exercido em local cje dificil acesso. 

assim definido pela lei de organização judiciaria. 

Seção II 

Das Ferias e do Afastamento 

Art. 40 - Os membros da Defensoria Pública da União terão direito a 

férias anuais de sessenta dias, individual ou coletivamente. 

Paragrafo único - O pagamento da remuneração das terias sera etetua

do até dois dias antes do início-do respectivo período. tàcultada a conversão de 1/3 (um terço) 
'• 

das mesmas em abono pecuniário, requerido com. pelo menos, sessenta dias de antecedência 

Art. 41 - As férias dos membros da Defensoria Pública da União sérão 

concedidas pelas chefias a que estiverem subordinados. 

Art. 42 - o afastamento para estudo ou missão no interesse ila Deten

soria Pública da União sera autorizado pelo De tensor Público-Geral. 

§ 1° - O afastamento de que trata este artigo somente sera concedido 

pelo Defensor Público-Geral, após o estágio probatório e pelo prazo máximo de dois anos. 

§ 2° - Quando o interesse público o exigir. o áfastâmên(o poder~ ser . 

interrompido a juízo do Defensor Público-Geral. 

União: 

Seçào III 

Das Garantias e das Prerrogativas 

Art. 43 - São garantias dos membros da Defensoria Publica da União: 

I -·a independência funcional no desempenhp de suas atribuições; 

II - a inamovibilidade; 

III - a irredutibilidade de vencimentos; 

IV - a estabilidade. 

Art. 44 - São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da 
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- receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de juris

dição, contando-se-lhe em dobro todos os prazos; 

II - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, 

caso em que a autoridade fará imediata comunicação ao Detl:msor Público-GeraL 

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-Maior, 

com direito a privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido 

em dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena; 

IV - usar vestes talares e as insígnias privativas da Defimsoria Pública; 

V - possuir carteira de identidade, expedida pelo Detensor Público

Geral, com validade em todo o território nacional, assegurado o porte de arma, independente

mente de autorização, e, no exercício da função. livre trànsito e isenção de revista; 

VI - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, 

ressalvadas as vedações legais; 

VII ·-· comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistiôos. 

ainda quando estes se acharem presos ou detidos. mesmo incomunicáveis; 

VIII - examinar, em qualquer repartição, autos de flagrante, inquérito e 

processos; 

IX - manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de 

cota; 

X - requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, 

certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos 

e providências necessárias ao exercício de suas atribuições; 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judlcial, indepen

dentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais; 

XII - deixar de patrocinar ação, quando ela for manifestamente 

incabivel ou inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao 

Defensor Público-Geral, com as razões de seu proceder; 

XIII - ter o mesmo tratamento reservado aos magistrados e demais 

titulares dos cargos das funções essenciais a justiça; 
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XIV - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou -proc-êdi

mento, em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade competente; 

XV - ser processado e julgado: 

a) o Defensor Público-Geral da União, nos crimes comuns, pelo Supre

mo Tribunal Federal e, nos de responsabilidade, pelo Senado Federal; 

b) o membro da Detensoria Pública da União, lotado junto aos Tribu

nais, nos crimes comuns e de responsabilidade. pelo Superior Tribunal de Justiça: 

c) o membro da Detensoria Pública da União, lotado junto aos juizos de 

primeiro grau, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelos Tribunais Regionais Federais; 

XVI - aposentar-se. com proventos integrais, compulsoriamente aos 

setenta anos de idade, por invalidez, ou, voluntariamente, aos trinta anos de serviço. após 

cinco anos de efetivo exercicio. 

Parágrafo único -- Quando. no curso de investigaÇão -policial, houver 

indício de prática de infraçào penal por membro da Defensaria Pública da União. a autoridade 

policial, civil ou militar, comunicará, imediatamente, o tàto ao Defensor Público-Geral que 

designará membro da Defensaria-Pública para acompanhar a apuração. 

Capitulo V 

DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES, DOS IMPEDIMENTOS E DA 

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL 

Seçào I 

Dos Deveres 

Art. 45- São deveres dos membros da Detl:msoria Pública da União: 

I - residir na localidade onde exercem suas funções; 

II -desempenhar~ com zelo e píesteza. os serviçõs a seu cargo~ 

III - representar ao Detensor Público-Geral sobre as irregularidades de 

que iiver ciência, em razão do cargo; 
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IV - prestar inforlmições aos órgãos de administração superior da 

Defensoriá Pública da União, quando solicitadas: 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quan

do for obrigatória a sua presença; -

VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei: 

VII - interpor os recursos cabiveis para qualquer instància -ou Tribunal 

e promover revisão criminal, sempre qüe encontrar fundamentos- na lei. jurisprudência' ou 

prova dos autos, remetendo cópia à Corregedoria-Geral. 

Seção II 

Das Proibições 

Art. 46 - Além das proibições decorrentes do exercício de cargo publi

co, aos membros da Defensoria Pública da União e vedado: 

I - exercer a advocacia fora das atribuições institucionais: 

II - requerer, advogar, ou praticar em Juizo ou fora dele, atos que de 

qualquer forina colidam com as funções· ínereilies aO seu cargb. ou com os preceitos. éticos de 

sua profissão: 

III - receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, honorários, 

percentagens ou custas processuais, em razão de suas a~ribuições: 

IV - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto 

como cotista ou acionista: 

. V - exercer atividade politico~partidária, enquanto atuar junto á Justiça 

EleitoraL 

Seção III 

Dos Impedimentos 

Art. 47- Ao membro da Defensoria Pública da União é defeso exercer . . . 

suas funções em processo ou procedimento: 
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I - em que seja parte ou, de_ qualquer forma, inte- ressado; 

H - em que haja atuado como representante da parte. perito. Juiz. 

membro do Ministério Público, Autoridade Policial. Escrivão de Policia, Auxiliar de Justiça ou 

prestado depoimento como testemunha; 

III - em que for interessado cônjuge. ,ou companheiro. parente 

consangüíneo ·ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 

IV - no qual haj;~ postul_ado _c.0mo advogac!o de qul!lquer das pessoas 

mencionadas no inciso anterior; 

V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso III funcione ou 

haja funcionado como Magistrado, membro do Ministério Público, Autoridade Policial, 

Escrivão de Policia ou Auxiliar de Just.ça; 

VI - em que houver dado a parte contniria parecer verbal ou escrito 

sobre o objeto da demanda; 

vrr - em outras hipóteses previstas em lei. ' . 

ArtA8 - Os membros da Detensoria Pública da União não podem parti

cipar de comissão, banca de cpncurso, ou qualquer decisão, quando o julgamento ou votação 

disser respeito a seu cônjuge ou companheiro, ou parente consangüíneo ou afim em linha retl! 

ou colateral, até o terceiro grau. 

Seção IV 

Da Responsabilidade Funcional 

Art. 49 - A atividade funcional dos membros da Defensaria Pública da 

União está sujeita a: 

I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e 

por seus auxiliares, para verificar a regularidade e eficiência dos serviços; 

11 - correição extraordimiria, realizada pelo Corregedor-Geral e por 

seus auxiliares, de oficio ou por determinação do Defensor Público-Geral; 

§ I • - Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a correição. apresentar ao 

Defensor Público-Geral relatório dos fatos apurados e das providências a serem adotadas. 
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§ 2• - Qualquer pessoa pode repr~5eniár: · ao Corregedor-G~rai-Sobre 
' • - ~ . ' . r 

os abusos, erros ou omissões dos membros da Oei'ensoria PúbiÍ~a da União.· 

Art 50 - Constituem: inti'àÇõés discipliilai~s: além de outras déflnidas 
,. ' . . ' ~ ' . !. ' ·l.' ! • J •• _- • - • 

em lei, a violação' dos deveres funcionais e vedações éontidas nesta: lei. bem como a prática de 
.. '~- -·. ~ .. ~- . . 

Óriirie coiltrà' à Administràção Pública ou ato de improbid~de admíni"strativa .. 
~· : "<" ' -;,.;- ' -. ,--

seguintes sanções: 

§ 1• - Os membros da Défensóna Públicada União .são passivéis'das 
. . ". ,, . . ' . ' " -

I - advertência; 

II - suspensão por até noventadi~s; · ·· · 

III - remoção compulsória; 

IV -.demissão; 

V - cassação da aposentadoria. 

'•. 

. - ~ .. :-·' .,. ·:· -: ' - ~- ,.;. 

~-' 

- - ·~, 

• • ·, •.• k ' • ' • 

§ 2• - A advertência será aplicada por escrito nos éasos de violação aos 

deveres e proibições funcionais, quando o tàto não justificar a imposição de pena mais grave. 
' . . 

§ 3" - A suspensão será aplicada em caso de reinddêncil!. em falta puni-

da com advertência ou quando a infração dos deveres ou proibições funcioll~s. pela sua gravi

dade, justificar a sua imposiÇão. 

§ 4• - A remoção compulsória será aplicada sémp;~-qúe à f;If~ prátiéa

da, pela sua gravidade e rq;'ercussão, to~ar in~in~atív'el a p~~ênci~ do faltosO no Órgão 

de atuação de sua lotação. 

§ s• - A pena de demissão será aplicável nas hipóteses previstas. em lei, 
' . . _. _. ' 

e no caso de reincidência éni falta punida com suspensão ou remoçãO compulsória. 

§ 6° ~.As penas de demissão e. cà5saçJô 'da alroseniadoria serão ~plica
das pelo Presidente da Rep~blica e as demais pelo Defensor Público-geral, garantida sempre a 

" '' . . 

ampla defesa, sendo obrigatório o inquérito administrativo nos 'casos de aplicação de remoção . . 

compulsória, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria.· ' · ' · 

§ 7° - Prescrevem em dois anos, a contar da' ~ta ém que foram cometi-.. ' - . 

das, as faltas puníveis com advertência. susp~nsão e 'remàçã9 oonip~lwrla, aplicarido-se. 

quanto ás demais, os prazos previstos em lei. 
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.. '· . , , .- · Aft .. ?,\, ;, '1\. qualqu~~ tempo .roderá ser requerida revisão do processo 

disciplinar, quand5!·.s~ ,4ÇI\;13ff~!llí f't(),s.-.~?~o~. oq ,\ircunstànçias_ sus~!l~iv.ei~ de pr0va_r, a 

:; iQoc~ciA çl9 .~J'Clnlfd9 ou qeJ.u.~titi~J 1!i!llp~i&:ãP. çle peQ~ mais bran~a. 

§ J • - Poderá requerer. a instauração de processo revisional o. prqprio 
' 'j' 'o• ·-•'- 1 ' ' ' ' < < ' I 'o O 

interessado ou, S!' f!JI!lcic!C! qu int~di!o •. o ,seu. cônjuge ou companheiro, ascendente, descen-
·- ..... -·~~· ~~· '·•· ,, ... ' ..... 

§ z• - Se for procedente a revisão, sem tornado sem t:fe!to o at<! puniti

vo ou aplicada a penalidade adequada restabelecendo-se os direitos atingidos pela punição, na 

sua plenitude. ... 
1 ! ' t' I ; ·, ,, ... 

. -·'···-'·';·:;;.?"it.Ulo III • · 

DA ORGANIZA( ÀO DA DEFENSOR'tA PÚBLICA DO DISTRITO 

FEDERAL'EDOSTERRITÓRIOS .. 

. , : , Capitulo k . 

•:·.;. DA .ESTRUTURA 
, ,la"• :-··~~ '/~--.~~'a'('J•;•~.- ·:. :';.,':.-"'",.:.~(~},-r-(.";',·,.~ o,' 1, ,, • r 

Art. 52 - A Defensoria Publica do Distrito Federal e dos Territórios é 
-\'/ ·. . . ' .. ~ 

.--?:l:~~~~t!.~~-~~a}i~i~~:.\ C'),.. .u~-~~~:J{~-:.r;_ ... ~. :. t • 

. . ., . • . , . _, . . ~- 5}_ -~ A Defe'!soria. Pública do Distrito Federal e dos TerritÓrios 
'lO C',, T:•,I~J l~o'>'•'<!.1\ii•,,~·· ._.\ ~'''-•''i > "

0 ,'. ,...,_,.~ 0 , _ 0 

compreende: 

,., ., . .. 1 ~ ór_gã,os de administração superior: 
" I . ' ' r ' -•· , 1 ~ ~"" - - -. · -- · • · ·' 

a) a Defensaria Pública-Geral do Distrito Federal e dos Territórios; 
'·"!c'- :·~:.:·0'-"'-;'-;~ ~·,· -';_",i'~:·~ • • ·_ l ' ''·. · ."'.' •-

•- ... b) a Subdefensoria Pública-Geral do Distrito Federal e dos Territ'órios; 
' " .... ' ' ' • !,'" ; .. ~ • ~ ' • • "- - •• ·--" .. - .• ,_ - -

. _c) o Conselho .~uperior da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
•• - . f f . 

Territórios; 

d) a Corregedoria-Geral da Detimsoria Pública do Distrito Federal e 
'·' . 

dos Territórios; 
'- . ' 

II - órgãos de atuação: . ,·' 

a) as Defensorias Públicas4oDistrito Federal e dos Territórios: 
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b) os Núcleos da · Defenso ria Pública do Distrito Federal e dos 

III ~ órgãos de llxecuçàd: · 

a) os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios. 

· Seção· I 

Do DéfensofPúblico-Geral e·.do·Subdefensor Público-Geral do Distrito 

Federal e dos Territórios· 

Art 54 - A Defensoriá Pública-Geral do Distrito Federal e dos 

Territórios tem por Chefe o Defensor PúbliCó-Gei'át ·nóiileado ·pelo Presidente da Republica 

dentre integrantes da carreira. maiores de trinta ·e cinco ànos; para mandate> de dois ànos. 

permitida uma recondução. 

Parágràfo único - ·A exoneração; de· oficio. do Defensor Público-Geral, 

pot 'itticiativá· 'do Presidente'·éta Republica. 'e· precedida dé decisão dé aois terços do Conselho 

Superior. · · · · · · · · · · 

Art. ss - O Detensod'úblicó:Gerál' será substituído. em suas tllltas. 

impediínentcis, licenças e ferias, pelo Subdefensor Publico-Geral, nomeado pelo Presidente da 

RepÍiblica, ·dentre os integriuties da Categoria E:sjJecial dá carreira. éseolhidos pelo Conselho 

Superior, para mandato de dois anos. 

Art. 56 - São atribuiÇões do Oefensor Público-Geral: 

I - dirigir a Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 

superintender e coordenar s(Úis atividades e orientar-lhe a atuação; 

II - ·representar a Defensaria Pública · do. Distrito Federal e dos 

Territórios judicial e extrajúdicialmente; 

III - velar pelo cumprimento das finalidades da Instituição; -

IV - integrar. como membro nato. e presidir o Conselho Superior da 

Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

V- ba'lxar o Regimento Interno da Defensona Pública-Geral do Distrito 

Federal e dos Territórios; 
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VI - autorizar os atàstamentos dos membros da Defensoria Puhica do 

Distrito Federal e dos Territórios; 

VII - estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e servidores da 

Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

VIII - dirimir conflitos de atribuições entre membros da Detensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios, com recurso para seu Conselho Superior; 

IX - proferir decisões nas sindicàncias e processos administrativos disci

plinares promovidos pela Corregedoria-Geral do Distrito Federal e dos Territórios; 

X - instaurar processo disciplinar contra membros e servidores da 

Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

XI - abrir concursos publicos para ingresso na carreira da Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

XII - determinar correições extraordinárias; 

XIII - praticar atos de gestão adíninistrativa, financeira e de pessoal; 

XIV - convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito 

Federal e dos Territórios e dar execução às suas deliberações; 

XV - designar membro da Detensoria Publica do Distrito Federal e dos 

Territórios para exercício de suas atribuições em órgão de atuação diverso do de sua lotação 

ou, em caráter excepcional, perante Juizos, Tribunais ou Oficios diferentes dos estabelecidos 

para cada categoria; 

XVI - requisitar de qualquer a11toridade pública e de seus agentes. 

certidões, exames, pericias, vistorias, diligencias. processos. documentos, infom1ações, escla

recimentos e demais providencias necessàrias à atuação da Defensoria Pública; 

XVII - aplicar a pena de remoção compulsória, aprovada pelo voto de 

dois terços do Conselho Superior, aos membros da Detensoria Pública do Distrito Federal e 

dos Territórios; 

XVIII - delegar atribuições a autoridade que lhe seja subordinada, na 

forma da lei. 

Parágrafo único - Ao Subdetensor Público-Geral, além da atribui.ção 

prevista no art. 55 desta lei complementar, compete: 
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a) auxiliar o Defensor Publico-Geral nos .assuntos. de interesse da 

Instituição; 

b) desincumbir-se das tareias e delegações que lhe tbrem determinadas 

pelo Defensor PUblico-Geral. 

Seção II 

Do Conselho Superior da Defensaria Publica do Distrito Federal e dos 

Territórios 

Art. 57 - O Conselho Superior da Defensorüt Pública do Distrito Fede

ral e dos Territórios é composto pelo Defensor Publico-Geral, pelo Subdefensor Publico-Geral 
e pelo Corregedor-Geral, como membros natos e por igual número de representantes da cate-

goria mais elevada da carreira, eleitos pelo voto obrigatório, por todos os integrantes da 

Instituição. 

§ I o - O Consélho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, 

que, além do seu voto de membro, tem o de qualidade, exceto em matéria de remoção e 

promoção, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos. 

§ 2° - As eleições serão realizadas em conformidade com as instruções . - . 

baixadas pelo Defensor Público-Geral. 

§ 3° - Os membros do Conselho Superior são eleitos para'mandato de 

dois anos, mediante voto nominal, direto e secreto. 

§ 4° - São elegíveis os Defensores Públicqs do Distrito Federal e dos 

Territórios que não estejam afastados da carreira. 

§ 5° - São suplentes dos membros eleitos: de que trata o caput deste 

artigo os demais votados, em ordem decrescente. 

§ 6° - Qualquer membro, exceto os natos, pode desistir de sua partici

pação no Conselho Superior, assumindo, imediatamente, o cargo, p respectivo suplente. 

Art. 58 - Ao Conselho Superior da Defensaria Publica do Distrito 

Federal e dos Territórios compete: 

I - exercer o poder normativo no âmbito da Defensaria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios; 
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II - opinar. por solicitação do Defensor Público-Geral. sobre matéria 

pertinente à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal e 

dos Territórios; 

III - elaborar lista triplice destinada a promoção por merecimento. 

IV - aprovar a lista de antiguidade dos membros da Defensoria Publica 

do Distrito Federal e dos Territórios e decidír sobre asreclamações a ela concernentes; 

V - recomendar ao Defensor Publico-Geral a instauração de processo 

disciplinar contra membros e servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 

Territórios; 

VI - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo 

administrativo-disciplinar; 

VII decidir sobre pedido de revi são de processo 

administrativo-disciplinar; 

VIII - decidir acerca da remoção dos integrantes da carreira da Defen~ 

soria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

IX - decidir sobre a avaliação do estágio probatório dos membros da 

Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. submetendo sua decisão à homolo

gação do Defensor Público-Geral; 

X - decidir. por voto de 2/J (dois terços) de seus membros. acerca da 

destituição do Corregedor-Geral; 

XI - deliberar sobre a organização de concurso para ingresso na carrei

ra e designar os representantes da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios que 

integrarão a Comissão de Concurso; 

XII - organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira de 

Defensor Público do Distrito Federal e dos T emtonos e os seus respectivos regulamentos; 

XIII - recomendar correições extraordinárias; 

XIV - indicar os seis nomes dos membros da classe mais elevada da 

carreira para que o Presidente da República nomeie. dentre estes. o Subdet(msor Publico-Geral 

e o Corregedor-Geral. 

Parágrafo único - As decisões do Conselho Superior serão motivadas e 

publicadas, salvo as hipóteses legais de sigilo. 
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Seção III 

Da Corregedoria-Geral da Defensorja _Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios 

Dezembro de 1993 

Art. 59 - A Corregedoria-Geral da Defensaria Pública do Distrito Fede

ral e dos Territórios é órgão de fiscali<:ação da atividade funciomil e da conduta dos membros 

e dos servidores da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 60- A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Distrito Fede

rale dos Territórios é exercida pelo Corregedor-Geral. indicado dentre os integrantes da elas-
- - ' ' 

se mais elevada da carreira pelo Conselho Superior e. nomeado pelo Presidente da Republica, 

pata mandato de dois anos. 

Patágrafo unico - O Corregedor-Geral :poderá ser destituído po-r 
''' 

proposta do Defensor Publico-Geral, pelo voto de dois terços dos membros do Conselho 

Superior, antes do término do mandato. 

Art. 61 - À Corregedoria~Geral da D~;(ensoi-ia Publica do Distrito Fede

ral e dos Territórios compete: 

I - realizar correições e Ínspeções funcionais; 

II - sugerir ao Defensor Publico-Geral ó afastamento de Defensor 

Público que esteja sendo submetido a correição. sindicància ou processo administrativo disci

plinar, quando cabível; 

III - propor, fundamentadamente, ao Conselho Supe-rior a suspensão 

do estágio probatório de membros da Defensoria Publica do Distrito Federal e dos Territórios; 

IV - receber e processar as representações contra os membros da 

Defensaria Publica do Distrito F~eral e dos Territórios, encaminhado-as, com parecer; ao 

Conselho Superior; 

V - apresentar ao Defensor Publico-Geral. em janeiro de cada ano. 

relatório das atividades desenvolvidas no ano anterior; 

VI - propor a instauração de processo disciplinar contra membros da 

Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios e seus sel"iidores; 

VII - acompanhar o estágio probatório dos membros da Detensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 
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VIII - propor a exoneração de membros da Defensaria Pública do 

Distrito Federal e dos Ter~ítb'ri6sque' não ~Uibpriret~ as éondiçÕes do estagio probatório. 

'. 

' 

Seção IV 

Dos Núcleos da Defensaria Pública 

·do· Distrito Federal e dos Territórios·· 
.... '' 

'' '.' ' .. 
- \ ' . ' . . . . . ' . ' ' ' . '- .. 

Art. 62 - A Defensoria Pública do Dist'ríto Federal e dos Territórios 

e~ercera suais 'funções instiíucioriais através de Núcleos . 

. Art.· 63' ~ Os Núcleos' da Def~nsoria PÓblica do Distrito Federal e dos 

Territórios são dirigidos porDefensor Público-Chefe, designado pelo Deferisdr Públic'o-Geral. 

d~ntre integ~anÍes d~ carr~ir(co~~é{ú{db-·lhe, no exercício de·suas funções institucionais: 

I - prestar, no Distrito Federá! e nos· Térritóriós.' assisténi:ià juri<lica. 

judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados; ., ·. · . . 
II . - integrar e oiíentiti· ás. atividades desenvolvidas pelos Defensores 

Públi~s que atuem em sua área de competência; 

III - remeter, semestralmente. ao Corregedor-Geral, relatório de suas 

· áÚVidades; 

'' i \r ·_· exercer as funçÕes que lhe t(1rem delegadas· pelo Defensor 

Público-Geral. 
>. ' ' 

Seção V 

Dos Defensores· Públicos 

do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 64- Aos Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios 

incumbe o desempenho das funções de orientação. postulação e defesa dos direitos e interes

' s~s dos necessitados, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas, cabendo

lhes, especialmente: 

I - atender às partes e aos interessados;· 

II - postular a concessão de gratuidade de justiça para os necessitados; 
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III - tentar a conciliação das partes. -antes de.' promover a ação cabivel; . 

IV - acompanhar e comparecer aos a~os processuais e impulsionar ·os 

V - interpor recurso para qualquer grau_ de jurisdição e promover 

Revisão Criminal, quando cabível; .... , , . . . _ . 

VI - sustentar, oralmente ou por memorial. os recursos interpostos e as 

razões apresentadas por intermédio da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos 

Territórios; 

VII - defender os acusados em processo disciplinar. 

l.'' 

Capítulo II 

DA CARREI~A . , •.•.• •.t 

' • ' ,!.'' 

Art. 65 - A Defensaria Pública do Di~trit~ f.ederal e do~õ. Territórios é 

. integrada pela carreira de Defensor Público do Distrito Federal e dos Territórios. ·composta de 

três categorias de cargos efetivos: 

I- Defensor-Público do Distrito Federal e dos Territórios de 2" Catego"., , 

ria (inicial); 

II - Defensor Público do Distrito Federal e dos Territórios de I" Cate--

goria (intermediária); 

III - Defensor Público do Distrito Federal e d~s Territórios de Catego-

ria Especial (final). 

Art. 66 - Os Defensores Públiéos do Distrito Federal de 2" Categoria 

aluarão nos Núcleos das Cidades Satélites. junto aos Juizes de Direito e às instãncias adminis-

tratívas do Distrito Federal e dos Territórios. ou em função de aiÍxilio ou substituição nos .. 

Núcleos do Plano Piloto. 
I 

Art. 67 - Os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios 

de I" Categoria atuarão nos Núcleos do Plano Piloto. junto aos Juizes de Direito e as 
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instâncias administrativas do Distrito Federal e dos Territórios, ou em -função de auxilio ou 

substituição junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Art. 68 - Os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios 

de Categoria Especial aluarão junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, e aos Tribunais Superiores. quando couber (art. 22, parágrafo único), 

Seção I 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 69 - O ingresso na Carreira da Defensoria Pública do Distrito 

Federal e dos Territórios far-se-á mediante aprovação prévia em concurso público, de provas 

e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, no cargo inicial de Detimsor 

Público do Distrito Federal e dos Territórios de 2' Categoria. 

§ I • - Do regulamento do concurso constarão os programas das disci

·plinas sobre as quais versarão as provas, bem como outras disposições pertinentes á sua orga

nização e realização. 

§ 2• - O Edital de abertura de inscrições no concurso indicará, obrigato"

riamente, o número de cargos vagos na categoria inicial da carreirà.' 

Art. 70 - O concurso de ingresso realizar-se-à, obrigatoriamente, quan

do o número de vagas exceder a um quinto dos cargos iniciais da carreira e, tàcultativamente, 

quando o exigir o interesse da administração. 

Art. 71 - O candidato, no momento da inscrição, deve possuir registro 

na Ordem dos Advogados do Brasil, ressalvada a situação dos proibidos de obtê-la, e compró;

var, no mínimo. dois anos de prática forense. 

§ 1• - Considera-se como prática forensé o exercício profissional de 

consultoria, assessoria, o cumprimento de estágio nas Defensorias Públicas e o desempenho de 

cargo, emprego ou função de nível superior. de atividades eminentemente jurídicas. 

§ 2° - Os candidatos proibidos de inscrição na Ordem dos Advogados 

· do Brasil comprovarão o registro até a posse no cargo de Defensor Público. 
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Art. 72 - O concurso será realizado. perante bancas examinadoras 

constituídas pelo Conselho Superior. 

Seção II 

Da Nomeação. da Lotação e da Distribuição 

Art. 73 - O candidato aprovado no concurso público para ingresso na 

carreira da Defensoria Pública será nomeado pelo Presidente da República para cargo inicial 

da. carreira, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes. 

Art. 74- Os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios 

serão lotados e distribuídos pelo Defensor Público-Geral. assegurado aos nomeados para "os 

cargos iniciais o direito de escolha do órgli_o de atuação, desde que vago e obedecida a ordem 

de classificação no concurso. 

Scção III 

Da Promoção 

Art.· 75 - A promoção consiste no acesso imediato dos membros eteti

vos da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios de uina categoria para oufra da 

carreira. 

Art. 76 - As promoções obedecerão aos critérios de antiguidade e 
merecimento alternadamente. 

§ I • - A antiguidade será apurada na categoria e determinada pelo 

tempo de efetivo exercício na mesma. 

§ 2° - A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para 

cada vaga. organizada pelo Conselho Superior. em sessão secreta, com ocupantes da lista de 
' 

antiguidade, em seu primeiro terço. 

§ J• - Os membros da Defensoría Pública do Distrito federal e elo~ 

Territórios somente poderão ser promovidos depois de dois anos de etetívo exercício na 
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categoria. dispensado o interstício se não hoúver quem preencha tal requisito ou se quem o 

preencher recusar a promoção. 

§ 4° - As promoções serão efetivadas por ato do Defensor 

Público-Geral. 

Art. 77 - É facultada a recusa à promoção, sem prejuízo do critério 

para o preenchimento da vaga recusada. 

Art 78 - O Conselho Superior fixarà os critérios de ordem objetiva 

para a aferição de merecimento dos membros da Instituição, considerando-se, entre outros, a 

eficiência e a prl'!steza demonstradas no desempenho da função e a aprovação em cursos de 

aperfeiçoamento, de natuteza jurídica, promovidos pela Instituição, ou pot estabelecimentos 

de ensino superior, oficiahriente reconhecidos. 

§ I • - Os cursos de aperfeiçoamento de que trata este artigo compreen-

derão, necessariamente, as seguintes atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca examinadora. 

§ 2• - Não poderà concorrer à promoção por merecimento quem tenha 

sofrido penalidade de advertência ou suspensão; no period9 de um ano imediatamente anterior 

à ocorrência da vaga. no caso de advertência; ou âe dois anos, em caso de suspensão. 

§ 3• - É obrigatória a promoção do- Defensor Público que figurar por 

três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, ressalvada a hipótese do 

§ 2•. 

Capitulo III 

DA INAMOVIBILIDADE E DA REMOÇÃO 

Art. 79 - Os membros da Detensoria Pública -do Distrito Federal e dos 

Territórios são inamovíveis, salvo se apenados com remoção compulsória, na forma desta lei 

complementar. 

Art. 80 - A remoção seni teita a pedido ou por permuta. sempre entre 

membros da mesma categoria da carreira. 
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Art. 81 - A remoção compulsória somente será aplicada com prévio 

parecer do Conselho Superior, assegurada ampla defesa . em processo administrativo 

disciplinar. 

Art. 82 - A remoção a pedido far-s~á mediante requerimento ao 

Defensor Público-Geral, nos quinze dias seguintes á publicação,' no Diário Oficial, do aviso de 

existência da vaga. 

§ I • - Findo o prazo fixado no caput deste artigo e, havendo mais de 

um candidato á remoção. será removido o mais antigo na categoria e, ocorrendo empate. 

sucessivamente, o mais antigo na carreira, no serviço público da União, no sei-viço público em 

geral, o mais idoso e o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensaria Pública. 

§ 2• - A remoção precederá o preenchimento de vaga por promoção. 

Art. 83 - Quando por permuta. a remoção será concedida mediante 
' 

requerimento dos interessados, atendida a conveniência do ·serviço. 

Capitulo IV 

DOS DIREITOS, DAS GARANTIAS E DAS PRERROGATIVAS 

DOS MEMBROS DA DEI'ENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO 

FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Seção I 

Da Remuneração 

Art. 84 - À lei cabe fixar a remuneração dos cargos da carreira .. ~a 

Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, observado o disposto no artigo 13 5 

da Constituição Federal. 

§ 1•- Na fixação da remuneração dos Defensores Públicos do Distrito 

Federal e dos Territórios, consideram-se de atribuições assemelhadas os cargos das carreiras 

previstas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição Federal. 
_./ 



Dezembro de 1993 DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 2 10937 

§ z• - Além do vencimento .. poderão ser outorgadas. nos termos da lei, 

as seguintes vantagens, dentre outras nela estabelecidas: 

Defensor Público; 

I - ajuda de custo para despesas de transporte e moradia; 

II - auxilio-moradia, nos locais onde não haja residéncia oficial para o 

III - salário-família; 

IV - diárias; 

V - representação; 

VI·- gratificação pela prestação de serviço eSpecial; 

VII - gratificação adicional por tempo de serviço, à razão de I% (um 

por cento) por ano de serviço público efetivo, sendo computado o tempo de advocacia. até o 

máximo de quinze anos, desde que não cumulativo com o tempo de serviço público, compro

vado por certidão da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - gratificação pelo efetivo exercício em local de dificil acesso, 

assim definido pela lei de organização judiciária. 

Seção II 

Das Férias e do Mastamento 

Art. 85-- Os membros_da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 

Territórios terão direito a férias anuais de sessenta dias. individual ou ~oletivamente. 

Parágrafo único - O pagamento .da remuneração das ferias será efetua

do até dois dias antes do inicio do respectivo período. facultada a conversão de l/3 (um 

terço) das mesmas em abono pecuniário, requerido com, pelo menos, sessenta dias de 

antecedéncia. 

Art. 86 - As férias dos membros da Defensoria Pública do Distrito 

Federal e dos Territórios serão concedidas pelas chefias a que estiverem subordinados. 

Art. 87 - O afastamento para estudo ou missão no interesse da Befen

soria Pública do Distrito Federal e dos Territórios será autorizado pelo Defensor 

Público-Geral. 
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§ lo - o afastamento de que trata este artigo somente sera concedido 

pelo Defensor Público-GeraL após o estágio probatório e pelo prazo máximo de dois anos. 

§ 2° - Quando o interesse publico o exigir, o afastamento poderá ser 

interrompido a juízo do Defensor Público-GeraL 

Seção Jli ' 

Das Garantias e das Prerrogativas 

Art. 88 - São garantias dos membros da ~efensoria Pública do Distrito 

Federal e dos Territórios: 

I - a independência timcional no desempenho de suas atribuições; 

II - a inamovibilidade; -

III - a irredutibilidade de vencimentos; 

IV - a estabilidade. 

Art. 89 - São prerrogatívas dos membros da Detensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios: 

I - rece6er intimação pessoal em qualquer processo e grau de juris

dição, contando-se-lhe em dobro todos os prazos; 

II - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, 

caso em que a autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Público-Geral; 

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-Maior, 

com direito a privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido 

em dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena; 

IV - usar vestes talares e as insígnias privati'vas da Defensoria Pública; 

V - possuir carteira de identidade, expedida pelo Defensor Público

Geral, com validade em todo o território nacional, assegurado o porte de arma, independente

mente de autorização, e, no exercício da função, livre trãnsito e isenção de revista; 

VI - ter vista pessoal dos processo fora dos cartórios e secretarias, 

ressalvadas as vedações legais; 
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VII - comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, 

ainrla quando estes se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis; 

VIII - examinar, em qualquer repartição, autos de flagrante, inquerito e 

processos; 

IX - manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de 

cota; 

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, 

certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos 

e providências necessárias ao exercício de suas atribuições; 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judiciaL indepen

dentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais; 

XII - deixar· de patrocinar ação, quando ela for manifestamente 

incabível ou inconveniente aos interesses da parte sob seu patroCínio, comunicando o fato ao 

Defensor Público-Geral, com as razões de seu proceder; 

XIII - ter o mesmo tratamento reservado aos Magistrados e demais 

titulares dos cargos das funções essenciais à justiça; 

XIV - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou procedi

mento, em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade competente; 

XV - ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilida

de. pelo órgão judiciário de 2• grau. 

Parágrafo único - Quando, no curso de investigação policial, houver 

indicio de prática de infração penal por membro da Detensoria Pública do Distrito Federal e 

dos Territórios, a autoridade policial, civil ou militar, comunicará imediatamente o làto ao 

DefenSor Público-Geral, que designará membro da Defensaria Pública para acompanhar a 

apuração. 

Capítulo V 

DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES, DOS IMPEDIMENTOS E DA 

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL 
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Seção I 

Dos Deveres 

Dezembro de 1993 

Art. 90 - São deveres dos membros dà Defensoria Pública do Distrito 

Federal e dos Territórios: 

I - residir na localidade onde exercem suas funções; 

II - desempenhar, com zelo e presteza. os serviços a seu cargo; 

III - representar ao Defensor Público-Geral sobre as irregularidades de 

que tiver ciência em razão do cargo; 

IV - prestar informações aos órgãos de administração superior da 

Defensoria Pública do Distrito Federal e dos. Territórios. quando splicitadas; 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quan

do for obrigatória a sua presença; 

VI -declarar-se suspeito. ou impedido, nos _termos da lei; 

VII - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou Tribunl!l e 

promover revisão criminal, sempre que encontrar fundamentos na lei, jurisprudência ou prova 

dos autos, remetendo cópia à Corregedoria-Geral. 

Seção n 
Das Proibições 

Art. 91 - Além das proibições decorrentes do exercicio de cargo públi

co, aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é vedado: 

I - exercer a advocacia fora das atribuições institucionais; 

II - requerer, advogar, ou praticar em Juizo ou fora dele, atos que de 

qualquer forma colidam com as funções inerentes ao seu cargo, ou com os preceitos éticos de 

sua profissão; 

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 

percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições; 
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IV - exercer o comércio ou panicipar de sociedade comercial, exceto 

como cotista ou acionista; ·. ,._ '-

V - exercer atividade político-panidária, enquanto aluar junto á Justiça 

Eleitoral. 

Seção III 

Dos Impedimentos 

Art. 92 - Ao membro da Detensoria Pública do Distrito Federal e dos 

Territórios é defeso exercer suas funções em processo ou procedimento: 

I - em que seja pane ou, de qualquer tbrma, inte- ressado; 

II - em que haja atuado como representante da pane, perito, Juiz, 

'membro do Mi~l~éÍio.Públic~. Autoridade PoliciaL Escrivão de Policia, Auxiliar de Justiça ou

prestado depoimento como testemunha; 

III - em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente 

consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral. até o terceiro grau; 

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das pessoas 

mencionadas no inciso anterior; 

V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso III funcione ou 

haja funcionado como Magistrado, membro do Ministério Público, Autoridade Policial. 

Escrivão de Polícia ou Auxiliar de Justiça; 

VI - em que houver dado a pane contrária parecer verbal ou escrito 

sobre o objeto da demanda; 

VII - em outras hipóteses previstas em lei. 

Art. 93 - Os membros da Defensaria Púbica do Distrito Federal e dos 

Territórios não podem panicipar de comissão, banca de concurso, ou de qualquer decisão, 

quando o julgamento ou votação disser respeito a seu cônjuge ou companheiro. ou parente 

. consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 
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Seção IV 

Da Responsabilidade Funcional 

Art. 94- A atividade funcional dos membros da Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios está sujeita a: 

I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e 

por seus auxiliares, para verificar a regularidade e eticiênc.ia dos serviços; 

II - correição extraordinária, realizada pelo Corregedor-Geral e por 

seus auxiliares, de oficio ou por determinação do De tensor Público-Geral; 

§ I o - Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a correição, apresentar ao 

DefensOr Público-Geral relatório dos fatos apurados e das providências a serem adotadas 

§ zo - Qualquer pessoa pode representar ao corregedor-Geral sobre os 

abusos, erros ou omissões dos membros da Detensoria Pública do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

Art. 95 - Constituem infrações disciplinares, alêm de outras definidas. 

em lei, a violação dos deveres funcionais e vedações contidas nesta lei complementar. bem 

como a prática de crime contra a Administração Pública ou ato de improbidade administrativa. 

§ I o - Os membros da Detensoria Pública do Distrito Federal e dos 

Territórios são passiveis das seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão por ate noventa dias: 

III - remoção compulsória: 

IV - demissão 

V - cassação da aposentadoría. 

§ zo - A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação aos 

deveres e proibições funcionais, quando o fato não justificar a imposiÇão de pena mais grave. 

§ 3°.- A suspensão será aplicada em caso de reincidência em falta puni

da com advertência ou quando a infração dos deveres e proibições funcionais, pela sua gravi

dade, justificar a sua imposição. 
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§ 4° - A remoção compulsória seni aplicada sempre que a falta pratica

da, pela sua gravidade e repercussão. tornar incompatível a permanência do tàltoso no órgão 

de atuaçào de sua lotação. 

§ 5° - A pena de demissão será aplicável nas hipóteses previstas em lei. 

e no caso de reincidência em falta punida com suspensão ou remoção compulsória. 

§ 6° - As penas de demissão e cassação da aposentadoria serão aplica

das pelo Presidente da República e as demais pelo Defensor Público-Geral, garantida sempre 

ampla defesa, sendo obrigatório o inquérito administrativo nos casos de aplicaçã0 de remoção 

compulsória, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. 

§ 7° - Prescrevem em dois ano·s. a contar da data em que foram cometi

das, as faltas puníveis com advertência. suspensão e remoção compulsória. aplicando-se. 

quanto às demais, os prazos previstos _!)m lei. 

Art. 96 - A qualquer tempo poderá ser requerida revisão do processo 

disciplinar, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias -suscetíveis de provar a 

inoCência do apenado ou de justificar a imposição de pena mais branda. 

§ I o - Poderá requerer a instauração de processo revisional o próprio 

interessado ou, se falecido ou interdito. o seu cônjuge ou companheiro, ascendente, descen

dente ou irmão. 

§ 2° - Se for procedente a revisão. será tornado sem efeito o ato puniti--

vo ou aplicada a penalidade adequada, restabelecendo-se os direito atingidos pela punição. na 

sua plenitude. 

Título IV 

DAS NORMAS GERAIS PARA A ORGANIZA( ÃO 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DOS ESTADOS 

Capítulo I 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 97 - A Defensoría Pública dos Estados organizar-se-à de acordo 

com as normas gerais estabelecidas nesta lei complementar. 
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Art. 98 - A Defensoria Públka dos Es!ados compreende: 

I - órgãos de administração superior: 

a) a Defensoria Pública-Geral do Estado; 

b) a Subdefensoria Pública-Geral do Estado; 

c) o Conselho Superior da Det\msoria Pública do Estado; 

d) a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado; 

II - órgãos de atuação: 

a) as Defensorias Públicas do Estado; 

b) os Núcleos da Defenso ria Pública do Estado; 

III - órgãos de execução: 

a) os Defensores Públicos do Estado. 

Seção I 

Do Defensor Público-Geral e do Subdefensor . 

Público-Geral do Estado 

Dezembro de 1993 _ 

Art. 99 - A Defensoria Pública do Estado tem por chefe o Defensor 

Público-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, dentre integrantes da carreira maiores 

de trinta e cinco anos, na forma disciplinada pela legislação estadual. 

§ I o - O Defensor Público-Geral será substituído em suas faltas. 

licenças, férias e impedimentos pelo Subdefensor Público-Geral, nomeado pelo Governador do 

Estado, dentre os integrantes da carreira, na forma da legislação estadual. 

§ 2° - Os Estados, segundo suas necessidades, poderão ter mais de um 
.' ',, 

Subdefensor Público-Geral. 

Art. 100 - Ao Defensor Público-Geral do Estado compete dirigir a 

Defensaria Pública do Estado, superintender e coordenar suas atividades, orientando sua 

atuação, e representado-a judicial e extrajudicial mente. 

Art. I O I - O Conselho Superior da Defensaria Pública do Estado é 

composto pelo Defensor Público-Geral, pelo Subdefensor Público-Geral e pelo Corregedor-
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Geral, como membros natos, e por representantes da categoria mais elevada da carreira. em 

número e forma a serem fixados em lei estadual. 

Parágrafo único - O Conselho Superior será presidido pelo Defensor 

Público-GeraL 

Art. I 02 - Ao Conselho Superior compete exercer as atividades con:;ul

tivas, normativas e decisórias a serem previstas na lei estadual. 

Seção !11 

Da Corregedoria-Geral da Defenso ria Pública do Estado 

Art. I 03 - A Corregedoria-Geral é órgão de fiscalização da atividade 

funcional e da conduta dos membros e dos servidores da Instituição. 

Art. 104 - A Corregedoria-Geral é exercida pelo Corregedor-Geral. 

indicado dentre os integrantes da classe mais elevada da carreira em lista sextupla formada 

pelo Conselho superior, e nomeado pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos. 

Parágrafo único - O· CorregedorcGeral poderá ser destituído por 

proposta do Defensor Público-Geral, pelo voto de dois tet'ços do Conselho Superior. antes do 

término do mandato. 

Art. !OS - À Corregedoria-Geral da Defensaria Pública do Es.tado 

compete: 

I - realizar correições e inspeções funciónais; 

II - sugerir ao Defensor Público-Geral o afastamento de Defensor 

Público que esteja sendo submetido a correição, sindicància ou processo àdministrativo disci

plinar, quando cabível; 

III - propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a suspensão 

do estágio probatório de membro da Defensaria Pública do Estado. 

IV - apresentar ao Defensor Público-Geral, em janeiro de cada ano, 

relatório das atividades desenvolvidas no ano anterior; 

V - receber e processar as representações contra os membros da Deten

soria Pública do Estado, encaminhado-as, com parecer, ao Conselho Superior; 
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VI - Propor a instauração de processo disciplinar_ contra membros da 

Defensoria Pública do Estado e seus servidores; 

VII - acompanhar o estágio probatório dos_ membros da Defensoria 

Pública do Estado; 

VIII - propor a exoneração de membros da Defensaria Pública do Esta

do que não cumprirem as condições do estagio probatório. 

Seção IV 

Da Detimsoria Pública do Estado 

Art. I 06 - A Defenso ria Pública do Estado prestará assistencia jurídica 

aos necessitados, em todos os graus de jurisdição e instâncias-administrativas do Estado. 

Parágrafo único - À Det(msoria Pública do · Estado caberá interpor 

recursos aos Tribunais Superiores, quando cabíveis. 

SeçãoV 

Dos Núcleos da Detensoria Pública do Estado 

Art. I 07 - A Defensoria Pública do Estado poderá atuar atraves de 

Núcleos .. 

Seção VI 

Dos Defensores Públicos dos Estados 

Art. I 08 - Aos Defensores Públicos do Estado incumbe, dentre outras 

atribuições estabelecidas pela lei estadual, o desempenho da função de orientação e defesa dos 

necessitados, no âmbito judicial, extrajudicial e administrativo do respectivo Estado. 
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Seçào VII 

Dos Órgãos Auxiliares 

Art. l 09 - Cabe a lei estadual disciplinar os órgãos e serviços auxiliares 

de apoio administrativo, organizando-o em quadro próprio, com cargos que atendam as pecu

liaridades e as necessidades da administração e das atividades funcionais da Instituição 

Capítulo 11 

DA CARREIRA 

Art. 1 I O - A Defenso ria Publica do Estado é integrada pela carreira de 

Defensor Publico do Est<..:lo, composta das categorias de cargos efetivos necessárias ao 

cumprimento das suas funções institudohais, 11a forma ,à, ser estábelecida na legislação 

estadual. 

Art. l li - O Defensor Publico do Estado atuará, na forma do que 

dispuser a legislação estadual, junto a todos os Juizos de I o gráu de jurisdição, nucleos, órgãos 

'judiciários de 2° grau de jurisdição, instâncias administrativas e Tribunais Superiores (art. 22, 
' 
parágrafo unico). 

Seção I 

Do Ingresso na Carreira 

Art. I 12 - O ingresso nos cargos iniciais da carreira far-se-á mediante 

aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

§ I o - Do regulamento do concurso constarão os programas das disci

plinas sobre as quais versarão as provas, bem como outras disposições pertinentes a sua orga

nizáção e realização. 

§ zo -O Edital de abertura de inscrições no concurso indicará, obrigato

riamente, o número de cargos vagos na categoria inicial da carreira. 
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Seção II 

Da Nomeação e da Escolha das Vagas 

Art. 113 - O candidato aprovado no concurso público para ingresso na 

carreira da Defensoria Pública do Estado será nomeado pelo Governador do Estado para 

cargo inicial da carreira, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes. 

Art. 114 - O candidato aprovado poderá renunciar à nomeação corres

pondente à sua classificação, antecipadamente ou ate o tenno final do prazo de posse. caso em 

que., optando o renunciante, será deslocado para o último lugar da lista de classiticados. 

Seção lii 

Da Promoção 

Art. 115 ~A promoção consiste no acesso imediato dos membros efeti

vos da Defensoria Pública do Estado ae uma categoria para outra da carreira. 

Art. I 16 -·As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público

Geral do Estado, obedecidos, alternadamente, os critérios de antiguidade e merecimento. 

§ I • - É. facultada a recusa à promoção, sem prejuízo do critério do 

preenchimento da vaga recusada. 

§ 2• - A antiguidade será apurada na categoria e detenninada pelo 

tempo de efetivo exercício na mesma. 

§ J• - A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para 

cada vaga, elaborada pelo Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes do primeiro 

terço da lista de antiguidade. 

§ 4° - Os membros da Defensoria Pública do Estado somente poderão 

ser promovidos após dois anos de efetivo exercício na categoria, dispensado o interstício se 

não houver quem preencha tal requisito, ou se quem o preencher recusar a promoção. 

§ s• - É obrigatória a promoção do Defensor Público que figurar por 

três vezes consecutivas 0u cinco alternadas em lista de merecimento, ressalvada a hipótese do 

§ 2• do art. 117. 
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Art. 117 - O Conselho Superior fixará os critérios de ordem objetiva 

para a aferição de merecln\entô dos mem-bros da Instituição, considerando-se. entre outros, a 

eficiência e a presteza demonstradas no desempenho da função e a aprovação em cursos de 

. aperfeiçoamento, de natureza juridica, promovidos pela I nstituiçào. ou por estabelecimentos 

de ensino superior, oficiàlmente reconhecidos. 

§ I • " Os cursos de aperfeiçoamento de que trata este artigo compreen-

'aerão, néêesSariamente, as seguintes atividades: · · 

à) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevància jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que·tenha sido aceito por banca examinadora. 

§ 2• - A lei estadual estabelecerá os prazos durante os quais estará 

impedido de concorrer á promoÇão por merecimento o membro da Instituição que tiver sofri

do imposição de penalidade em processo administrativo disciplinar. 

Capitulo III 

·. DAINAMOVIBILIDAI?EE DA REMOÇÃO 

Art. 118 - Os membros da Deferisoria Pública do Estado são 

inamovíveis, salvo se apenados com remoção compulsória,; na forma da lei estadual. 

~- .i - t'' . Art. 119 - A remoção será· feita a peâido ou por permuta. sempre entre 

membros da mesma categoria da carreira. 

"": Art. 120 - A remoção compulsória somente será aplicada com prévio 

parecer do Conselho Superior, assegurada ampla defesa em processo administrativo 

··' disciplinar. • · 

'-- Art. 121 - A remoção a pedido "far-se-á mediante requerimento ao 

Defensor Público-Geral, nos quinze dias seguintes ã publicação, no Diário Oficial, do aviso de 

• existência de vaga. 

Parágrafo único - Findo o prazo fixado neste artigo e, havendo mais de 

um candidato à remoção, será removido o mais antigo 'na categoria e, ocorrendo empate. 

sucessivamente, o mais antigo na carreira, no serviço público do Estado, no serviço público 
r 

'·-·'- em geral, o mais idoso e o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria 

Pública. 
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Art 122 - A remoção precederá o preenchimento da vaga por 

merecimento. 

Art. 123 - Quando por permuta, a remoção será concedida mediante 

requerimento dos interessados, na forma disciplinada pela legislação estaduaL 

Capitulo IV 

DOS DIREITOS. DAS GARANTIÂ.S E DAS PRERROGATIVAS 

DOS MElvffiROSDA DEf'ENSOlüA PUBLICADOS ESTADOS 

Seção I 

Da Remuneração 

Art I 24 - À lei estadual cabe fixar a remuneração dos cargos da carreira 

do-respectivo Estado, observado o-disposto no art. 135 da Constituição FederaL 

§ I • - Na fixação da remuneração dos Defensores Públicos dos Estados, 

consideram-se de atribuições assemelhadas as carreiras previstas no Título IV, Capítulo IV da 

Constituição Federal. 

§ 2° - Além do vencimento. poderão ser outorgadas, nos termos da lei, 

as seguintes vantagens, dentre outras nela estabelecidas: 

Defensor Público; 

I - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança; 

II - auxílio-moradia, nos locais onde não haja residência oficial para o 

III - salário-família; 

IV - diárias; 

V - representação; 

VI - gratificação pela prestação de serviço especial; 

VII - gratificação adicional por tempo de serviço, sendo computado o 

tempo de advocacia, até o máximo âe quinze anos, desde que não cumulativo com o tempo de · 

serviço público, comprovado por certidão da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - gratificação pelo efetivo exercício em Coinarca de díticil acesso. 

_ assim definido pela lei de organização judiciária. 
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Seção II 

Das Férias e do Afastamento 

Art. 125 - As férias dos membros da Defensoria P~blica-do Estado 

serão concedidas de acordo com a lei estadual. 

Art. 126 - O afastamento para estudo ou missão, no interesse da Deten

soria Pública do Estado, será autorizado pelo Detensor Público-Geral. 

§ I • - O afastamento de que trata este artigo some1.1te será concedido 

pelo Defensor Público-Geral, após estágio probatorio e pelo prazo máximo de dois anos: 

§ 2• - Quando o interesse público o exigir, o afastamento poderá ser 

interrompido a juízo do Defensor Público-Geral. 

Seção !II 

Das Garantias e das Prerrogativas 

Art. 127 - São garantias dos membros da Defensoria Pública do Estado, 

sem prejuízo de outras que a lei estadual estabelecer: 

I - a independência funcional no desempenho de suas atribuições; 

II - a inamovibilidade; 

III - a irredutibilidade de vencimentos; 

IV - a estabilidade. 

Art. 128 - São prerrogativas dos membros da Defensoria Publica do 

Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: 

I - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de juris

dição, contando-se-lhe em dobro todos os prazos; 

II - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, 

caso em que a autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Público-Geral; 

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-Maior, 

com direito a privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido 

em dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena; 
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IV- usar vestes talares·e as insígnias privativasda Defensoria Pública; 

V - possuir carteira de identidade, expedida pelo Defensor . Público

Geral, com validade em todo o território nacional, assegurado o porte de arma, independente- -

mente de autorização, e, no exerci cio da função; livre trânsiio e iseriÇãó aé revista; 

VI - comunicar-se pessoal e reservadamente, com seus assistidos. 
• I 

ainda quando estes se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis; 
I 

VII - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias. 

ressalvadas as vedações legais; 

processos; 

cota; 

VIII - examinar. em qualquer repartição, autos de flagrante, inquerito e 
i 

IX - manifestar-se em autos administrativos óu judiciais por meio de 

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames. 

certidões, pericias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos 

e providências necessárias ao exercicío de suas atribuições; 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, indepen

dentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais; 

XII - deixar de patrocinar ação. quando ela for manifestamente 

incabível ou inconveniente aos intêressis da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao 

Defensor Público-Geral, com aúàiões de seu proceder; 

XIII - ter o mesmo tratainentó reservado aos Magistra?os e demais 

titulares dos cargos das funções essenciais it justiÇa; 

XIV - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou procedi

mento, em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade competente; 

XV - ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilida

de, pelo órgão júdiciário-de 26 griu.{ 

XVI - aposentar-se, com proventos integrais,· compulsoriamente aos 

setenta anos de idade, por invalidez. ou, voluntariamente. aos trinta anos de serviço. após 

cinco anos de efetivo exercício. 
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Parágrafo único - Quando. no curso de investigação policial. houver 

indído de prática de infração penal por membro da Defensória Pública do Estado. a autorida

de policial, civil ou militar, comunicará imediatamente o fato ao Defensor PúblicocGeral. que 

designará membro da Defensaria Pública para acompanhar a apuração, , 

Estados: 

Capitulo V 

DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES. DOS IMPEDIMENT6S !toA 
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL 

Seção I 

Dos Deveres 

Art, 129 - São deveres dos membros da Defensaria Pública dos 

I - residir na localidade onde exercem suas funções. na forma do que 

dispuser a lei estadual; 

II - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a 

seu cargo e os que, na forma da lei, lhes sejam atribuídos pelo Defensor Público-Geral; 

III - representar ao Defensor Público-Geral sobre as irregularidades de 

que tiver ciência, em razão do cargo; 

IV - prestar informações aos órgãos de administração superior da 

Defensaria Pública do Estado, quando solicitadas; 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais. quan

do for obrigatória a sua presença; 

VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 

VÍI - interJ>or os recursos cabíveis para qualquer instància ou Tribunal e 

promover revisão criminal, sempre que encontrar fundamentos na lei, jurisprudencia ou prova 

dos ~utos, remetendo cópia à Corregedoria-Geral_ 
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Seção II 

Das Proibições 

Ú~zembro de 1993 

Art. 130 -Além das proibições decorrentes do exercício de cargo públi

co, aos membros da Defensaria Pública dos Estados e vedado: 

I - exercer a advocacia fora das atribuições instiiucionais; 

II - requerer. advogar. ou praticar em Juízo ou fora dele. atos que de 

qualquer forina colidam com as funções inerentes ao seu cargo, ou cqm os preceitos eticos de 

sua profissão; 

lii - receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto. honorários, 

percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições; 

IV - exercer o comercio ou participar de sociedade comercial, exceto 

como cotista ou acionista; 

Eleitoral. 

V - exercer atividade politico-partidária, enquanto aluar junto á Justiça 
1 

Seção III 

Dos Impedimentos 

Art. 131 - É defeso ao membro da Defensoria;Pública do Estado exer

cer suas funções em processo ou procedimento: 

I - em que seja parte ou, de qualquer forma, i~teressado; 

II - em que haja atuado como representante da parte, perito. Juiz. 

membro do Ministério Público, Autoridade Policial. Escrivão de Polícia, Auxiliar de Justiça ou 

prestado depoimento como testemunha; 

III - em que for interessado cônjuge ou' companheiro. · parente 

consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau; 

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das pessoas 

mencionadas no inciso anterior; 
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V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso lll-t'Uncioiie Óto-

haja funcionado como Magistrado, membro do Ministerio Público, Autoridade Policial, 

Escrivão de Polícia ou Auxiliar de Justiça; 

VI - em que houver dado à parte contrária parecer verbal ou escrito 

sobre o objeto da demanda; ,•.•:~~~··4~ L-

·. YU - em outras hipóteses previstas em lei. 

Art .. 132 -.Os_ membros da. Defensaria Pública do Estado não podem 

participar de comissão, banca de concurso, ou de qualquer decisão, quando o .ivlgl)m.e,nt<? ou 
' .. ' . ' .. ,. -- - . 

votação disser respeito a seu cônjuge ou companheiro. ou parente consangüíneo ou atim em 

linha reta óu colateral, até u terceiro grau ... 

Seçãq IV 

Da Responsabilidade Funcional 

Art. 133 - A atividade funcional ~os membros da Defensoria Pública 

dos Estados está sujeita a: 

I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e 

por seus auxiliares, para verificar a regularidade e eficiéncia dos serviços; 

II - correíção extraordímiria, realizada pelo Corregedor-Geral e por 

seus auxiliares, para verificar a regularidade e eficiéncia dos serviços. 

§ I o - Cabe ao Corregedor-Geral, çqncluída a correição, apresentar ao 

Defensor Público-Geral relatório dos fatos apurados e das, providencias a serem adotadas. 

§ zo- Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral sobre os 

abusos, erros ou omissões dos membros da Defensoria Pública dos Estados. 

Art. 134 - A lei estadual estabelecerá as infrações disciplinares, com as 

respectivas sanções, procedimentos cabíveis e prazos pre~ricionais. 

§ 1 o - A lei estadual preveni a pena de remoção compulsória nas hipóte

ses que estabelecer, e sempre que a falta praticada, pela sua gravidade e repercussão, tornar 

incompatível a permanéncia do faltoso no órgão de atuação de sua lotação. 
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. § z• - Caberá ao Detensor. Púb.lico~_Geral aplicar as penalidades previs

tas em lei, exceto no caso de demissão e cassação de aposentadoria, em que serâ. competente 
' ' • ' ' ' ' ' • • • ~. ' • -· ' • ' • • ' J ' • ' ' • j ' • 

para aplicá-las o Governador do Estado. 

§ 3° - Nenh4ma penalidade será aplicada sem que se garanta ampla 

defesa, sendo obrigatório . o inqué~to administrativo . nos casos de aplicação de remoção 

compulsória. .. . ., ~ ~ 

I,. o•JO~~·•·~·#•; 

Art. 135 - A lei estadual preverâ. a revisão disciplinar, estabelecendo as 

hipóteSes de càbimentci'e às pessoas liabilitadas a requere-la . 

. . ·Parágrafo único - Procedente a revisão, .será tomado sem efeito o ato 

punitivo ou aplicada a penalidade· adequada, restabelecendo~s.e .. os <!ireitp_s. · aJil!gidos_ pela ·, .. :~· 

punição, na sua plenitude. '-

. . -Título V 
'·' • 1 '.' ' 't. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS EJ~~SlTÓRIAS 

... ' " .. ' . ' ' ; . ,- ' - j :\ 

Art. 136 - Os Defensores Públicos da União, do Distrito Federal e dos . 

Territórios estão sujeitos ao regime jurídico especial desta lei complementar e gozam de inde

pendência rio exercício de suas funções, aplicando-se-lhes. subsídiari!unerite, o instituí(iio pela 

Lei n• 8 .112, de li de junho de 1990. 

Art. 137 - Aos Defensores Publicos investidos na função até a· data da 

instalação da Assembléia Nacional Constituinte é assegurado o direito de opção pela carreira, 

garantida a inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das' atribuições . • ' 

constitucionais. 

Paragrafo úl'lico - A vedação constante deste artigo não se aplica ao 

membro da Defensoria Pública, sé não prevista na disciplina legal do cargo até a data da 

" .. 

promulgação da 'itual constituição. ·. ·-' 

Art. 138 - Os''atuais cargos Jt: Advogado de Oficio e de Advogado de 

Oficio Substituto da Justiça Militai' ·e de Advogado de Oficio da Procuradoria Especial da · · · 

Marinha, cujos ocupantes tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas 

e titulos e optem pela carreira, são transformados em cargos de Defensor Público da União. 
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·§'·I"- Os cargos a que se refere este artigo passam a integrar o Quadro 

Permanente da Defenso ria Pública da União; nos seguintes termos: 

I - os cargos de Advogado de Oficio Substituto' da Justiça Militar 

passam a denominar-se Defensor Público da União de I" Categoria; 

II - os cargos de Advogado de Oficio ·da Justiça· Militar passam a · · · 

denominar-se Defensor Público da União de Categoria Especial; 

III - os cargos de Advogado de Oficio da Procuradoria Especial da 

Marinha passam a denominar-se Defensor Público da União de I' Categoria. 

· · · · · · · · § zo ·- Os cargos de Defensor Público .cujos ocupantes optarem pela 

carreira são transformados em cargos integrantes do Quadro Permanente da Defensaria Públi

ca da União, respeitadas as diferenças existentes entre eles, de conformidade com o disposto 

na Lei n° 7.384, de 18 de outubro de 1985, que reestruturou em carreira a Defensaria de 

Oficio da Justiça Militar Federal. 

· · .. · .§. jó ·;São estendidos aos inàtivos os beneficias e vantagens decorrentes 

da transformação dos cargos previstos nesta lei complementar, nos termos do § 4° do art. 40 

da Constituição Federal. 

§ 4° - O disposto neste artigo_ somente S!Jflirá efeitos financeiros a partir 

da vigência da lei a que se refere o parágrafo i:mico do art: J 46, observada a existencia de 

prévia dotação orçamentária. 

Art. 139 - É assegurado aos ocupantes de cargos etetivos de assistente 

jurídico, lotados no Centro de Assistência Judiciária da Proc~;~radoria-Geral do Distrito Fede

ral, o ingresso, mediante opção, na carreira da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

Parágrafo único - Serão estendidos aos inativos em situação idêntica os 

beneficias e vantagens previstos nesta lei complementar. 

Art. 140 - Os concursos públicos para preenchimento dos cargos trans

formados em cargos do Quadro Permanente da Defensaria Pública da União, cujo prazo de 

validade não se tenha expirado, habilitam os aprov.ados. opedecida a ordem de classiticação, a 

preenchimento das vagas existentes no Quadr-o Permanente da Defensaria Pública da União. 
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Art. 141 - As leis é5iaduais -estenderão os beneficíos e vantagens decor

rentes da aplicação 'do art. l37desta lei coi~pletneÍlÍai· iw's inàtÍvosãpo'sentàdos Como' titulares 

dos ~rg~~trãnsf6f~~ifb·sein--'árgos do.Quàdro de Carreira de Defensor Público. · 

Aft. 142 '_'Os Éstados adaptarão a organização de suas Detensorias 

Públicas aos preceitos desta .lei çpmplemep!ar, no prazo de cento e oitenta dias. 
' ' ' .. '.' . . . . . . 

Art. 143 - ·À Corili.ssãó' de· C\mcúrso incumbe realizar a seleção dos 
. . 

candidatós ao ingressei na Carreírá' da Deferisoria Pública da União, do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

Art. 144- Cabe à lei dispor·sobre os órgãos e.serviços auxifiares de 

apoio administrativo, que serão organizados em quadro próprio, composto de cargos que 

atendam às peculiaridades e às necessidade da administração e das atividades funcionais da 

Instituição. 

Art. 145- As Detensorias Públicas da União,'doDistrito Federal e dos 

Territórios e dos Estados adotarão providências no sentido de selecionar, como estagiários, os 

acadêmicos de Direito que, coiriprovadameni:e. estejam' matriculados nos quatro últimos 

semestres de cursos mantidos por estabelecimentos de ensino oficialmente reconhecidos. 

§ I • - Os estagiários serão designados pelo Defensor Público-Geral, 

pelo periodo de um ano, podenqo ~te prazo ser prorrogado por igual periodo. 
' . . . ~ ' .. ' . - - . ' '. ' . . 

§ z• - O!õ ~stagiários. poderão . s~r. dispensados do estágio, antes de 

decorrido o prazo de sua duraçãó; nas seguintes hipóteses: 
' ' ' > f ' T t l 1 

a) a pedidô;' 

b) pqr prática de ato que justifique seu desligamento. 

§ 3• - O tempo de estagio serit considerado serviço público relevante e 

considerado como prática forense .. 

Art. 146 - Os preceitos desta lei complementar aplicam-se imediata-
, ....... 

mente aos membros da Defensaria de Oficio da Justiça Militar, que continuarão subordinados, 

administrativamente, ào Superior Tribunal Militar, até a nomeação e posse- do Defensor 

Público•Geiil da União. 
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Paragrafo único - . Após d aprovação das dotações orçame•ttilrias 

necessárias para fazer face às despesa.s decorrent~s desta lei complementar, o Poder Executivo 

enviará projeto de lei dimensionando o Quadro Permanente dos agentes das Defensorias 

Públicas da União, do Distrito Federal e dos Territórios, e de seu pessoal de apoio. 

Art. 147- Ficam criados os cargos, de natureza especial, de Defensor 

Público-Geral e de Subdefensor Público-Geral da União e de Defensor Público-Geral " de 

Subdefensor Público-Geral do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 148 - Esta lei complementar entra em vigor ~.a data de sua 

publicação. 

Art. 149 - Revo.gam-se as. disposições em contrário. 

Meo.lagcmn° 34, do 19 do janeiro do 1993. 

Nc. .-moa do lrtiJó 61 da Coall'tulçll) Federal, subiae1o l elevada delibenlçlo ele 
VOIIII ·BxceJeactn; 'IICOIIlpmlurao ele ~ de. Moti.VOII do Sl;nbqr MiDiatro ele Bmdo da 
JUidça. o texto do, projeto ele lei. que ·Q:..,!4• a De'ea•IIOria Pdblica daUailo. do Distrito Pedrnl· 
e doa T'erritdrioa e pMCR~ve DOI'IIIU pra~~ para ·sua crpnizaçlo nos Eatadoa, e di oatru 

f. provldeDciaa·. 

Btuma. 19 ele janeiro 

/ 
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•r.Mo a honra da aW..C&IC' a Voaaa !:xeallnc:ia o Lneluao 
PX"ojaeo da t.a~ CQ~~~Phran~:ar qua "Ot9anil:a a o..eenaoria Plibliea da trni.lo 
a do Diatrito Federal a doa TarritólC'ioa a pl'aacrava nora-.a ;erah ~· 

,aua orqanizac:.lo no& t.tadoa, a d.A cucraa providbeiaa •, 

2. Até a prolllll.lgaclo da Conatituiç&o 1"-.iaral da 1934, a 
aaaiatlnc;:ia }Udic:Uria gratuita ao& nac:aalit.adoa &l:'& axu-c:ida paloa 
<~dvoqadoa a pala Ord- doa AdvOqackl& do •raaU. paaa•~:uSo a con.tituir, 
doiade .ntlo. pracdto in•ar.t.o dentra oa ctiraitoa a gu·anti.l.a 
in<tividuaia ~n:~ilt.oa no •rt, lll, n• Ja. 

J. Coca o adv.lnto da Conat.ituiç&a c!e lO da ~nt de lU7, 
s aaaiatlnc:ia judicUria qratuita pardev. o t:rat. ... nt.o corwl:itucion.al 
vin4o a ru.diquir:!.-lo, tlo-~nta, ca. a da 11 d.a aat..tl~ da U4Íi 
lan:, 141, I 15), Naaaa !ntarill, eclit.OU•Ie a t..i a• LOI!íO, de 5 de 
fevereiro de 1950, que • eatabelec;:e noraa1 pa.ra a eoncaaaao da 
~::;s,;:n~j.~Ydic:iária aos nacesa.itacloa• • que •• encontra - viqor nol 

4.. ~: .. a asa!.stAneia, .-~:~ora Q'&t"anticS. pala con~~titYic&o da 
l4 de janeiro da lU7 a pala Dr.en4a conat.it.Ycional n• 1, da 17 da 
out\lbro 4a 1!6!1, JU~Pra foi pren.ada, pelo Eatado, da fo~ inc:OIIpl&ta, 
até ~rQI.Ie, al~• unidades da Paderac;:&o n.lio. dia~ W. ••t=tura 

•capaz da arcar, planamente, c:t~~~ a asa ai atar . .. 
distinta. 

fi. Perante a Juatica Tad.aral, o ;!Yiz condutor da cauaa 
ncaaia def.nao~: dativo ao nacasait&!lo, ou ant&o, a ~:ap~:aaantacao daata 

~o! ~~.d= ~·~:i~ da~;:~~· noa car.oa doa arca. !tO a u 4a 

? • Na Juacica do Trabalho, a uaistlncia :lw!ic:Ut"ia ' 
patroc:ina4& '"'lo aind.icaco da eatagoria p~:otiaaion&l a qua pen;eru:a o 
trabalhador, - lu.& auafncia, cabe o p.atroc:!nio aoa Pro.otoraa Nblicoa 
ou O.tan.aona Nblic:oa, co. fulcro 1\0& arte. 14 a 17 da Lei n• 5.584, 
de :Zfi da junbo de U70, que "di~ aobre nor.aa .a Direito Procaaaual 

~abalho, altera diapoaieivoa da conaoUdac:ao du tAis ~ Trabalbo, 
diaciplina a conc:a .. lo • praataclo da aaaiaclncia :ludic..t.úia n.ao Juatica • 
do Trabalho, e dá. Ô\l.tru providtneiaa•. 

1. Na Juatica Militar, a dafaaa doa pracaa daa Po~:çaa u.a4ul 
' promovida por Advoqadoa·da~OU<:io, salvo quanCio, por iniciati- do 
acuaado, há. advOQ'ado constltuido, noa 1110ldaa c1o art.. 34 do oecrato~la.i 
n• 1.003, da 21 da outU])ro da l9U(t.ai da Orllanhac:ao Jr.ad.iciiria 
Militar). 

!t. O 't'ribunal H&~:!tiiiiO, órg&a auttln...-o, vinculado .o 
Miniat,rio da Marinha, auxiliar do Podar Judiei4rio, c:ont& co. 
~ados~da-OUeio para a dahsa d.os •=••dos •- dat'ant~or (an:. 4• • 
5" cU t.ei n• 2.lBOI541. 

10. No Diat.rito f'edaral, a auhtlneia juridic:a aos 
naeasait.adoa ' ex&l:'eid& P•lloa Maiat.antss .:l'uridicoa do Ctnt.ro de 
A:laiatlnc:ia Judiçi4ria da i'~CUI:'&doria-O.r&l do Diatrit.O F«Saral,DoM 
taraooa do C.cl:'&t.O n• lO.OI!íO,Cia 5 da janeiro de 1917. 

11. A partir da Constlt~iç&o d.a Ull,a t.odo aquela que 
eo.prove inaufieilnc:ia da racursoa,garant.a o ht.ado a .. aiat.lnc:ia 
jurtdiea intiiiJr&l • grat.uiea. lna&-"&,ali4a, d.olnt.ra oa d.lraitoa • 
qarant.iu f~t.aia do cidad.lo,aaaa aaaiatlncia, praviata no art.. 
5•, LXXIV,4 lnauaeapt!val da e11101nda tandanta a aboli~laC art. ,0, I t•, 
IVJ,. 

u. COII afeito, para que J& poila& pi-aatá-1& da fo~ :i.nt..al. 
a Carta Politica atribuiu tal lnc:uablru::ia "- c.t:eru~oria Públic., 
inat.it.u.içlo aaJ&ncial l funçao juriadiciOD&l do Estado C ut., "lloll . 
.Ua<IVW'OU que Lei COMPJ.-t.ar, da inieiac.iva p:rivat.iva do Chda do 
Podar !:dcU.tivo f'ada.r&l, orqanizaa .. a C.f.naoria Pilblica da Unilo a do 
Diatrit.o radaral • doa Ta:rrit.6rios a praac:ravaaaa no~ ~r&rais para 
au.a Ol'fl&nizaç&o noa Eat.adoa, qarantida a aaua intiiiJr&ntaa • 
ina.ovibilid&da a vedado o axardcio da oldvoeacia fora daa a't..ribuic:&aa 
inat.itucionaia (art. 134, par'grafo úniço, ele art. fil, J:, •4•). · 

ll. Aos d&fanaoras pllblic:oa, invaat.l.doa na funç&o at' a data 
da inllt.&lac.lo d& A:laa.bl,ia · Nacional Constituinte, foi a&MQUr&4o 
direito 4& ope&o pala c:arraira. oblllai:Vadaa aa qarantiaa a vadaçOu 
praviataa no art. 134. par4'il'rafo !lnic:o !art. :ll do Ato das Obpa.içOea 
c:onatit.IICionaia Tranaitóriaal. 

u. Balizada noa dit. ... a c:onàtitucionaia que J:Kl.... a 
urQ'IIftta ed.ic:ao d• lei p.ara a •••l.atlncia juddic:a aos 
nac:aa•it.adoa, grat:uit.a • Lnt.&Q~r&l, a propoata o:rvuti,za a Dr&f&l'l-i& 
Nblica da U!l.ih a a do Diatrito Federal • doa Ta.~orit.6rioa, p:rn~r
nor-.a QIU&ia para a O.fanao~:ia Nbliea doa Katadoa • dat.ar.iu a 
int.-orao;:ao ~ C.fanaoria Nbli.ea d& Uniao :Soa c:azvga .a Advogado • 
l\l!lllt.itut.o cie Mvog.a4o-d& oUcio na; Juatiça · Miliear, 411 
Advogado-de-oUeio do 
Tr1tlun&l. H&r1tt.o • 4a A:laiat&l'1t.a ..Turidico do Cant:~ ela Auit.tac:ia. 
-!W!lciúia da Procuradoria-O.ral 4o Oiatrito rllllaral, cv.jos oc:lm&I1C .. 

QPt.- pala . nova .:;arr•~r.l.. Eaa• p>;ocotd!.l!l•nc:o, qu• t'\&o i~lJ.c:e..:_ 
<:Z"!.oli:lo,a~'l:l.nc;:ao ou t.rando-rN.;:Io da c:arqoa. m.aa UlftPl&a ol.lt•raçlo da 
Ju& der:~oalnac;:lo,at' 1ae111110 porqua alo raantld&J •• atril::n.ucllaa da I&U& 
oc:upantaJ,daco:rra da dec:~aao' ....,.na~ do Supr&lnO Tribunal Federal nal 
ArVQieOe• da tno;onatltuctonal.l~d• n•12,~4 • 231-?,o;:ua J' daclarou sua 
con.ton&nel.& e-a. os p>;aC:&ltoa:d.a t.al H&ior.oa t.al.a.oz;ta •• ~•raoit.ir4 a 
i.ediat.a il'l.llt.ala.clo • 'unc:ion...,nt.o da toda • O.fansoria 
i'lll:)lica,praaeindinckl. •••i•, do daaarnpanho. tai<IPOr,rio d&a atlV1d.&daJ 
qUe aao axarcid&J la.g&lJDenta por ••••• aarvtdor". 

15. A IHd.ida projau,da c:na, a.tnda.aatant.a c:arvoa da 
oa~ansor Pllbllc:o do Distrito f'ed•r•l • doa ":'a~.::Hc5rtos • d1.u:anto1 
ea~:qoa 4a oatanaor li"úblieo da UnU.o. t.odoa da 2• C&taqoria.A 
t.ranepaa1o;&o d••••• earqoa • c:argoa de .eata.gor!.a dtvarsa oeorr•r' a~óa 
doia at~oa d.a ediclo da !.at~para ~•rmttH a astr1.1tur.aclo doi earra~r• 
. indapandant~t• da enaç~o da n1,1111aro desnaeau.i.no da cargos, e 
)O&aibilJ.t•r a ~r...-o('lo da swa oc:upa.n.t.as &pás o asc.tq1o probatór1o,q~.~a 
nlo ocorra:ria ••' fo••- .:;r1•do• apanaa oa c:a>;goa da t&ta<Jona. 1n1c:J.al. 

U. E ... , as diraCrh•• qu& nortaa.ra:m o ~rrojato da la1 qua 
ora auD.ato ao daac:ortino ,da Voaaa EJtc:aUmcia. Acredito ql.la,r;omo 
propo•to.••••IJI.Ir&do alt.ar,, a todol ol br•ailairoa a aoa aat.rano&l>;'OI 
raaidant.al no P&!l, o ac:aaao .. Juat.ica. M buac:a da ~rotaçlo d• IIYS 
d.iranoa. 

AJIUO 1 .UO.:I:çi.O DS Wl'rn'OII llO Knafttuo DA J'D'fttÇ&. 
•.o531t:. 101 121 n 

1t. Cona~e;it.uio;Ao l'ad.&J:'&l da 1!tll criCN a C.f-ria 1'11~ 

:f~:fh!t!t.~;r.:~:::l:'j~icltc:!u:c:~ ~;:~c:~~~ o!'~~~:nc:; 
naeaaaitados<art.. 1341, a dat.ar.inou que lai 'c:Qli!Pl-nta.r, da ini· 
ciat.iva ,_ Praaideata da ltapúblic:a, orqanizaaaa a C.t'anao.rl.a ;>.l.bliea 
da un.tlo a a doo t>iatrico radaral • doa t".:rritórios • p~:•aerav•••• 
nor.a• garaia para •- orqanisaçlo noa Elt.a!Soal•rca. 2~.XV'ti,,l,S 
1•, "4' a 134, •eaput• a pa.rágrafo olniCO!. 

:z. Sol\J,ÇO&a e p~:ovlólnc:iu .eo~Údu no ato non.aivo ou 
na Mdida propoata1 • 

o projeto da. lei c:~l~t.•r or;Jani1:a a O.fansori• Pll.
bliea da Un.ilo a a do Diat~:itet Pad.aral a doa 't'errit.órios • praac:z:..,. 
noreaa qeraia para su& organi:r.aeao. noa !!ltad.oa. 
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2 00 1.NUO À E.XI>OSlek:J OE HO'r:tVOS lXI MDn:ftD:tO DA .nJS'f'ICA 
H 0 0S31 01:101 U/ JZ 

7 • sint.••• do ~ar do órqlo j ~U:idLco.a.. 

o projeto lã bi cOIIpl~tu •t.m&Se - dit.- .to. 
artigos :U, XIII, 22, XVII, 2 •• XIII e I 1', ,1, I 1•, II, •ct• • 13C 
da COUt.it.ui<;:lo l'ilelel'&l • 22 do Ato du 01apo•iç8a con.tltucia..i• 
Tranait.6r1aa. 

LIGJft•ç;ap C!TAIA.-

,.. !!!lN'$' MPC"f!!:> 
............ ' ........... -~..r.-••• -.' •••• ~ •••• ~ ...... ~-·- •• ····-·· -· ..... ····-··-···· -··-········ .. -Do\-..w;Ao--· ---..... 

.,_rv 

Art. 1.15. A. c:arMal ~ ,... Tllu&o apkam.• 
o~do.lltJ7,XI,eollt.»,f I•. 

. - -' . --... __ 
- -. - -

f Jt OdNIDa.~apldii~OI ....... -....:..:::..~ dlt ~ ~......, 10 

""" 

I - pWIIil dedlreill»~e...,.._ ._....,.. __ .......... ~ .... 
N- _....p~~no.romww•w, ......... ....... --.. --·tlãlicaporpdllionll~..-.~·~ --
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Diirio Oficial de 19 de abril de l99l 

UI 11' l.lU, DE ll DE DEZ- DE 1UO 

Partea vetadaa pelo Prealdant. da .. pdbl~aa • aant14ea 
pelo conqreaao ••elonal, do Projeto que - tran.tor.ou na Lei· a• 
1.112, de 11 de de&aab~o da 19.0, que •41ap6e Hbre 

1

0 reviM jUZ'1-

d1co doa s.rvidoraa Hblicoa ctvia 4a vnilo, daa auta:rqu1u • dU 
tundaç&ea p4b11caa tederaia•. 

o Praaidente da .. nado Padaral: 

. i 
Paqo INber que o COHGUSSO IIACJ:OIIAL -.ntew, e •"• IIAU.O 

BDZ'VIDU, Preaiclente dO &enado Federal, noe te~ do I 7• do art. 
u da con•tituiçlo, proiiUlgo •• .. quinta• Parta• da 'x.i 11• 1.111, 

de 11 4e da&eJibro de lltOI 

•Art •• , - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 1• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 2• - o. perio4.,. de Hcença-prlaio j•· adquiri- • ...., 

CJOI&doa pelo .. rvidor que vier a falecer Mrlo c:onftl'tl.SO. - pec6-
a1a, ea favor da aaus benafict•rioa da pàna&o. 

Art. 1t2 - o .. rvidor que contar ta- .S.: ••rvi~ para 
apo•aftt&doria co• pro~ento inteqr&l ••~• ·~·n~dor 

x - coa a z-..-uneraçlo do paGrao ela ~1••~ i...Uat~ta 

•uperior •quela - q~a •• encontra poaicionado1 
II - quand.o ocupa..,te da -lltina ela••• d.a .carreira-: 008 

a. ra•un•raçAo do padrlo Çorreapondente, acr .. cida d~ diferença en

tre •••• • o padrlo ~• cl•••• i .. óla~ante ant~rior. 
Art. I93 - o aervidor que tiver exercido funç:lo de din

c;:Ao, chefia, ••••••or ... nto, aaaiatAncia ou ca...,.o ~ c:aal•alo, pol" 

periodo de 5 (cinco) """! .. co....cutivoa, ou 10 (dea) ._ iotaqoola
-. podari apoa<Ontar-aa """ a 'i'"&tif'icaçlo -ela tui>çlo ..u·r.-ra-

ç&o do cargo .. coai-ao, de -ior valor, daade qae e..rotdo Pft' . ._ 
periodo •ini- de a (doia) ._. 

1 1• -~o 'ual'Cioio ela fançlo ""'C1U'90 • -t·•lo 
de àaior valor nlio oorr•pondar ao pariodo de a (lloia) -· -

l.ncOrporaela a 'i'"&titicaçlo ou ..-araçlo ela '-"' ""' C1U'90 • -
lli• .. o iaedia-te interior dentre - uval-. 

1 2• --14 aplioaçlo do di-to neata ut190 -1111 • 

V&nta9ADa praviatu no art. 112,--a~- de -
trata o art. 112, reualv&do o direito de opçllo. 

Art. 231 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 1• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-·· 
1 z• - o ~~talo da aposentadoria 4 

inta9ral do Te-.-o ll&eiOftlll. 

Art. 240- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a) •••••••••••••••••••••••····~··•••••••••••••••••••••••~ 
b) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
d) da nagociaçlo ool•tiY&I 
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a) • ajull:aMnbl, h••Uv.lc ... l • eol•~.t.~, I~ a 

.111atl~a - T'z'U.lbo, 1'lOII ta.--.. ft CCMiatlt.u!çta PMieftl, 

Art • .na • o Mnldor .,_ '' ti-r aat.1at•1'- ft vlv a 
aat.lata .. r, •ntre .. l {Ui) .n., •• con«!Qiea ~l'iu ,.... a 
apoHM:adol':la noa ura.. .. .lno1H U 4o ut. , .... antl .... ue
ta .,. P\l.nct..,._ .. , .. ~u.c-. Clvla •• on.Lia, tel a• 1. 7U, • aa .. 
e\lt.Ut'e a au, .... anur-••-• coa a vut.... ,....,uq n ..... ho 
Cla ... lt.lve.• 

...... 

a~DDDG rmn.u., • 1e' .,. auu. Dll :~.att 

170• U ~la a UI• U ~1-.,. __ 
a.uz. • u ...... ro • UM. 

""""'' CUt'ftn.O ~!CO 

.0.. D1a.-1Qhe ~~~ 

Ali, 1•. A ,.._aq~~a tu _ _., 
1 • - car•t.r atauve, .~~~ .. tratar .. o.c,.. 1 .. 1 ... 

.., .....,l•nt. at.tl.,. - .. ~h·a• 
u. ..... c-1..._, JIIQ'C ea~ .. conUança, .. Uvn -

-~· ' ...._.,. ,.., __ .... ,,__.,... ....... ....- , .... . ,..,...., .._, ... • ···=··~ r-ln, -~-~~te. • .,....~. .. 
._. .. ~ln, .at.f..talt .. • ~~~ .. .- b'ata a ~· 
., ...... u . 

.. .. Jft"~•;,!c.=-:',:,J:":. o::.!-.!:.t~!!:.." ~.!:!:; 
,.u~ .. ,._... .... ..,., .. • t.t:t•l-, ~~... • o~ .. 
ol ... itl~ a a ,.. ... .e. •- nu ..... 

.....-.nra *''-· o. .... la ~•U:• .-r• • 1ner- • • 

=-=~~1== =~=.: .:~,!~· .. ~~:n.:· !! .~~=-= 
•l•c- .. caTai- M --.tnht:r._ ~Uc• fedanl • - "'f'll•• --

kt. n. A ..... tu.._., ,.la ... Jnac-a • na.-ctl,.. 
ten., • ... 1 ...,_Z'&a> ~ .. at.l'i-1ç6M, • .. .,.,..., u ,... ... 
,_...lU"-'- • - Cl.nite. 1M ... ~ .. ca,..e ~. t'IM n1e ,.. 
~ Nr al~ ~Mihtanl-.., ,... ... 1.-r ... ,.rtell, ne ... .. 1..,_ • ·~ • afio&• Jlrft'la~ • 1•1. 

· I 1•. A ..,... OCOC1'el't ne llhU • 30 (trinta) •tu oaata-
... ca Jlllltl.laao6e • at. .. '""J•nt.a• ~-~ pu •111 30 
(trllltaJ a.. .• ""'*''.-e. .. u.~. 

1 a•. a. - v.aa.a .. ...,~.._ .. u....-. .. at~ 
r:.r-~ ..u. ..u ........... ,..._ ...... u.. .. t.UtiM. .. 

I l•. A ..... ,.._. ._,1a Mllf...U J"CVaoh ..... ltt• 
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........... 
a. Dlnlte. a........_ -· D:t·~~H.~.. .... 

......... --

~' IJ!o ('t.J'']I'o!t•:.= ~~"~"!3;...:-~ ê-_.) '*~'!"!~! 
I • l!!jL:;; ~ ~2tca• 
n .. ~~.~!'t'!!.~t 
Ul·t.!!-~~~· 
Art, •u. o. vl!to!!'~~ ~ !~h•~· •••l• c.. .. ~-

~ ~&J • ·~ c~.e=e~e, -~~-'" ~':::;'!,~!j!Od1il011 coe ~~~to. 

an. s:ot. A ojl.lri!o ~ ~«- ~.«,,.. ... • c~•r as ~~u,.. 
- .. .l.natalac:lo L!; ,h,!"'''lfor ~-.·110 1.,1;,~- ~ Mrt1ço, .,. ••• ,. • 
~ •nrc1c~• •• IIOVll Mlb, - ~-~ ~ e<:!:!:::tU.a .. oa!l'f.U~ ,.rr--· 

- aç-_::__ !I 

UC11 WSUII~ e MJetaaaU 
ll!f.:, Q, ol!~ .. ~~ ..... ~ ..... J.ec::.-

ta ~e~. _.. lidc..-iltu - Mn!~ - ...U~~tM wntu~ • "t······· ' 1 • .;nt~t.lft:;.b .._.a. _.t,.te ,.. ~ .. ~ • .,._ 
t&e'. ' 

U • ~~...,.,. MWUMI 
JU .• US........_ IR ~ ~ -......n. .. r 
H • aüei-.1 IIII• ~ ... at.!\'t.... bul...,._, 

.-.~:--~ ...................... "~' 

..... 
ft• .. ___lo!!l-.l~r 
ftl ... ~ .. Nr!Hr 
'IIII - --=--· Nl.UW. - :lea-l ... ~ .. tniiJe. 

~~ 

1);. tlitlttirf~ _.a. _...lot. • ...._ • 
DI~. ~i• M ~..;:c$a 

........... ~ ~~~ .. -,..... .. ü .... ..... 
tia • e awu • ~ iiWI tftUI......, •a• =- ._..s., •. 
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-· .. .lfM"-tte ,.... ._...,r a lllftN 

----~~--

-= ... ~,_.·...._ ....... ~ 



' 10968 Quinta-feira 2 DIÁRIO po CONGRESSO NACIONAL (Seç,ão II) Dezembro de 1993 

.......... ~.~- ... tnbieiMU. ln 
- 'rt h ~..... - • .....-& .... s:a. -'-~ .... ==!•.:t-.. •....,• • a •• ~ -n --



Dezembro de 1993 DIÁRI<)DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 2 10969 



10970 Quinta-feira 2 
, : 

DIARI() DO CONGRESSO NACIONAL lSeç~9 II) Dezembro de 1993 

-· ---



Dezembro de 1993 "DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) Quinta-feira 2 10971 

................. ~ ................. ...... 
~as-. '-t..1 ....... ,.,,. _ _.. ...... ~ .. ... ,......... •· 

~~-.!~ ....::..'*;...'"'··-·•>"!~-~. ~ ...... ... ...................... --... .. - . ... ..... --· 11 a-------~ .......................... . 
.......... ,~- .... --~ ...... nsll ..... .. 
1IUeldl ......ua1 .... l.U'IM~ ._ r._. 

~:~.,,...,~e......_ . 
......... 

Aft. 11:1. & ..U. ..e.d ~-- E ..._ ...... ,_. • _..._ ... r-aa.. 
~ ...... w .• "- ...... w............ -· 

- ~ ... ..u. -Jeit. ............. - ftiiiii.Ua. • .... ........ -...., __ ........ '-'-............... .. ,.._ 
I1M1~1 -

1-~--- .... · .. _ ............... 
bft!WM, ~. nt~ • .....S.S, s.tt~. ,_,_. e 
~.' ', u-~••"'t ... ;a....,.apa ,....,, 

ID•-' .... ua.-.... . 
~ ........ ...,'-'-.... . .. _ .... 

• ~ ~lateB- ..... - ............... 
u .... 

...-.;. ua. • t ?Sdw • n.. • e ....,.. -..a • 
~u::;:: r , ......... _....... 

:IJ .f.u.w-:.!r~, 
• ~11at. • ,,~r::-- ............ 
;J ~._ ,..:-::;--• •--=-~ u . a s n-.r 
·~=-.. ·-· . . •• .--us .. ~ lldl~ • _,me •· • ._. 

llle..U..~ . 

!'I'"' wa-;.::a:::C:J:":.:':""::;'..,,.,.....,., 
~ -'Ue I'IDat&ll 
·-'~~ . ..,~ ......... 

-.. ..,.., ... ,._. ......... _., ........................ ~ u...... .. ...... _...,.... .......... __ .... . -- ........ ~ .... '-'-'"---.. ... .... . '1!· .................... ~ •• -a. ... _... 
..... (ellllllllrtll ... -::z. .... ......... . . ... ~...:.-~-=-.:: :=t::.:..-.••""'""'• eenl• -----..... 117, • .. , a "-'lia • eww. • __..... .uw • 
• ............. ,, 1-t;a -. . 



10972 Quinta-feira 2 DIÁ~JO DO CONGRE~iSO NACIONAL (Seç~o li) 

~" 
Q:ll u~ ~ ft'a~ "--*h 

.lf~'f 

.. IJI~. ~~~ • .MM~ 
• -. u~~htan.S~ 

ll!'t~ ~ ..... ~ ~~ ~ ...................... 
UI {....ta a rid:l!l ·-~·~• ._ ~- .. &C:Zw& a1ki- . 

• J.• •• l ~~ ~ ..... ...... - trl~ln 85. .. ~· 
... ~ ~c MI .. Mrt~l~ I!~ J"ft'Mri~ ........ • 

1 a•. • ~ ~ !ltMt!i~ p:sdca1 a u~ -.. lld• .... ...-.u fto ~. . 
• 1• .... oMM .. ~. ~ .... 1tl (tri, __ , .. .. 

~ ~• ..... v-~~,... .. -..,'-··-...-~,.... 
""·~·~t-!o!e. .-

• ~· ... ~ ft ~ ........ ~"*....__~letal ...... 
~ ~ illniM a H (UI.M-'IJ .,_.!'!!. ... "f"ftM' a -.. 

M't;o ~. h!~ MIM~ ~ ~ ft IIU.., e _,..., 
~ ..... -=.·~~-~...-....t~.~!=;tt:!~ • ..::· .. 
... ~ •• Hrtlftft ~ ... tiftt..,, ~.,...... .. 
::=.=~.:=-~~~.,.-~~- .. 11'":'3~- ..... 

.... !1!-•• !!@"9~ ~ .......... '!'!I~ ......... , ....... 
.. ~etiiA!(Mt.-~!~.~ ~ .. H(~) .!!5 ~ U.~ i ML&lh '- ~ 
~" ~!-. ~ ~ ft ~- ...... i..aMtl.d ... 

.nMtrl.a~ • I cw• ~ ~ ·~~·er.m~-- ...._.,.. 
II&'I:S .. eM'I ft M Ctz'~) ~. , 

_ .. , .. _.. 

Dezembro de 1993 



Dezern bro de 1993 DIÁRIO DO CON0RESSO NACIONAL (Seção II\ Ouinta-feira 2 10973 

::;;o..o nu 

~ Ae:Ute•h!Mn.L 

.,..._., 

• QsabtsL::;ls ~~ 

,., ~...1111:!.....~--· ~ 

~nn 

-~fp!!'!l! 

hl~~~_!~ 

1ft. IM. 9 ~ • lle.ni~ ~~-~~ ~ e .tde ....... ~. 
a.rt~ ""· ~ M!' ~~. ~ ~~- .., ........ 

~-. z.t1•1U!.- e~-!~, - ~~ ~ .... ~~-
-~. ~,~ ~~':e.r.""~ ror~:::.•t=.:: ;.~ 
UlMI ~ r~!!!l • ~ • ~~'""~ • • reftVh -. ~ 
~tau. r 

_,.,=~-~···!-.~- ~----!-~~ 41!'~~ ........ - llfr1t., 
kt. JJI. a. Jl':•..._ .... !.~ II!IMU ~~ -de ~ -

••• ..-rs .... -~~ • •t. ... :::i: oe ~~u~ • .. -
~-.!f~::-=-:=·::.;.J!S'~f:.t:!: *U! ~ •• 

an. :n•. ,_. _.,_ • ~ r.uwt.- " • _.,iGQh 
Ul...rtn - ,.u.t.iGe. • -"''"' ~~ ~n -r ,.-IY.., .., w-te-
:;r~~~~~:"~~~~~=~.~·- Yl~ f-1-l, 

ln.. 141. M ..... ~~ ,.ali~ dwU ' ~~ ..... ta-
_, .. --.q~ ~. • IIUUh AI !tw. __. ......... •1M.tcal • 
I!M ~ .U.!'-• ..V.~. ~!!I~ Otn __ bUst 
u~ ~ ~"~ ,..,w .~.~~-t-~, lftlrt_,_- ..... 

- •J .. 1--.t.ltU~..,._ ._, Url~ •LI!!!!Yl, •• - .... ..... , .... ,@~. ~--~1~~ 
c) • ~ ~n t•l.!!s, ~ ~ •~ • ~~ .... aWictol 

• .- r•-rtu .... • '!"'llw ~ -.u~ o -a-1~ Mttnt
._, - ...... uu ..... 1 - 111:'1~)(!:'~!!1 

~ ('lm"'..:O). 
~, (Qf"'~J. ' 
Al't..- HJ.. CMs!f!!!'~ .. r-n•• ., ""t._., aH~a de 

::!::.'~·~fHt·d~'f!-es M ~ ........ • 
~te MiA• ... tr...n·- ~ ~)l!IS a. ~Ln -

~~ ... ,... ~ '811b ~! ~ ~~~ t-.tu .... 
A!'to l~~' 9eft ~ f'~ ~ Hf,, ~\~ INda. -~

GJpje _.. • ~ ·~-!~ t~!~ • ~ ~ ...-n._ u
~Jtu~. i!!'!!""~~~ ~~~'~-~-ts. 

~ ... .w.. 

1M ~-~ f'li1:M!~ig. e P&Mt• 



10974 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção,ll) 
-- ' I 

Dezembro de 1993 

.. ._. 



' Dezembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

- _,raçAa que W1ha 
lllfl'dldo • meom& em~. 

i 1f O podida do demloda ou 
_.,.. do qultaçlo do reoc~-..a.. do 

--"' do -· ftrmado por -prepdo - JD&ll do 1 (UD11 
uo do -mo. 16 aera ftlldo 
qiiiUiciO retlo com a "'"""""t. do 
_u.., SIJidlc&lo ou perante a 
au1<."1d&do da IIIDIIIúlo do Tr&-

b&lbo • PreYidlllel& -· 

I 'li' O lllatrwDeDio de rucllio 
011 nclbo do qui~. qualquer 
111111 wJ& a ...- ou 101'111& de dii
ICIIIII;&o do eo~~tn.lo, dete ler •
....,lflc&d&aD&CUI'OI&doead& 
...,..... - ao em-ado o diS• 
enmaaado o 1111 t'alar, lindo ft• 
- & qultaçlo, &pODU, rel&l!• 
ftiDIIDie u m....,u lllfi'OIU. 

I f/1 O pq-lo a que fiar 
,IUI o 11111~ 10ft ofelllado 
DO ato da ~ do roeel
do do OOIIIrú&> do tn.blllbo. OD1 
dlllllelra 011 em· cboque wll&do. 
-- .......sem u rarte&. &alYO.., o-~ r« &Dalf&belo, 
QU&Ddo o pepmento 8bmeo&e po· 
dlft- foi~- dlllllelro. 

I IY QualQUer compoaaçio 110 

eocl&l ou da Juellc& do Tra-
oalbo... · 

Art. 12 o aruao .. d& COiuloll
d&çlo du Leia 11<. Tr&ba1bo - a 
VlCDI'V com a JeiUlnte redaçlo: 

"Art. 881 CODClulda a &Valla· 
çlo, dentro do der cllal, eontadool 
'lia data ~· nc'l:le&Çt;o :» an·~:a
dor, secutr-•e-• a Arrem&"-~~o~A.o 
que aert. anuneJ&cla por edltaÍ 
afll<ado ""' ..W do J....., ou .d· 
buna: o publlc&do DO Jornal 1oea1. 
u houYer. com a uter:edfncla cte 
YU>te (:JO/ dlat. 

. I 1° A &rl'eDilll.óçiO . fàr...., •• 
e.m dia. hora e Jupr aan"t1•dCÍI 
o co boM oerlo nlldl!IGI )'4lo 
maior l&Dce, teado o exeqllen&a 
prefutud& para e adJ11d'cer;lo. 

I 2' O arremai&Die deYerf. p
ranttt o laDce com o a1D&l aarrM• 
polldolllo • liO'IIo (- . por COJI• 
COI do IOU Yalor, 

I 3'1 Nlo haftlldo licitante, " 
nlo requerendo o -llmte a ad
Judlcaçlo - boDa peDbaradao,. 

poderio co m....,.. oer "por leiJoellO _.... pelo ~Uia. 
I)UPrelldeDie. 

I t• Se o arremai&Dte, ou 1011 

rlad«, Dlo - doatro do :11 
'"""' • quatrol -.. o -do uremataçlo, ~der6. em bo-
ndlclu do eseeuçto, o alD&I do 
que trata o I 2' dtlte ..U.O. YDI• 
I&Ddo t. ~ CO boDa UIIICIII&• 
... 4 

. Ait .. u. Ela ~ blp6teoe, .. 
i:émlçlo 16 - der- ao """""ta• 
do 111 .. lo oferecer - lpel &O 
- do ooncltD&çlo. 

_......,co de que tn.te o pari· De """""'* 1 1' 1 , .. 
lf&lo &D- Dlo poderi e:a:edM' 
o OQIIIftleDie a ·- ;m.. do re- Art. 1t. Na ~ueuca do Trab&ll>o, 
"" =~o do emprepcJO" a , -"""la Jucllclirl& • q111 M re-

Art. 11· O arflaci 'IJiiO da CGaloll-· f .... & Lei D9 1.010, de I dt fo\'UIIIO 
decio du Loll' do Traii&IIIO rifciP· do lllliO, 111ft paalrdo pilo BIDdlc&&o 
ciO pela 1.-1 D'l I.IIG. cte· li-12-liA. · d&. •IIJiorl& protJaiGaal • que por• 
~·----·~t.re- teru.o-.. . ÜGIO' llf.A-IdoYid&&-

UII&. que -- llalirlo la1l8l 011 
• Art.. 100. O podido do cSem••o IDLlier ao dOIIro do - II(,'SI, 

do 3 ql!do Mll.nl 16 Mri Ti• flcaDdo Ulelurado lpel boDefldo .a 
- qiwldo folio. carra "' .a..::a, ·~:n"Jbew do - UliltD, -
:1""1& do retJ)OCUYO 8llldlcalo ... YC , proyado que - oltaçlo -
• .aAo o· bounr. ~ au~ DIDica Dlo u. perm.lta dr"''nde' 
d&dt ~ c:ompeleDW dó MJiill- ill!r"' prejUioo do IIUIIeDio ~ OÚ 
urto do TrabaJbo • PrnldtDela da r~rua. 

ra~o labar ql.le 
Leit 

L&J •• 7.171. d• 1 de 
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A~t. 10 - o ar~. 50-da Lei n~ l.~so, de $ de 
fevereiro de l!So,. fica •~acido de ua parigrato, n~rado como i 
so, ea. • ee1u1nte radaclct 

• Art •. so - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
············&··~······························· S so - Noa &atadoa onde a Ass1stinc1a Judicii-

r1& seja orqanizada'e por el•• .. nt1da, o Defensor PÚClieo, ou ~u .. 
exerçP. carqo equivalente, .. ri int~do peacoal=en~• õe ~odos 01 
at.os do r·~·ocesa:o, a" ~~ ~~ lnstl."!C1&~~ cont..and:cr--~-tr-lhea •!" dot·!!'O 
to~c• oa prazoa.• 

•• dat.a de 
•ua p~blic.&t;io. 

ri c-. 
»t.-. 3• • ie'WOfua-•• aa dispou.c-õ.a e• co:o"t.r.l-

ara•U.ria-,. , ... I ·d.• 
Jfil~ da 1.'\d.ependincia • lOlt ~ ... Jta"or·lbltc'~. 

JOSf! SAIINF.Y 
J; S.111/o Ra111<n 

(À Coolisllo de Cooatituiçlo, Juatiça e Cidadmria) 

PROJETO DE 'DECRETO LEGISLATIVO 
W 55, DE 1993 

(No 267, de 1993, na Cámara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Paquetá Empreendimentos Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na ch!:J.de 
de Floriano, Estado do Pi~tuí. 

O CongressO-N adonal decreta: 
Art. P Fica aprovado o ato a que se refere o DeCreto 

sln' de 30 de julho de 1992, que renova, por 10 (dez) anos, 
a partir de 24 de novembro de 1990, a concessão -outorgada 
à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sopora em onda mé
dia na cidade de Floriano, Estado do Piauí'. 

Art. 2o:> Este decreto legislativo entra em vigor nã data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N" 400, DE 1992 
Senhores Membros do Congresso Nacional_. __ 
Nos termos do artigo 49, incisO XJl, cOmOi~ado com 

o § 19 do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação do Congresso Nacional, .acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado dos Trans
portes e das Comunicações, o ato constante do Decreto que 

"R~no~a a cçmcessão outorgada a pa:que,rá Ernpreendim~ntos 
Ltda., para explorar serviço de r:adiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Floriano, EStado do Piauí". _ 

Brasflia, 30 de julho de 1992. -Fernando Collor. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
E DAS COMUNICAÇÓES 

E.M. N' 94/92 

Excelentíssimo_ Senhor Presidente da República, 

9-7-92 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 
Vossa Excelência o inclUSo projeto de decreto de renovação 
do prazo de vigência da concessão outorgada à Paquetá Em
preendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda médhl, :_na ci_chde de Flori"~nO, Estado do 
Piauí. , _ 

2.- O pedido de renOvação encontra-se devidamente ins
truído de acordo com a l_egislação em_ vigor e a estação está 
funcionando dentro das características técnicas a ela atribuídas 
por este Ministério. ' 

3. Nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição, o 
ato de renova_ção somente produzirá efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido 
o processo admini~trativo pertinente, que a esta acompanha. 

4. Estas, Senhor P~esidente, as minhas considerações 
a respeito do mencionado projeto de decreto, que submeto 
à elevada consideração de: Vossa Excelência. 

Respeitosamente, Affonso Alves de Camargo Netto-, Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 
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MTC - SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

DI partall'll"to Nacienal 
I 

de Servi~• Privados ~ 
I - c;/ '\ . 

J,~ FICHA CAQlSTRAL o11J1W01CA -QIINHIQ SOCIAL . 
o 
•o 

I 
' lf [lfTlD& DE: PA~UET.~ E~lP~EEND I ~!E)ITOS LTDA -

' 
' I OU&D~O SO C I & L 
I 
! &PROVADO PELOI&l/ot:CORRENTE DA DECi<ETO NO ss·.267ot: Zü on ;8 o"oou 2 2 ,1 n ;só 
' 
' 

A COES 
' NOME COTAS VALOR 
I OftOtHA"LAS Pft!!'YitENCIAIS 

I AllDIAS PEREl'<A DA siLVA • 210 Zln.nno,oo 

I ' 

\ JOA~IJDI ALENCAR CIJNHA 30 30.onn,oo· 

r JOSE WILSON PEREIRA 30 30.000,00 I 

' 
I 

I JOÃO ANTONIo· DE CARVALHO 3(J 30.000,00 
·NETO -

I 
I 

I 

I 

i ~· i 

I~ 
i 

'!~ FE "' 
' 
I o !!\' - IJ 

i I~· 
\ \ .. 

f--~~ : I ---.. ' I 
i -
I i 
I ' T -6'T?< L 300 300.000,00 I 

"'3Jfl[[;_;q Go"'' ' ,}' .!'tlõ ~ c~C-rl ;rt-<~ ~"U.""tO n.i~- !')~~- _ 

.. 

---,._ 

• 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 56, DE 1993 

(N• 293/93, na Cáma-ra-dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Stéreo 
FM Lagoa Santa Ltda., i-" ara expl ...... ·ar serviçv ........ r ... di o~ 
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r Fica aprovado o ato a que Sé refere a Portaria 

n"' 115, de 9 de março de 1990, que outorga permissão à 
Rádio Stéreo FM Lagoa Santa Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anof: semdi .. eito de e-:ciusividade. serviço 
de radiodifuSàO sonora em freqüência modulada na cidade 
de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais~ 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N" 282, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio~ 
nal, 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § 
1~ do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria rr 115, de 9 de 
março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do- dia 
13 de março de 1990, que "outorga permissão_ à Rádio Stéreo 
FM Lagoa Santa Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

sonora em freqüência modulada, na cidade de:: Lagoa Santa, 
Estado de Minas Gerais". 

Brasflia, 14 de m~rço de 1990.- José Sarney, 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 178190, DE 12 
DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO 
I:S E::TADO ::JAS c~_\JC.'!:'::AÇC SS. 

Excelentíssímo Senhor Presidente da República: 
De conformidade:: com a~ atriUuii$-Ões legais e reguiameu

tares cometidas a este Ministério, determinei a publícação 
do Edital n" 131/89, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguin
tes entidades: Rádio s:téreo FM Lagoa Santa Ltda., e Global 
Comunicação Ltda. 

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe
tentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido de 
que, sob os aspectos técnico e juridico, as entidades propo
nentes S<;ltisfizeram às· exigêllCias do Edital e aos requisitos 
da legislação especifica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, à vista das entidades que se habili
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encan;linhar o assunto à elevada consideração 
de Vossa Excelência~ éncarecendo se digne de enviar ao Con
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de ou
torga somente virá a produzir seus efeitos legais após delibe
ração do Congresso Naciánal, na forma do § 3~, do art. 223, 
da Constituição. · 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

EDITAL N9131/89 

ENTIDADES/ADMINISTRADORES- SÓCIOS 

- RADIO S'IEREO FM LD.GOA SANTA LTfl1!t. 
Olga Geo ce Oli~ira (A} 
Genesco Aparecido de Oliveira Jr, 

- GUBAL ro<INIC!Çi'íl lll'IliC - --
Paulo Cezar Naya tAl 
Jo~ Afooso Argello 

I.AG01>. Sl'flTfo. - MINAS GE:RAIS .,., 

Admlni,! Sócios 
~oj ... ,;rg tr·adores rros 

MAJORITÁRIOS 
N!!! Dom .. , Oom, 
-
"'" Rlg, Mun. R•u. 

- X - -
- - - X 

- X - -
- - - X 

' 
()ulro Outorqo IF: o o 

., ' mesr 'J E qui~ __ .-~er.:.;;.s ~ -.~ o 
~!C' •E . o e 

lacalidode ~ j ~~ -~ 
~ E -- ~o u o O o o 

Nacionais .;~·ü -- :::.~ l:nl '" Oi~. ·- ~~ ~ 
0~0 o ... .. 

T• To S! e-z z ... 
~ 

, 
Aul. ~- .. 

- - - 100 - 100 65> 08% 02m 1"' 

- - - 100 100 100 70% 05% 06m 12m 

I 
(À Comissã~ de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 57, DE 1993 

(N• 307/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à TV Amazônia 
Ltda., para explorar sensço de radiodií~1l de Sf.ru., 

e :rnagem; (televisão) na ci~ade de Macapá, Estado do 
Amapá. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n• 99.169, de 13 de março de 1990, que outorga concessão 
à TV Amazónia Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quin
ze) anos, sem direito de exclusividade, serviÇo de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão) na cidade de Macapá, Estado 
do Amaoá. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 472, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nãciorial, 
Nos termos do artigo 49, incisO XII, combinado com 

o § 19 do artigo 223, da COnstituição Federal; sUbriiefO à 
apreciação do Congresso Nacional, ac_ompanhado de Expo
sição de Motivos do hoje extint•YMir~~3tério das Comunica
ções, o ato constante do Decreto n"' 99.169, de 13 de março 
de 1990, que "outorga concessão à TV Amazônia Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televiSãO), 
na cidade de Macapá, Estado do Amapá. 

Brasma, 7 de agosto de 1992. -Fernando CoUor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS M 186/90-GM DE 
13 DE MARÇO DE !990, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS COMU
NICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De conformidade com as atribuições legais e regulamen

tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação 

do Edital n9 20/88, CO:ri1 Vistas à implantação de unlã. estação 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cjdade de 
Macapá, Estado do Amapá. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguin-
tes entidades: 

Televis:h Mar?':á Ltc.l'3.., 
Rádio Ouroeste Ltda., 
TV Amazônia Ltda., e 
Sistema Rómulo Maiorana de Radiodifusão Ltda. 

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe
tentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido de 
que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidtdes propo
nentes satisfizeram às exigências do- Edital e aos requisitos 
da legislação especifica de radiodifusão, excctu a Televisão 
Maracá Ltda., e Rádio Ouro_cste Ltda. A primeira não cum
priu as exigências que lhe foram fvrmuladas, enquanto a se
gunda cump_riu-as intc.::mpestivamente. 

4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram 
consideradas formalmente habilitadas as empresas TV Ama
zônia Ltda. e o Sistema Rómulo Maiorana de Radiodifusão 
Ltda. 

5. Nessas condições, à vista das entidades que se habili
taram. (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência, 
para fins de decisão, nos termos do artigo 16 e seus parágrafos, 
do mencionado Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. 
O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais 
após deliberaçãO do Congresso Nacional, na fonna do pará
grafo terceiro, do artigo 223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Exceléncia meus protestos do mais pro
fundo respeito. 

Antônio Carlos Magalhães 

------------==::il -'-'---------
QUADRO COMFI\RATIVO DAS PROPOilENTES 
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~XS SISTEMA ROMULO MAIORANA OE RADIODIFUSÃO LTDA 

ROMULO MAIORANA JONIOR 51 I I 

RONAWO MAIORANA 49 

(À Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 58, DE 1993 
(N• 316/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
RB de Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Itumbiara, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~' Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

no 143, de 13 de março de 1990, que outorga pehi.'lis~do ao 

I-··-

IM 'SIM 

Sistema RB de COmunicaÇão Ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em fr.:qüência modulada na cidade de 
Jtumbiara, Estado de Goiás. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

MENSAGEM N• 485, DE 1992 

·senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com 

o § 19 do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Expo
siç~o de Motivos do hoje extinto Ministério das Comunica-
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ções, o ato constante da Portaria n~' 143, de 13 de -ffiãiça· 
de 1990, que outorga permissão ao Sistema RB de Comuni
cação Ltda., p~ra explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulãda, na cidade de Itumbiara, Estado de 
Goiás. · 

Brasília, 7 de: agosto de 1992. -Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' !99/90cGM, DE 14 DE 
MARÇO DE 1990, DO SENHOR MiNISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES. . 

Excelentíssimo _Senh-or Presidente da República~ 
De conformidade com as atribuições legais e regulamen

tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação 
do Edital n9 264/88, com vistas à implantação de uma estª-ção 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Itumbiara, Estado de Goiás. -

2. NóPfazO eStabelecido pe13 lei, acorreram as seguin-
tes entidades: 

Radiodifusão e ComuniCação Alô Brasil Ltda.; 
Sistema RB de Comunicação Ltâa.; 
Rádio_ Executiva Ltda.; 
Rádio Beira Rio Ltda.; 
Sociedade Regional de Radiodifusão Ltda.; 
Rádio Vereda Ltda.; 
Mucio Barra de Andrade & Cia Ltda.; e 
Goiás Sul Comunicação Ltda. -- -

E. NTIOAOES/AOMINISTRAOORES - SÓOOS MAJORITÁRIOS 

"CIAs mt. o::Mlfio.a:Es ~ 
~is C..Z.lo1 de P.t'eit:al (III 
Oiln El.1.!11 o;le C&rwolho 

~IO !MRA DE ~ ' ctA Ln:~. 
l>Ú:1C !lar."• de ~ ~) 
~~·~~ 
~1ldla B&rn de lln:lz:ade 

R.I.!:IIO 'll!ll2m. UW. 

R1!41\IRJz ~ ~ J\mio:a' III> 
.J\Mln Ollve.in. da Sllw IIII 
Jc.ôi Al.l:wt:o Dclqn 
t.uc:i4M G:W.ut ~ 

J..DJ:o mnrrt~r~~ I.'IW. IO:LCO '~Em 

"-=1.1. ruo. ~iz ~ III> fr:..:/O~I.o~ 
f; .~. t.•. S& 

~ c.nil.Q cirrara(A) f··. Q~ ~c c.d.lc cirr.sn. 
!W1& Ftolli~ !lo:E'9M clnr& 
Mail: de ltr.ll- CÕIMrll 
~- Xllv1• JlQeta 

PADICDiru:5.10 E ~ .r.r.0 IWoSIL ~ 

Antlnio CarlOII Al- (A) 
.)Q.õi Al- Filho 
01vm;, 111,. 
Xl4elit:a Al,_ .:1oc9t NN:dot 
Ilt!•~• t.vinà ."1-..-~-
~1& Dildlo Al,_ 

!lk!IO JCJI1r. RIO t:mr. 
luiz *=:11 di! :su,. W 
Cl.wza~~ 

~~ta~~ 

'"""""""' --- ~1 
!lail.J.& ~ .,. .7-.. 

o~ISIDA • ta~ I4ta 

""""" -. ..... w 
Fnn::Uco lqiM lmko P'1.Ue ---

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe
tentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido de 
que, sob os aspectos técriico e jui'ídico, as entidades propo
nentes satisfizeram as exigências do Edital e aos requisitos 
da legislação específica de radiOdifusão, exceto a Sociedade 
Regional de Radiodifusão Ltda., que apresentóu intempesti
vamente os docamentos complementares solicitados, ou seja, 
cópia legível uos atos constitutivos e eventuais alterações em 
que constam as cláusulas ''a", "b" e Hc" do § 1<.> do artigo 
14 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. Deixou 
também, de apresentar a informação- do modelo de sistema 
irradiante a ser utilizaçlo. _ .. -· 

4. Assim~ das entidades que se apresentaram, só foram 
considêradas !'Órmalmente habilitadas as empresas Radiodi
fusão e Comunicação Alô Brasil Ltda., Sisteina RB de Comu
nicação Ltda., Rádio Executiva Ltda., Rádio Beira Rio Ltda .• 
Rádio Vereda Ltda., Múcio Barra de Andrade & Cia Ltda. 
e Goiás Sul Comunicação Ltda. 

5. Nessas condições, à vista das entidades que se habili
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de en~minhar o assunto à elevada consid_eração 
~e Vossa Exceiéncia, encarecendo se digne de enviar ao Cóõ
gresso Nacional a anexa portaria de permissão~ O ato de ou
torga somente virá a prod1,1zir seus efeitoS legais" após delibe
ração do Congresso Nacional, na forma-do parágrafo terceiro~ 
do artigo 223, da ConstituiçãO. -

Renovo a Vossa E>;:celência meus protestos do mais pro
fundo respeito. 

A<:lmln•! Sócoal ~ ~tlvlorga 
Majorll" na ·"'''"' <1 !!:q~ip~mlntn I€; .,... .; ! •j ' tra<:~an~• rln - locoflodadl •• < . 

i~:il "" ·~ ~ ... !ol $ot '" Nociona11 1.;~~ 
" .. " 

~.!õl . 
'"" ... .... '"' . 

'"' ·.= .. -I ' 

- - - 100 100 wo I.,. "' o .. 1> 

I - - - 100 100 J 51\ 
... "" '" ' -

' -
I - " - 100 100 100 i 50\ "' """ ,. . ' 
I 

' ' - ' - ' 
- - - 100 100 100 '" "' ""' '~ - -- - - -- -- -- -
- - - 100 100 100 "' o .. "'" '" - - - -- -- --- -
- - - 100 00 100 "' o .. "' '" ' - ' • -

I - - - -
- - - lOO 100 100 170\ "' .... , .. 

- - - - (A Comissão - - de Educação.) 
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PARECERES 
PARECER N• 433, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 102, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta 3\-edação finaf do ~rojeto 
de Resolução n9 102, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Guarulhos (SP) a contratar operação de crédito, com 
o Banco Econpmico S.A. no -valor de até CR$436.000.000,00 
(quatrocentos e t"rínta e seis milhões de cruzeiros reais). 

Sala de Reuniões'da Comissão, 30-de riOvembro de 1993. 
-Chagas Rodrigues Levy Dias, Presidente- Nabor Júnior, 
Relator -Júlio Campos 

ANEXO AO PARECER N• 433, DE í993 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 102, de 
1993. 

Faço sal:ier que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) 
a contratar operação de crédito, com o Banco ~onô
mico S.A. no yalor de até??CR$436.000.000,00. 

O Senado Federal re~olve: 
Art. 1<.> É a Prefeitura Municipal de Quarulhos (SP), 

,nos termos do art. 69 da Resolução n9 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de empréstimo no_ 
valor de até CR$436.000.000,00 (quatrocerifos~e trinta e seis 
milhões de cruzeiros reais). junto ao Banco Económicõ S.A. · 

Art. 29 As condições financeiras básicas da operação 
são as seguintes: -

a) valor pretendido Cr$ 436.000.000,00;a preços de agos-
to de 1993; · -

b) juros: 30%-a.a~, Com fepàduaç-ão anual; 
c) prazos: trinta e sete meses; 
d) indice de B.tualização monetária: IGP-M; 
e) garantia: parcelas do ICMS; - - -
i) liberação: 100% no ato da contratação; 
g) destinação dos recursos: obras de infra-eSlrutura; 
h) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte e uma parcelas mensais~ vencen

do-se a primeira dezesseis meSes após a primeira liberação; 
-dos juros:não existe períodos de carênda. 
Art. 3<.> A autorizaçãõ concedida por estã resolução de

veráser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. - - ~ -
. Art. 49 Esta resolução entra em vigor :Q3 data de sua 

publicaçãõ. 

PARECER N• 434, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) ----

Redação final do Projeto de Resolução n9 103, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redaç_!Q_frna! do-Projeto 
de Resolução n~ 103, ele 1993, que autol-iza a P.r~feitura Muni
cipal de Faxin~l do Soturno (RS) a contratar operação de 
crédito junto áo Banco do Estado do Rio Grahde do Sul 
S.A. - BANRISUL, no valor de CR$2.384.376,00 (dois mi-

lhões, trezentos e oiteDta e <j_:ttatro mil, trezentos e setenta 
e seis cruzeiros reais). ·a preçoS ·de maio de 1993, dentro do 
Programa Integrado de Me:thoria Social- PIMES. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de noveinbro-de 1993. 
- Levy Dias. Presidente - Nabor Júnior, Relator - Júlio 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N• 434, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 103, de 
1993_ c 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termo~ do art. 48, item. 28, do Regimento Interno, 
promulgo a segumte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinai do So
turno (RS) a COI,ltratar operação de c~édito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRJ
SUL, no valor de CR$2.384.376,00, a preços de rpaio 
de 1993, dentro do Programa Integrado de Melhoria 
Social - PIMES. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Faxinai do Soturno 

(RS), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.- BANRISUL, 
no valor de CR$2.384.37~,00 (dois nlilhões, trezentos e oitentã 
e quatro mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros reais), a 
preços de maio de 1993. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste 
artigo são p'rovenientes do Fundo de Investimento do Progra
ma Integrado de Melhoria Social - FUNDOPIMES, e serão 
destinados à execução de projetes de desenvolvimento institu
Cional, de infra-estrutura ui-bana, _e de _equipamentos comu-
nitários. · 

Art. z~ A_s condiÇ_ões financeiras da operação são as 
seguintes: ' 

a) valor pretendido: CR$2.384.376,00, a preços de maio 
de 1993; 

b) juros: 11% a.a.;' 
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-DI da 

FGV; 
d) garantia: caução de quotas-parte do ICMS e/ou FPM; 
e) destinação dos reeursos: Programa Integrado de Me

lhoria Social; 
O oondições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais 

iguais e sucessivas,_ vencíVeis no dia vinte de cada mês, vencen
do a primeira doze meses após a primeira liberação; 

-dos juros: exigívei~ trimestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Art. 39 A autorizaÇão _concedida por esta Resolução de~ 
verá ser exercida no prâzo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados da data de' sua publicação. 

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

I 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe

diente lido vai à publicaçclo. 
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

19 Secretário. ~ 

São lidos os seguintes 
' 
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REQUERIMENTO N• 1.234, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inCiso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
n"' 112, de 1990, que "Fixadiretrizes para a política nacional 
de assistência à"01doso e dá outras providências"' que tramita 
em conjunto-com "(í PLS n" 376/91, seja incluído em Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 1'' de dezembro de 1993. senador Beni 
Veras, ?residente da Comissão de Assunto!:> Sociais. 

REQUERIMENTO N' 1.235, DE 1993 

Solicito, nos termos do Art. T12~ !TI CISo I- do RegimentO 
Interno do Senado Fedc:ra!, que Projeto de Lei do_ Senado 
n" 78, de 1991, qu(• "Cria' o Conselho Curador do_Programa 
de Formação do Patrhnóilio do Servidor Público (P.M..SEP) 
e do Programa de Integração Social (PIS) e dá outras-providên-
cias"~ seja incluído c.: fi Ordem do Dia. - --- - - -

Sala das Sessões, 19 de dezembro dC 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da ComiSsão' de -Assuntos Sociais. -

REQUERIMENTO N• 1.236, DE 1993 

Solicitõ, nos terri1os do art. 172, illClSõ I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do &enado 
n• 85, de 1991, que" Altera a redação de dispositivÕs da Conso
lidação das Leis do trabalho relativos ã s_egurança e medicina 
do trabalho", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 1" de dezembro de 1993. ~- SenaCfof 
Beni V eras, Presidente da Comissão de AssuntOs Soc.iais.-· . 

REQUERIMENTO N• 1.237, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciSo I, do Reg1mento 
Interno do_Senado_Fedcral, que o Projeto_de Lei _do_S_enado_ 
n• 260, de 1991, que "Regulamenta o art. 10 da Constituição'~, 
seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 1' de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.238, DE 1993 

Solicito, rios tenilos do art. 172, inciSO f, do Régirilento 
Interno do Senado Federal, que Projeto de Leí do Senado 
n' 33(), de 1991, que ··mspõe sobre o exercício da· profissão 
de detetive profissional e dá outras providências", seja incluí
do em Ordem ôo o"ia:· - - -- - ·· --

Sala das Sessões, 1<? de dezembro de 1993-. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão _de Assuntos Sociais. . 

REQUERIMENTO N• 1.239, DE 1993 

Solicito', nos tt:rmos -do art. 172, iri'ciSCf I, dO RegimentO 
Interno do Senado Federal, que ~roi~to d~ lei_ do Senado 
ri'378; ôe-1991, '!';c "Institui a Política)'lacional de Habitaç;io, 
Defesa o Gerencramento do Sistema Nacional de Hahitação 
e dá outras providências", seja incluído em Ordem do Diã.. 

Sala das Sessões, 1"' de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da ComisSão de AssuntÕs Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.240, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que Projeto de Lei do Senado 
n' 380, de 1991, que "Altera a redação dos artigo, 4•, 5' 
e 6• da Lei n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961" ,_seja incluído 
em Ordem dõ Dia. - -- - - ' -

Sala das Sessõoes, 1"' de dezembro de 1993. ~-Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão __ de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N' 1:241, DE 1993 

Sulicito, nos termos do art. 1721 inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que Projeto de Lei n9 404, de 
1991, que "'Altera o art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio 
de 1990, estabelecendo novas hipóteses de movimentação, 
pelo trabalhador, de sua conta vinculada no Fundo de Garan
âa do 'terilpo de Serviçú - FGTS", seja in-CL4ído em Ordem 
do Dia. · · - ·· 

Sala das Sessoes, to de dezembro de 1993. --Senador 
Beni V eras, Presidente da COmissão tle Assuntos SOcíãis. -

REQUERIMENTO N• i.242, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172,_ inciso J~ çlQ E.egirilento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado 
119 175, de 1992, que "Crl.:t no Estado de-Ror.;.~Íina a ReServa 
Biológica Nacional do CaV8.io Selvagem e dá outras providên
Cias", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 1" de dezembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N' 1.243, DE 1993 

Socilito, nos terinos do art. 172, inciSO r: do R-~-gimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câiriara 
no 010, de 1993, que "'Acrescenta parágrafo ao art. 531 da 
Consolidação das Leis do Trabalho", seja incluído-erri-Ordem 
do Dia. 

Sala das S_essô.es, 1<? de de:?:embro de 1993. __ ---:.-Senador 
Beni -V eras, Presidente-a~ Comissão de Assuritos SOciais. 

REQUERIMENTO N• 1.244, DE 1993 -

Solicito, nos termos do art. ri2, inciso I, do :RegiffientO 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n• 15, de 1993, que "Altera a redação do art. 3• e parágrafo 
único do art. 6', da Lei n• 7.377, de 30 de setembro de 1985", 
seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de ~ssUntoS SOciais. 

REQUERIMENTO N• 1.245, DE" 1993 

Solicíto nos termos do art. 172, inciso I, dáoRegimentO 
Interno do _Seqado Federa1 1 _que _Projeto de Lei da Câmara 
J.9 21, je 1993", qu-e "Alt ... rã-dispo-sitivos da Lei-n<? 4}69, de 
9 de_setembro de 1965, que dispõe sobre o excrcíd.o da profis
são de Técnico de AdministraçãO, seja incluído em Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da Comiss~o de AssuntoS Soci.i,iis, 

REQUERiMENTO Ni 1.246, DEi993 - . 

Solicito iJ.õs termos do art. 172, inciSo I, dÕ Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n9 29, de 1992, que "Inclui o município de SãO Bento do 
Sapucaí, Estado de São Paulo, na área de proteção ambiental 
da Serra da Mantiqueira", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 1? de dezembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de- Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.247, DE 1993 

Solicito _t)Os t~rmos do_art. 172~ fp.ciso I, do -Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n9 35, de 1993, que "Assegura o acesso ao_ exame pré-natal 
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e vincula o 8:Uxt1iÕ-natalidade-à sua realização, nas cQndições 
que espeCifica", seja incluído erii brdem do Dia. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos- Sociais. 

REQUERIMENTO N' 1.248, DE 1993 

$'.)licito n·.:s term_~·s_ do .:trt. 1:"2, ir!.:iso I, do Regimento. 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de_Lei da Câmara 
n• 36, de 1993, que "Acrescenta §§ 2• e 3• ao art. 612 da 
Consolidação das Leis do Trabalho", seja incluído em Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. --Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.249, DE 1993 

Solicito nos-termos_do art. [72, inciSO (-do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n~ 37, de 1993, que "Introduz alterações no Decreto~Leí P" _ 
221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre prçte_ção _ 
e estímulo à pesca", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões+ 1" de dezembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTON• 1.250, Dll:"i993 

Solicito nos termos do art. 172, inciSo r; do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n' 38, de 1993, que "Altera a redação do caput do art. 134 
da Consolidação das Leis do Trabalho, para determinar_ que 
o .empregador deverá conceder férias ao empregado nos seis 
meses subseqüentes à data de aquisição do direito às mesmas'', 
seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 1" de dezembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. -

REQUERIMENTO N• 1.251, DE 1993 

Solicito nos termos do art. 172, indSb 1:, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que 6 Projeto cte Lei da Câmara 
n" 41, de 1993, que "Dá nova redação a dispositivo do art. 
482, da Consolidação das Leis do Traball!Q", sejà incluído 
em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUER • .\!Ei'GO :>~• 1.25:, DE 1993 

jo}icito nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara_ 
n9 54, de 1993, _que "dispõe sobre a prestação de assistência 
religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas", seja 
incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões. 1-? de dezembro de 1993~ - Senador 
Beni Veras, Presidente da ComiSsao de AssUntos Sociais-. 

REQUERIMENTO N• 1.253, DE 1223 

Solicito: rioS -termos do art. 172-,- inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n9 58, de 1993, que "Díspõe sobre o reconhecimento das pro
vas-de rodeios e da profissão de peão de rodeios", seja incluído 
em O!dem do Día. 

Sala das Sessões, 1-? de dezembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Preside.nte da ComisSãO de AssuntOs Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.254, DE 1993 

Solicifo, nos termoS do art. 1.72, inciso -I, do Regimento 
!nterno do Senado Federal, que Projeto de Lei da Câmara 

n(> 59, de 1991, que "Dispõe sobre a comprovação de habili
tação profissional, dos responsáveis pelos balanços e demo~s
trações técnico-contábeis apresentados ao Tribunal de Ccintãs 
da União", seja incluídp em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, I• de dezembro de 1993. -Senador 
Beni Ver~s, Pres~Jente da ComissãO de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.255, mr1993 

S_olicito, nos termOs do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno do SenaCo Feder~l, que o Projeto de Lei da Câmar1. 
n~ 60, de 1993, que Isenta aposentados do pagamento da 
taxa de pesca", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sal2 das Sessões, 1'-' de dezembro de 1993. ~Senadc.r 
Beni V eras, Pre~idente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.25,6, DE 1993 

Solicito, nos termoS do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n" 61, de 1993, que "DisPõe sobre ~a realização de _exames 
em recén-nascidos para- 0 di.llgnóstico da fenilcetonúria e d:'l 
hipotireoidismo congéóito'\ seja- incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 1"' de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.257, DE 1993 

Solicito, nos termoS do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno jo SenaCo Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n• 71, de 1993, que "Acrescenta parágrafo ao art. 626 da 
Consolida_ção das Leis do Trabalho'', sefa incluído em Ordem 
do Dia. 

-Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. ~Senador 
Beni Veras, Presidente da ComisSão de Assuntos Sociais. 

REQIJERIMBNTO N• 1.258, DE 1993 

Solicito, nos termo~ do art. 172, incisá I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n• 75, de 1992, que "Dá novaredação aos §§ 2' e 5' do art. 
164 da ConSolidação das Leis do Trabalho", seja incluído 
em Ordem do Dia. · 

_ Sala das Sessões, i" de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.259, DE 1993 

SolicitO, nos termos' do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno, do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n"' 075, de 1993, que "acrescenta dispositivo ao art. 20 da 
Lei n"' 8.036,"de 11 de ma~o de 1990, para permitir a movimen
tação da conta vinculada do FGTS do aposentado, na condição 
que especifica", seja incluído em Ordem do Dia. -- -

_Sala das Sessões, .19 . de dezembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais~ 

! 
REQUERIMENTO N• 1.260, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
_Interno do Senado Feder31, que o Projeto de Lei da Câmara 
n"' 076, de 1993, que "aCrescenta dispositivo ao art. 20 da 
Lei n' 8.036, de 11 de maio de 190, que dispõe sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras'providências", 
seja incluído em Ordem Qo Dia. 

Saia das Sessões, 1~ de dezembro de 1993. --Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 
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REQUERIMENTO N• 1.261, DE !993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n• 076, de 1991, que "dispõe sobre a Regulamentação da 
1\..tividade de Motorista e Cobrador de Transportes Col~tivos 
Urbanos e dá <?utras providências", seja incluído em Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 1 • de dezembro de 1993. - Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.262, DE 19.93 

Solicito, nos termos do art. 172, Úiciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
r.' 78, de 1992, que "Destina o Produto ela. Alienação de 
Imóveis da Previdência S~cial à Constr_uçáo, Reforma ou ins
talação de Centros- OU Postos de Saúde, §~ja -1ncluldÕ em Or
dem do Dia. 

Sala das Sessões, P de dezembro de 1993. -Senador 
Beni Veras, President~ da Comissão_ de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.263, DI!: 1993 ~ 

Solicito, Tios termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
nço 079, de 1992, que "Dispõe sobre Concessão de Décimo
Terceiro Salário ao Segurado em Gozo de Abono de Perma
néncia em Serviço, e determina outras providências", seja 
incluído em Ordem do Dia. 

Sala da.s Sessões, 19 de dG~en~!:::o de: !993. __ --:-- Senadcr 
Beni Ve.ras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.264, DE 1994 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso_] do Regimento 
Interno·, do Senado Federal, que o Projeto de Lei da_ Câmara 
n' 085, de 1992, que dá nova redação ao art. 830. da Consoli
C:Jção das Leis do Trabalho'', .5ej..:. :nclu_í<;.:> em O~·dem do 
Dia. 

Sala das Sessões, J9 de dezembro de 1993. --;.Senador 
Beni Veras. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.265, DE 1993 

Solicito, nOs termos do art. 172, inciso_"! dO Reiimento 
Interno, do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Çâmara 
n~ 088 de 1993, que "Fixa a Jornada d_e Trabalho dos Profis
sionais Fisioterã.peutas e TeraPeutas Ocupaciona!", seja in-
cluído em Ordem do Dia. - ~ 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Saciai~. 

REQUERIMENTO N• 1.266, DE 1993 

Solicito, nos termos do art~ 172, inciSo I do Regimento 
Interno, do Senado Federal, que o Projeto de_ Lei da Câmara 
n9 9, de 1993, que "Institui, em todo território nacional, a 
notificação compulsória- para os casos de intoxicação humana 
por produtos e substâncias químicas ·ou ãgentes biológicos, 
que tenham recebido atendimento hospitalar ou ambulatorial 
e dá outras providências", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1991.. -,.Senador 
Beni Veras, Presidente da Comissão de Assunto·s SociaiS. 

REQUERIMENTO N• 1.267, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regimerilo 
Interno, do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 

n•089, de 1993, que Modifica a redação do art. 193 da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho", seja incluído em Ordem do 
Dia. 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissãp -de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.268, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno, do Senado Federal,_que o Proejto de Lei da Câmara 
n9"--09J-_, -de -1992, que "Veda: a exigência de carta de fiança 
pa admissão de ~mpregado", seja inclUído em Ordem do Dia. 

~ Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993.,.- Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão di::- Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N" 1.26~, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n9 097, de 1992, que "acrecenta dispositivos ao art. 841 da 
Consolidação das Leis do Trabalho". seja incluído em Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 1" de dezembro de 1993. -Senador 
Beni Veras, PreSidente da ComissãO de Assuritos Social~. 

REQUERIMENTO N• 1.270, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. .172, inciso I do Regimento 
Interno, do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n9 105, de 1993., que "Atualiza o valor da Pensão Vitalícia 
concedida pela Lei n9 3.597, de 29 de julho de 1959, à vilíva 
do ex-Deputado Silvio Sanson, Sr' Albina Clementina Frasca
lossi Sanson", seja incluído em Ordem do Dia_._ _ 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de.Assuntos So_ci_~is. 

REQUERIMENTO N• 1.271, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciso I dO Regimento 
Interno, do Senado F..:!deral, que') Projeto de Lei da Càm.ua 
n9107, de 1993, que "Dispõe sobie a exigência de Certificado 
de Regularidade SQcial - CRS, nos casos que especifica", 
seja incluído em Ordem do Dfa. 

Sala das Sessões, 1 de dezembro de 1993. -_Senador 
Beni V eras, Pres~d_ente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.272 , DE 1993 

So!icito,_nos_termos do art,_ 172, inciso I do Regimento 
Interno, do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n"' 107, de 1992, que "Define a atividade de cabeleireiro profis
sional autónomo_ e dá outras providê:ncias", seja incluído em 
Ordem do Dia. ~ 

Safa das Sessões, 1 de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.273, DE 1993 

Solicito, nos -termos do art. 172, -inciso I do Regimento 
Interno, do Senado Federal, que o Piojeto de_ Lei da Câmara 
n" 112, de 1992, que "Altera os § 19 e 2~ e acrescenta os 
§ 39, 49, 59 e 69 ao art. 389 do Decreto-Lei n9 5~452, de r 
de maio de 1943", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões~ _l _c:!e_dezembro- de 1993. - SenaJor 
Beni V eras,_ Presidente da CoomisSão d~- Assunt~~ Soci~is. 

REQUERIMENTO N• 1.274, DE 1993 

SoliCito_, nos termos -do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno, do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n• 118, de 1993, que "Acrescenta parágrafo ao art. ~130 da t 
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Consolidação das Leis do Trabalho;Permitind-o que o período 
de férias seja desdobrado em dois com espaço de seis meses 
entre um e outro". seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 1 de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.275, DE 1993 

, __ SoHc!tO, nOs termos-do art. 172, inciso I do Regimento 
Interno dp Senado Federa.l. que o Projeto de Lei da Câmara 
n9124~ de 1993, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade d_e pron
tuário médico para recém-nascidos". seja iricluído em Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão_de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.276, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inciSO I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto -de Lei da Câman 
n~ 125, de 1993, que "Cfia a empresa- cOmunilária, estabele
cendo incentivos à· parfítipa-ção dos empregados no capital 
da empresa e dá outras providências'', seja incluído em Ordem 
do Dia. -

Sala das Sessões, 19 de dezembro de .1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comsissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N" 1.277, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, fncis_ó_l do Regimento 
Inte.rno dp Senado Federal, que o Pro fetO de Lei da Câmara 
n9 128, de 1992, que "Reajusta a Pensão Graciosa concedida 
pela Lei n• 3.618, ·de 26 de agosto de 1959, a Elza Borges 
Tavares", seja iricluído em Ordem do Diã: 

Sala das Sessões, }9 de dezembro de .1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

Ri::QUERIMENTO N 1.278, DE 1993 

Solicito-, nOS -termos do art. 172, incíso I do Regimento 
l:ntemo do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n' 132, de !992, que "Dispõe sobr.e a aplicação e divulgação 
de índices de desempenho de serviços de saúde", seja iilcluídn 
em Ordem do Diéi.. - - -

Sala das Sessões, 19 de dezembro de, 1993. ____:_Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERJMENTO N• 1.279, DE 1993 
Solicito, nos tefni.Os do art. 172, inciSo I do_ RcgiJ!lento 

Interno do Senado Federal, que o ProjetO de Lei da Câmara 
n9137, de 1992, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de fabri
caçãcrde tratares e máquinas agrícolas ~om estrutura Ue prot~_
ção contra capotagem e outros equipamentos de segurança 
e dá outras providências.,, seja incluído em Ordem do Día. 

Sala das Sessões, 1~ de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão deAssuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.280, DE 1993 

Solicito, nos termos do art. 172, inCiSO I do RegiMento 
Interno do Senado Federal, que o _Projeto d_e Lei da Cârriald 
n• 139, de 1992, que "Altera a Lei n' 7.102, de 20 de junho 
de 1983", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de _1993. -Senador 
Beni V eras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais~ -

REQUERIMENTO N• !.281, DE 1993 

Solicito, nos terriiOS do art. 172, inciso I do Regimento 
Jnterno do Senado Federal, que v Projeto de Lei da Câma . .a 

- ni 143, de 1993, que '·InStitui o direito do educando ao _atendi
mento psicológico-educacional", seja incluído em Ordem do 
Dia~- - - - · · 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. - Seriador 
Beni Veras, Presidente da Corriissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.282, DE 1993 

Solicító, nos terffios do--ãit. 172, inciso I do Regimento 
Interno do Senado F~deral, que o Projeto de Lei da Câmara 
n9151, de 1992, que "Dispõe sobre a extinção da contribuição 
sind~--al a que _s~ referem os arts. 578 _a S~l_da Con~vlidaçãu 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, 

-de 1~ de maio de 1943.e dá outras providências", seja incluído 
em Ordem do Dia. · 

·Sala das Sessões~' 19 de dezembro de 1993. - Senador 
Beni V eras~ Pres.idente da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.283, DE 1993 

Solicito, nos terinos do art. 172, Inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei da Câmara 
n• 151, de 1993, que "Revoga o artigo 318 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT", seja incluído em Ordem do 
Dia. 

Sala das SPssões, 19 de dezembro de 1993. --Senador 
Beni Beras, President,e da Comissão de Assuntos Sociais. 

REQUERIMENTO N• 1.284, DE 1993 

Solicito, nos te~os do art. 172, Inciso I do Regimento 
Interno do Sena~o Federal, que o Projeto de Lei di:~ CàmaP 
n' 156, de 1993, que; "Altera o art. 7' da Lei n• 5.889, de 
8 de junho de 1973, q:Ue institui normas reguladoras do traba
lho rural", seja incluído em Ordem do Dia. 

Sala das Sessões~ 1~ de dezembro de 1993. - Se-nador 
Beni V eras, Presiden~e da CC?missão de Assuntos Sociais:. 

REQUERIMENTO N• 1.285, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a indusão_em Ordem do Dia do Pr_ojeto de Lei \do Senad,J 
n9 3 de 1992 que "Dispõe sobre a concessão de créditos subsi
diados às empresas que estão _sendo privatizadas ou a seus 
controladores''. 

Sala das Sessões1 1~> de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.286, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Orde111; do Dia do Projeto de-Lei do Senado 
n~ 124 de 1992 que "Dispõe sobre a obrigatoiiedade de utiliza
ção, nas operações de crédito rural~ de 10% do recursos capta
dos em depósitos de poupança". 

Sala das Sessões. V de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.287, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Ordem do Diã do Projeto de Lei do Senado 
n' 121 de 1992 que "Modifica o Decreto·Lei ri• 911. de 14 
de julho de 1969, que trata da alíenação fiduciária, e dá outras 
providências". 

Sala das Sessões, I• de dezembro de 1993. - Senador 
Joãt. áocha. ' 
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REQUERIMENTO N' l.288,DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do ProJeto de Lei do Senado 
n' 112 de 1992 que "Altera o art. 17 da Lei n' 8.177, de 
}<? de março de 1991, que dispõe sobre a remuneração do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)". 

Sala das Sessões, }'! de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N' 1.289, DE 1993 

Requeiro nos term~ do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão eni Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n' 131 de 1992 que "Altera o art. 53, inciso VI, da Lei n' 
8.383, de 30 de dezembro de 1991, para determinar a conver
são em UFIR das contribuições previdenciárias no .sexto dia 
útil do mês subseqüente ao de sua competência". 

Sala das Sessões, 1' de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N' 1.290, DE 1993 

Requeiro nos tenpos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n• 146 de 1992 que "Dispóe sobre a inclusão do Vaie do 
Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais na área de atuação 
do Superintendência do Desenvolvimento do Nqrde5:t~ :--.Su
dene". 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. -Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N•1.291, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n9 159 de 1992 que "dispõe sobre os depósitos de intel--esSe 
dos diversos serviços sOciais da indústria e do comércio". 

Sala das Sessões, 1' de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.292, DE 1993 

Requeiro nos tei"lll:o_s do art. 172, I, do Re~mento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia- do Projeto de Lei d_o Sen_ado 
n' 161 de 1992 que "Dispóe sobre o tratamento aplicável 
aos bens produzidos no Brasil e destinados à pesquisa científica 
e tecnológica". -

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993_. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.293, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I_, do Regim_ento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n• 176 de 1992 que "altera a Lei n' 8.419, de 7 de maio 
de 1992, que disp6e sobre a política nacional de salários e 
dá outras providências, para o fim de instituir o reajuste bimes
tral'". 

Sala das Sessões, 1' de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N' 1.294, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n' 177 de 1992 que "dispõe sobre a compensaçao do emprés
timo compulsório sobre a aquisição de veículos, instituído 
pelo Decre~o-L.ei n' 2.288, de 23 de julho de 1986, com o 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição 
de veículos automotores de fabricação nacional". 

Sala das Sessões, 1' de dezembro de 1993. -Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.295, DE 1993 

Requeiro nos tetmos do art. 1 n, I, d~ Regimento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n9 97 de 1992 que "dispõe sobre a inclusão, nas cédulas utiliza
das como meio circulante nacional~ dos elementos que possibi
litem sua identificação por pessoa· de- defídência: viSuai''. ·- ·-

Sala das Sessões, 1" de dezeirlbro de 1993. ~Se-nadOr 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N•1.296, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n• 71 de 1992 que "Dispõe sobre liberação de câmbio para 
despesas com tratamento de: ~sal)de no exterior e dá outras 
provi~dências". · · · · 

Sala das Sessões, 1' de deze·mbro de 1993. - Senador 
João Rocha. · 

REQUERiMENTO N' 1'.297, DE i993 

Requeiro nos termos do aft. In, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n~ 81 de 1992 que "veda a exigêf\cia, de contrapartida nas 
transferências de recursos financeiros do Tesouro Nacional 
âos.Éstados, ao-Distrito Federal e aos Municípiosn. 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N' 1.298; DE 1993 

Requeiro nOs tei"Ilios do art. 172, I, do Regim~nto Interno 
a inclusão em Ordem do_ Dia do Pro jC!tO de Lei do_ Senado 
n9 38 de 1S.92 que "fixa limite máximo de.. valor do resi:!alci
mento do selo especial de controle para cigarros e dá outras 
providências". _ _ _ 

Sala das SesSões, 1~ de dezembro de 1993, -- Seriador 
JoáoRocba. 

REQUERIMENTO N• 1.299;-IJE 1993 

Re-queiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
- a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n9 19 de 1992 que "dá nova redação ao a:rt. 2,3_ da Lei n~ 
8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional 
de Dezestatização". _ · 

Sala das Sessões, 1• de dezemb-ro de 1993. -Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTIYN• {.30o,"iiE 1!1!13 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento- Inter
- no; a inclusãO em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n• 9 de 1992 que "Instituí deduções de tributos pagos pelo 
contribuinte; para efeito de cálculo do Imposto de Renda 
na declaração de ajuste anual da pessoa física". 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N•1.301, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, dº ~egimento Inter-· 
no, a inclusão em Ordem_9_o Dia_ do PLS n~ 110/93,,que "Revi
gora as di,posiçóes do art. 16 do Decreto-Lei n' 1.598, de 
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1977, concernentes à dedutibilidade de tributos e mult~t.s, P.ara 
fins de apuração do lucro real, e dá outras providências". 

Sala das Sessões. 1 ~ de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.302, DE _1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no. a inclusão em Ordem do Dia do PLS n~ 83.'·~·~;. que ''Altera 
o art. 48 da Lei n• 4.504, de 10 de novembro de 1964, para 
permitir a reduçã'o do imposto inCidente sobre terras arren-
dadas". . 

Sala das Sessões, !• de dezembro de 1993<- Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• f.303, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172. I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS o' 82, de 1993, 
que uEstabelece restriçõ.es para aplicação_ d~ índices de corre
ção monetária erl:t operações de crédito rural". 

Sala das Sessões, !• de dezembro. de 1993.- S~~ador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.304, DE ,; 73 

Requeiro nos termOs do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS no76/93, que-"Dispõe 
sobre a redução de multa e _correção monetária de débitos 
fiscais". . . __ . 

Sala das Sessões, !• de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERI1'4ENTO N' 1.305,, DE 1993 

Requeiro nos termo.s do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS< 9" 71/93, que "Cria 
o Programa de Crédito Rural Equivalência-Produto''. 

Sala das Sessões, 1~ de dezembro de_ l993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.306, DE ln3 

Requeiro nos temias-do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n~ 6~/93, que ''Pennite 
às instituições filantrópiças, esportivas e.e,stridantis, promover 
a distribuição de prêmios mediante sorteios, rifas, bingos ou 
tômbolas, nas condições que especifica". 

Sala das Sessões, I• de dezembro de~1993. -Senador 
João Rocha. 

·, 
.REQUERIMENTO N• 1.307, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do PLS n"' 6611993, que "acres
centa parágrafos ao art. 47 da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro 
de 1991, que "institui a Unidade Fiscal de 'ft;.;..::rência, altera 
a legislação do Imposto de Renda, e dá outi'as. providências''. 

Sala das sessões, 1~ de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.308, DE 1993 

.Requeiro rios termós--do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em ordem do dia do PLS n" 26, de :_?t;~- Comple
mentar, que "áii:ei-a o§ z9~-do-art:-:i~. da-teCtOmpleffieDtar 
n9 24, de 7 de janeiro de 1975, que dispõe sobre concessão 
de benefícios fiscais por convênios celebrados peJos Estados 
e pelo Distrito Federal". 

Sala das Sessões, !• de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.309, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno 
a inclusão em Ordem;do Dia do PLS n" 19/1993, que "dispõe 
sobre a concessão de 

1
estímulos aos estaleiros de construção 

naval" · · · 
S~la das ·Sessões~ 1~ de dezembro de 1993. -Senador 

João Re<:ha. - · · 

REQUERIMENT0 N• 1.310,~ DE 1993 

:Requeiro_nos tcrmo.s dÚ art. ,17~,_1, do Regime rito Interno 
a inclusão em Ordem do Dia. c,lo PLS n". 7/l993, que ''obriga 
os bancos e Caixas Econômicas oficiais a abrirem contas de 
cadernetas de poupança sem a exigência- de limites mínimos 
de depósito e dá outras providências". _ _ 

Sala das Sessões, 1" de dezembro de 1993. - S~napor 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.311, DE l993 

Requeiro nós termos_do art. 172~ l;do Regimento Interno 
a inclusão em ordem do dia .da PLS_ nl' 1193, que ~~conced~ 
anistia aoS pequenos 1 devedores .da Previdência Social çom 
dé_bitos anteriores a l~de janeiro de 1989, sobretudo micro.;;:m
presa·s•-•-. 

Sala das Sessões, lQ de dezembro de_ 1993. -~-Senador 
João Rocha. · 

REQUERIMENTO N• 1.312, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, Regimento Interno 
a inclusão em brdem do Dia do PLS n" :-~91, que "di:-.põe 
sobre· a·revisão dos be~efíciO~ de pre~tâ.Çilo cõntiriuada da 
Previdéncia Social", ~e autoria do Senador Çid Sabóia de 
Carvalho. , 

Sala das Sessões, lQ de dezembro de 1993.- Senador 
João Rocha. -

REQUERIMENTO N• 1.313, DF: 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Re_gimento Interno 
a inclusão em Ordem do Dia do PLS o~ 40/91, Que "dispõe 
sobre o reajuste das prestações mensais nos contrato~ de finan
ciamento firmados no .âmbito do Sistema Financeiro de Habi
tação", de autoria do Senador Márcio Lacerda. 

Sala das Sessões; t~ de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

· REQUERIMENTO N• 1.314, DE 1993 

Re_queironos te~ os- do art. 172, I, do Regü~ento Inter
no, a inclusão em Ord<rm do Dia do PLS n~41/91, que "I.nstitui 
o seguro especial obrigatório por danos causados ao meio 
ambiente", de autoria do Senador Francisco Rollemherg. 

Sala das Sessões, 1" de dezembro de 1993. - Sen~dor 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.315, DE 1993 

Requeiro nos ten'nos do art. 172, I,_do Regirilento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n• 49/91, que "Dispõe 
sobre o salário-famili~ do trabalhador e dá outras providên
cias". ée autoria do Senador Márcio Lacer~...a. 

Sala das Sessões~ 19 de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha 

REQUERIMENTO N• 1.316, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento InterR 
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n~ 59/91, que "Auto-
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riza a conversão de cruzados novos retidos no Banco Central 
para a aquisiÇão de veículos para uSo-na atividade de trans
porte autónomo de passageiros (táxis)~•, de autoria do Senador 
Maurício Cõrrêa. 

Sala das Sessões, I• de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N' 1.317, DE 1~93 

Requeiro nos termos do_art. 172, I, do Regírilento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n'73/91, que "Dispõe 
sobre a isençãO dO iffiposto de' ren_da_para boJsas de estudos 
de médicos residentes e remuneração de estudantes_em estágio 
para complementação de estudos universitários", de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães. . . · 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 19;-3. -Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.318, DE 1993 

Requeiro nos-termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n9 92/91, que "Altera 
a redação do art. 15 da Lei n• 8.004, de 14 de março de 
1990, que '"Dispõe sobre transferência de fin:mciamento no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitaçlo e dá outras provi
dências", de autoria do Senador Jutahy Mag<1lhães. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. -Senador 
João Rocha. 

REQUERIMl<NTO N 1.319, DE !;193 

Requeiro nos terffios do art-. _172,' i, ·do Re~~e~to I~t~~
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n9 99/91, que "Auto
riza a utilização de cruzados novos provenienteS de contas 
da carteira de poupança rural para pagamento de financia
mentos agrícolas", de autoria do Senador Márcio Lacerda. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. -Senador 
JoãÍ) Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.320, DE 1993 

Requeiro nos termosdo art. 172,I, do Regim~nto Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n91Q1191, que "Regu
lamenta o § 39 do art. 43 da Constituição, assegurando o 
incentivo da União à recuperação de terras áridas nas regiões 
de baixa renda, e a cooperação com os pequenos e inédios 
proprietários rurais pa:ra que suas glebas sejam dotadas de 
fontes de água e de pequena irrigaç"ão_;_e_-dá outras providên-
cias", de autoria do Senador Jutahy Magalhães._ _ 

Sala das Sessões,.!• de dezembro de 1993. -Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.321, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter- · 
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n9118/91, que ''Acres
centa parágrafo ao art. 14 da Lei n• 7.713, de 22de dezembro 
de 1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá 
outras providênciasn, de autoria do Senad_or_ Jutahy Maga-
lhães. -- _ 

Sala das Sessões, 19 dezemb,..o de 1993. - Senador ~'11ão 
Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1-322, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Ini\r
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n• 126/91, que "Di\ 

\ 

põe sobre a importação e exportação de alimentos", de autoria 
do Senador Nelson Wedekin. _ 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. Senador João" 
Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.323, DE 1993 . 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento InterR 
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n9 128/91, que "Dis
põe sobre a indisponibilidade de bens e direitos de devedores 
da União por dívida relativa a tributos e contribuições federais 
e prevê a sua conversão em penhora", de autoria do Senador 
Eduardo Suplícy. . 

·Sala das Sessões, I' de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.324, DE 1993 

Requeiro nós termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n' 139/91, que" Altera 
a Lei n' 7_827, de 27 de setembro de 1989", de autoria do 
Senador Louremberg Nunes Rocha. 

Sala das Sessões, 1~ de dezembro de 1993. SenadOr João 
Rocha. •<~- --

REQUERIMENTO N• 1.325, DE 1993 

_ R~queiro no_s termos do art. 172, I. do Regimento Inter
nO. a inclusão em Ordem do Dia do PLS no:> 147/91, que" Altera 
a Lei n• 8.000, de 13 de março de 199"0", de autoria do Senador 
Ronaldo Aragão. 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. Senador João 
Rvcila. 

REQUERIMENTO N' 1.3U,"DE 1993 

Requeifo nos termOs do art. 172, I, do R'egirneritO Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do- PLS n~' 148/91;-que "Dis
põe sobre normas aplicáveis à merenda escolar", de autoria 
do Senador Ronaldo Aragão. 
Saía tias Sessões, 19 de dezemOro de 1>-:13. 3enaóbt João Ro
cha. 

REQUERIMENTO N• 1.327, DE 1993 

Requeiro nO~ têrmos do art. 172~ 1,: dO Regi~eritO Inter
nei; 3. inclusão em-Ordem do Dia do PLS n~'153/91, que "Altera 
a redação do § 1' do art. 4• e o § 2' do art. 11, da Lei n• 
7.827, de 27-9-89, que regulamenta o art. 159, incisei, alínea 
c, daConstituiçãO Federal, institui o Fuildo Constitucional 
do Norte- FNO~ o Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste -.ENE e o Fundo Constitucional de Financia
mento do CentrO-Oeste --FCO e· dá Outras ·providências''. 
de autoria do Senador Saldanha DerzL . 

Sala das Sessões, I• de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. 

llliQl!ERIMENTO N• 1.328, DE 1993 

Requeiro noS -termos do art. 172_, I, çlq Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n' 154/91, que "Altera 
a redação do inci~o I do art. 13 e dos caput dos arts, 14 
e 20, da Lei n'7.827, de 27-9-89, que regulamenta o art. 
159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo 
C:ms~itucional do Norte - FNO, o Fundo Constitucional 
do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financia
mento do Centro-Oeste - FCO e dá outras providências", 
de autoria do Senador Saldanha Derzi. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. 
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REQUERIMEN'{Q N• 1.329, DE 1993 

Requeiro-nos termos do art. 172, I, do Regimento Jnter~ 
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n9 155/91, que "Altera 
dispositivo da Lei n• 7.976, de 27 de dezembro de 1989, que 
"Dispõe sobre o refinãnciamento pela União da dívida externa 
de responsabilidade dos Estado, do Di"Str1to Federal e dos 
Municípios, inclusive suas entidades da Administração Indi-

. reta, e dá outras providências", de autoria do Senador Márcio 
Lacerda. 

Sala das Sessões, J9 de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.330, DE 1993 

Reque-iro noS termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia: do PLS n? 160/91, que "Dis
põe sobre indenização, pela União, às _vítimas de acidentes 
de trânsito· decorrentes da falta de conservação das rodovias 
federais". de autoria do Sertàdor Nelson Wedekin. 

Sala das Sessões, '1" de dezembro de-1993. Senador.JoP,o 
Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.331, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter~ 
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n' 102/91, que "Dis
põe sobre a retençã0 do Imposto de Renda sobre rendimentos 
e ganhos de capital provenientes de fontes <sitguadas no País, 
quando recebidos por pessoas físicas ou_ jurídicas residentes 
ou domiciliâdas no exte'rior", .de autoria do _Senador Eduardo 
Suplícy. . · · · · · · · · . · .·~· : · • 

Sala das Sessõe-s, !9 de -dezembi-6_de·1993.- Sen-ador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.332, DE 1993 

Requeir..i !lOS Lrmos éo ari. -172, I, 1o-Re&:mento Iriú!r
no, a inclusão em Otdem do Dia do PLS n9 340/91, que ~·cria 
a.~. áreas de livre __ c9mércio de Guaja_rá-Mirim, de _Çáceres e 
de Br<!-siléia,,., dá 011tras prcwidfnci~s", dP autori~. do Senador 
Márcio _Lacerda 

Sala das Sessões., 1' de dezembro. qe 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.333, \)E 1993 

Requeiro nos -termos do art~-172·;-cro Regimento Interrio, 
a inclusão em Ordem do Dia -do Projetó tle Lei do Senado 
n9 347, de 1991, que "Alterá o imposto Sl)_bre-Operações -de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a -títulOs ou valores 
mobiliários, e dá outras providências". , --; _ 

Sala das Sessões, 1' de dezembro de 1993. -Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.334, DE 1993 

Requeiro-nos-termos do art. 172, I;dO J{.egiffieitto Inter~ 
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n~ 359, de 1991, que "Dispõe s-obre o finalid3.inento de casa 
própria, pelo Plano de Equivalência Salarial por categoria 
profissíoilal, por intermédio do Sistemã Financeiro da Habi~ 
tação". 

Sala das Sessões, 1" de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.335, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter~ 
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 

n9 388, de 1991, que "Dispõe sobre o relatório da execução 
orçamentária, de que trata o § 39 do art. 165 da Constituição 
Federal". · 
Sala das Sessões, !? de dezembro de 1993.- Senador João 
Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.336, DE 1993 

Requeíro rios te,rmos dó art. 172, I, do Regimen-tO Inter~ 
no, a inclusão em O[deni do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n"'399, de 1991, que <~cria área de livre comércio no Município 
de Brasiléia,-nO Estado do Acre, e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. -.Senador 
João Rocha. 

REQUERlMENTO N• 1.337; i> E .1993. 

Requeiro nos termos do ;:tl"t. 172,_1, do_ Regimento Inter
no, a incl! .• .:;ão em 'Ofdem de.- Dia do Projeto de Lei d0 Senado 
n" 402, de 1991, que Dispõe sobre os planos de benefícios 
das entidades fechadas de previdência privada patrocinadas 
por entidades da Administração Indireta da União". 
Sala das Sessões, l":de dezembro de 1993. --Senador João 
Rocha. 

REQUE1ÚMENT0 N• 1.338, DE 1993 

Requ-..iro no ... tet.nos dv art. 172, I, do Regiineiito Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto" de Lei do Senado 
n" 413, de 1991, que, ''Autoriza a Petrobrâs Q1,1ímica '$/A -
PE~~OQUISA, a pârticipar minoritariamente de_s_odedades 

-de_capitais privados ~o Pólo Petroquímico do Sul, localizado 
no Estado do Rio Gtande do Sul". 

Sala das SessõeS, 1? de dezembro de 1993. -Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.339, DE 1993 

Requeiro rios teimos do art. 172, I, do Reg_imento Inter~ 
no, a incl11~ão em ·ordenl do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n'.414, de~ 991 ,.q ue."CriaaZOI!a.de.l'rocessamento.de El'.por.
tação do Município de Rio Grande. no Estado do Rio Grande 
do Sul". 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.340, DE 1993 

Requeiro nós teimes do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n9 416 de 1991 que "EStabelece normas gerais para sUbstituição 
de cópia de nota fiscál ou fatura, emitida por processamento 
eletrónico de dados, por microfilme mediante saída de compu~ 
tador, e dá outras providências". 

Sala das Sessões, P de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.341, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter~ 
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n? 231 de 1991, 
que "Dispõe sobre indenização aos propietários de veículos 
furtados ou danificados em estacionamentos com número de 
vagas superior a 50 (ci)lqüenta), mantidos por estabelecimento 
comerciais". ' 

Sala das SessõeS:. 19 de dezembro de 1993. --Senador 
João Rocha. ' 
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REQUERIMENTO N• 1.342, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no. a inclusão em OtdCm do Dia do PLS n" 242 de 1991. 
que ''Determina a liberação dos cruzados novos vinculados 
ao Fundo de Defesa da Economia Càfeeira - FUNCAFÉ, 
e da outras providências". 

Sala das Sessões, 1 ~ de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.343, DE 1993 

Requeiro nos lermos do ari. 172, Í, do :Regi~ento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n• 243 de 1991 
que "Dispõe sobre a transferência de titularidade de con~ 
de depósito denominados em cruzados novos". 

Sala das Sessões? 19 de dezembro d_e 1993. -Senador 
João Rocha. · 

REQUERIMENTO N• 1.344, de I993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no. a inclusão em Ordem do Dia do PLS n~' 248 de 1991, 
que'' Assegura a cooperativa de prodLitoiéS rurais, prioridade 
na aplicação de recursos provenientes de programas de incen
tivos fiscais para implantação de agroindustrias e dá outras 
providências". 

Sala das Sessões, 1~' de r!.~zembrn de 1991. -Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.345, DE 1993 

Requeiro noS terinoS do art. 172, I, do. Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n' 167/91, que "Fixa 
a contribuição mensal aestinatia ao custeio do Ftano Ue Seguri
dade Social dos Servidores Públicos Civis da União, das autar
quia::. e das fundaç6es !JÚ'ulica .. federai .. ", de al..tOric:t do Sena
dor Júlio Campos. 

:.a~a das ~ .... ssões, !" .:!e .:' .zembr~ de 19S'". - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.346, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do R.Cgimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS no 180/91, que "Dis
põe sobre a taxa anual de administração dos recursos aplicados 
no Fundo de Aplicação Financeira - FAF'', de autoria do 
Senador Francisco Rollemberg. 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.347, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n'186/91 que "Veda 
a utilização de tabelas e de códigos como forma de estabele
cimentos de preços de bens ou serviços, e dá outras providên
cias'', de autoria do Senador Francisco Rollemberg. 

Sala das Sessões, 1~' de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.348, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do R~gimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS ri~' 187/91, que ''Altera 
o inciso III, do art. 10, da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 
1990, que 'dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências", de autoria do_ Senador 
Louremberg Nunes Rocha. 

Sala das Sessões, 1" de dezembro de 1993~ ~ Senador 
Joãc. Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.349, DE 993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do .. .:..eg•mento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n" 190/91, _que "Fa
culta pagamento do Imposto de Renda em cruzados novos". 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1993. - Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.350, DE 1993 

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento lnter
no, a inclusão em Ordem do Díã do PLS n~'202/91, que "Acres
centa dispositivos à Lei n• 8,031, de 12de abril de 1990 que 
'cria o Programa Nacional de Desestatiiação e dá outras provi
dências". 

Sala das Sessões, to de dezembro de 1993.- Senador 
João Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.351, DE 1993 

Requeiro nos termos do art 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia dá PLS no 333/91. que- ''Dis
põe sobre a cobrança dos tributos .federais, especialmente 
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, 
previstos no art. 153, III, da Constituição da Reptiblicá~ e 
dá outras providências.", de autoria do Senador Oziel Car
neiro. 

Sala das Sessões_, 19 de dezembro de 1993. - Senador 
·João Rocha. 

REQUrRIMENTO N• 1.352, DE 1993 

. . . Requeiro n_os termos do Art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em ordem do dia do PLS n9 315/91, que "'cria 
condições para a desconcentração industrial e estabelece siste
mática· de preços -dos produtos Siderúrgicos", de autoria do 
Senat'lro.r Pedro SiiP0n. 

Sala das sessões, 1"' de dezembro de 1993. Senador João 
Ro,..b1L 

REQUERIMENTO N• 1.353, DE 1993 

Requeiro nos termos do Art. 172, I, do Regimento Inter
no, a· inclusão em ordem do dia do P~_n"' 31~!91 que '"dire
ciona os recursos provenientes _.de Cadernetas de Poupança 
para o financiameDto_de habitações e dá outras providências", 
de autoria do Senador Márcio Lacerda. 

Sala das sess-ões, 19 de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. 

REQUERIMENTO N•l.354, DE 1993 

Requeiro noS termos do Art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do dia do PLS n"' 313/91, que "concede 
isenção do imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, 
para os veículos destinados ao uso de representantes comer
ciais autónomos", de autoria do Senador Nelson Wedekin. 

Sala das sessões. de dezembro de 1993. S_enador João 
~ocha. 

REQUERIMENTO N• 1.355, DE 1993~ 

Requeiro nos termos do Art. 172, I. do Regimento Inter
no. a inclusão em Ç~:rdem do dia do PLS n~ 309191, que "dispõe 
sobre a prorrogação por 180 dias dos vencimentos das contas 
de água, luz, telefone, gás encanado, impostos, taxas e presta
ções do sistema financeiro de habitação ao trabalhador ampa
rado pelo Seguro Desemprego, e dá outras providênciaS", 
de autoria do ~enador Francisco Rollemberg. 

Sala das sessões, 1~ de dezembro de 1993. Senador João 
Rcctt~ 
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REQUERIME:>ITO N• I:3õ6, -OET993 

Requeiro nos termos do Art. 172, I, do Regimenfó Inter
no, a inclusão em ordem do dia do PLS n9 301/91, que "deter
mina detalhamento no relatório previsto no§ 39 , do art. 165, 
da Constituição Federal e no quadro d~lllonstrativo do Balan
ço Geral G-a União dos recursOs_ efetivamente aplicàdos em 
programas de irrigação", de a1.üoria do Senador Márcio La
cerda. 

Sala das sessões, 19 de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.357, DE 1993 

Requeiro nos termos do Art. 172, I, do Regimento Inter
no, a it:~clusão em ordem do dia Co PLS n9 300/91, que "autoriza 
a abertura de linha especial de crédito nas instituições finan
ceiras oficiaiS para a aquisição dos veículos abrangidos pela 
Lei n9 8.199/91, e dá outras providências'', de autoria do Sena
dor Louremberg Nunes Rocha. 

Sala das sessôes, 1~ de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. 

REQUERIMENTG N• 1.358, DE 1993 

Requeiro nos termos dO Art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em ordem do dia do PLS 255 de 1991, que 
"dá nova redação ao art. I• da Lei no 4.728, de 14 de julho 
de 1965, e dá outras providênciaS". · 

Sala das sessões, 19 de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.359, DE 1993 

Requeiro nos termos do Art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em ordem do dia do PLS n•.> no 1991, que "regula
menta o inciso VII do art. 192 da Constituição Federal, que 
se refere aos 'critérios restritivOs da tranSferência de poupança 
de regiões com renda inferiOr à inédia nacional para outras 
de maior dcsenvolvimc.tto'.". 

Sala das sessões, 1'·' de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. 

REQUERIMENTO N• 1.360, DE 1993 

Requeiro nos termos do Art. 172, I, do Regimento Inter
no a inclusão em ordem do dia do PLS no 282/91, que "permite 
o abatimento das despesas de creche para fins de apuração 
da renda líquida sujeita ao imposto sobre a renda progres
sivo . .,, de autoria do Senador Francisco_ Rollemberg. 
Sala das sessões, 1 de dezembro de 1993~ Senador João Rocha. 

REQUERIMENTO Ni 1361, DE Ül93 

Requeiro nos termos do Art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em ordem do dia do PLC n• 107/1990, que 
"is,enta do Imposto sobre Prc .. Jutos Industrializados - IPI, 
os veículos especiais ou utilitários quaildo destinados a pessoas 
portadoras de deficiências físicaS ou entidades filantrópicas 
que especifica". 

Sala das sessões, 19 de dezembro de 1993. Senador João 
Rocha. -

O SR. PRESIDENTE (Cb' gas Rodrigues) -Os requeri
mentos serão publicados e incluídos em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 255, II, letra c, n" 3, do Regimento 
Interno. 

A Presidência recebeu do Banco Ceritral do Brasil os 
Offcios-n• Sfl53 a S/161, de f\193 (n" 3.062 a3.069, e 3.061193, 

-na origem), encaminhando, nos termos da Resolução n9 36, 
I 

de 1992, do Senado Federal, solicitações para que as Prefei
turas Municipais de Porto Alegre (RS), Colorado (PR), Mari· 
luz (PR), Salto do Lontra (PR), Fazenda Rio Grande (PR), 
Missal (PR), Santa Maria do Oeste (PR), Nova Olímpia (PR) 
e Encruzilhada do Sul (RS) possam contratar operações de 
crédito, para os finS que especificam. 

As matérias se~ão despachadas à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tendo em 
vista a criação da Comissão Especial Mista, destinada a reava
liar o Projeto Calha Norte, através do Requerimento n9 
95/93-CN, e considerando estar o Colegiada em "funciona
mento, a Presidência determina o encaminhamento ao Arqui
vo do Requerimento n9 515, de 1993, por versar a mesma 
mat~ria, uma vez que o prazo solicitado já se encontra esgo
tado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) A Presidência 
recebeu do Banco .Central do Brasil o Ofício n'~- 2.500/93, 
encaminhando dados referentes à dívida dos Governos Esta
duais. Municipais e do Distrito Federãl, ctlsr0nívcis no Depar
tamento çia Dívida ~ública-::----- DEDJP, tendo por base o mê_s 
de setembro de 1993. 

A matéria será despachada à Comissão de Asstiritos Eco
nômicos para conhe_cimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu o AViso n" 505, da Presidência do Tribunal 
de _CqJ.tas da L'nião, encamir.hando cóp;a da Decisão Norma

- ti V-an~ 2/93, que fixa'as c·otas dos Estados, do Distríto Federal 
e dos MunicípiOs ·nos Fundos de Paftlcii)ação para o exercício 
de 94. 

A matéria vai à Comissão de AsSuntos Económicos para 
conhecimento. 

O SR. PR'lSIDENTE (Chagas Rod,igues)- Esgotou-se, 
no dia 23 de novembro último, o prazo da Comissão Especial 
criada pelo Requerimento no 121, de 1993, destinada a analisar 
a programação de rádio e televisão no País e o disposto no 
inciso II do § 3" do a!t· 220 da Constituição Federal. 

A Presidência, à vista do disposto no inciso II do art. 
76 do Regimento !~terno, declara extinta a Comissão. 

O SR. PRESID!'NTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu do Governo ~o Estado do Espírito Santo 
o Ofício n9 S/152, de 1993, solicitando, nos termos da ResoluM 
ção n9 36, de 1992, clo Senado Federal, autorização para que 
possa contratar ope~ação de crédito, para os fins que espe-
cifica. · 

A matéria será, despachada à Comissão de Assuntos 
Econômicos, onde aguardará a complementação dos docu
mento-s necessários à1 sua instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Cl1agas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil o Ofício n9 
3.060/93, de 30 de novembro último, encaminhando a comple
mentação dos documentos nec_essários à instrução do Ofício 
no S/76, de 1993. · ' 

--O expedi~ ri te seiá desp::chado à C.::>m~.;são de Assuntos 
Econômicos para sei anexado ao processado da matéria em 
referência. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) · Os Projetos 
de Decreto Legislatiyo n• 55 a 58, de 1993, que acabam de 
ser lidos, terão tramit~ção com prazo determinado de quarenta 
e cinco dias, nos ter~os dos arts. 223, _§_!~. e 64, § zo, da 
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Constituição, combinados com o art. 375 do Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguc~) __; Sobre a 
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1'' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• .153, DE 1993 
Dispõe sobre a exibição de filmes a brasileiros de 

curta-metragem e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r Toda sessão cinematográfica comúcial, de cuja 

programação constar filme estrangeiro de longa-metragem, 
deverá exibir, preliminarmente, filme brasileiro de curta-me
tragem. 

§ 1 ~ O disposto nocaput deste artigO contempl3rá ape
nas os curtas-metragem nacionais portadores ao -certifiCado 
de qualidade e produzidos nas bitolas de 35 ou 16mm. 

§ 2" Para efeito do cumprimento do disposto no caput 
deste artigo, os curtas-metragens nacionaiS deverão ter dura-
ção de, no máximo, dez minutos. _ 

Art. zo Ficam isentas do cumprimento d-o disposto no 
art. 1", as sessões cinematográficas de dif~são cultural sem 
fins lucrativos ou as de caráter exclusivamente filantrópico. 

Art. 3? Todo curta-metragem nacional beneficíado peli 
presente lei deverá receber, como condição para sua exibição, 
certificado de qualidade emitido por órgão competente-, apto 
a se pronunciar sobre a matéria, em favor da manutenção 
da representatividade da obra cinematográfica nacional. 

Parágrafo único. Fica o Ministério.da Cultura,-por inter
médio do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura - IBAC, 
autorizado a disciplinar a emissão do certificado de qualidade, 
emitido por ele ou por ·outros órgão's- ou- setores, para esse 
fim delegados, como requisito básico para o cumprimento 
do disposto no art. 1". 

Art. 49 Fica o Ministéiíõ da CultuYa, por-meio -do Insti
tuto Brasileiro de Arte e Cultura- IBAC, autOrizado a esta
belecer os critérios, as formaS de fiscalização e controle, estipu
lar sanções, bem como designar órgãos ou setor credenciados 
a executá-los. - -- -

Parágrafo único. 
artigo, constarão: 

Dos critérios aludidos -no -Caput deste 

I -a isenção do cumprimento do disposto nesta lei, por 
parte do exibidor, quando, soh controle do órgão fiscalizador, 
for configurada carência de curtas-metragens disponíveis para 
programação; - --

II- o rodízio obrigatório dos curtas~ metragens etn exibi
ção. acompa"nhando, preferencialmente, a mudança da pro
gramação do circuito comercial. 

Art. 59 O Poder Executivo regulamentará esta lei nO 
prazo de noventa dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 69 Este lei entra em vigor na d~~a de sua publi· 
cação. 

Art. 7? Revogam.:se as· disposições eni contfâriO: 

Justificação 

Esta é a boa hora em que o quadro jurídico-institucional 
de amparo e incentivo à cultura brasileira oferece a oportu
nidade de se propor o· presente projeto de lei. Indubitavel
mente, este é um momento marcado pela expectativa de um 
renascimento das artes audiovisuais brãsileiras, onde se insere 
a produção cinematográfica. 

No dia 8 de novembro próximo passado, o Poder Execu
tivo publicou o Decreto n"' 974, regulamentando a Lei n'' 8.685, 
de 20 de julho de 1993, que "cria mecanismos de fomento 
à atiVidade audiovisual". Ao setor, tão mutilado pelos suces
sivos contratempos de natureza político-administrativa, se 
apresenta a oportunidade de resgate de sua vocação de legíti
ma liderança entre as diferentes modalidades que integram 
o plantel da produção artístico·cultural do País. 

O Curta·metragem, cujo espaço de veiculação é disputado 
tanto por cintilantes sucessos de críticas e público, como pelos 
mais desattosos e unãnimes fracassos, é objeto fundamental 
deste movimento de resgate. A obrigatoriedade de sua exibi
ção, e-tn_prograniáÇilo dupla com filme estrangeiro de longa
metragem, cria mecanismo único e_ insubstituível para sua 
divulgação, contribuindo para o aprimoramento de sua quali-
dade. _ _ -

A obrigatoriedade em causa já foi objeto da Resolução 
n' 103, de 6 de abril de 1984, baixada pelo CONCINE -
conselho vinculado à extinta EMBRAFILME - que criava 
os certificados de reserva de mercado, disciplinando a exibição 
do curta-metragem nacionaL 

Com a reforma administrativa promovida pelo então go
verno Collor, e seus efeitos de extinção de órgãos públicos 
e a transformação do Ministério da Cultura em Secretaria. 
a fisCãliZação sobre o cumprimerlio dos dispositivos adminis:. 
trativos, regulamentados pelos órgãos responsáveis, etítrou 
em colapso e as suas normas foram sistematicamente igno
radas. 

É bem verdade que a proposta da citada Resolução n" 
103- versando sobre a constituição de um júri especializado, 
a quem caberia conferir certificado de qualidade dos filmes 
de cur!a-metragem e estabelecer o limite de_ sua duração -
não foi implementada com o devido rigor, padecendo da mais 
completa ausência de meios para sua Viabilização. O resultado 
inevitável faz parte de toda e qualquer apreciação que se 
faça sobre o cinema nacional de curta-metragem, seja ela 
feita por especialistas, ou pelo público de maneira geral: o 
conhecido insucesso da iniciativa. 

De fato, o que ocorria nos cinemas do País era a .. impo
sição" de uma grande maioria de produções de qualidade 
duvidosa, penalizando o público com sua inoportunidade, fo· 
mentando, de forma lastimável, o preconceito contra- o gênero 
e propiciando uma perigosa generalização quanto à sua falta 
de qualidade artística e representatividade culturaL 

É nesse contexto que ora apresentamos este projeto, que, 
na trilha aberta pela Lei no 8.685, disciplinadora da concessão 
de incentivos à produção cinematográfica nacional, intenta 
resgatar o mercado virtual dos curtas nacionais. A preocu
pação de redimir o gênero dos já mencio-nados desacertos 
recentes está expressa no art. 39 , com a obrigatoriedade da 
concessão do certificado de qualidade a todo curta· metragem 
que queria se colocar ao abrigo desta lei. O certificado, e, 
ainda, a limitação do tempo de duração - preservando o 
curta-metragem contra eventuais dificuldades de compatibi
lização com o tempo de duração do longa estrangeiro em 
cartaz- são instrumentos fundamentais, que poderão garan
tir até mesmo a sua própria sobrevivência. 

Forma nobre de veiculação do imaginário nacional, o 
curta-metragem se presta, precipuamente, ao papel documen
tal de retrato da história, do contexto social. Sua eficácia 
e sua importância documental são iflcontestes e as""G1nematecas 
têm hoje, entre suas tarefas importantes, a adequada preser
vação desses testemunhos cinematográfico_s. A divulgãÇãO 
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em circuito comercial, desde que balizada pelos atributos de 
qualidade e oportunidade, é, pois, uma forma imediala de _ 
garantir o primeiro passo para ·a sUa conservaÇão, cuidado 
que vem sendo reiteradamente apontado pelas entidades de 
classe ligadas ao setor. 

'"O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso as fontes da cultura n_acional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestaçõ_es _cultu
rais". Assim reza o art. 215 da Constitu-ição Federal e, no 
seu estrito cumprimento, a presente iniciativa busca sua opor
tunidade. Na promissora fase que ora se inaugura em favor 
da produção cinematográfica brasileira, as medidas que ve
nham a regulamentar sua difusão são de extrema importância. 
E é no rol dessas medidas, respaldadas por eficientes instru
mentos legais, que o presente projeto de lei pretende se inserir. 

Considerando, pois, o projeto de lei oportuno e meritó
rio, esperamos seu acolhimento pelos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, I' de dezembro de 1993, - Senador 
Júlio Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 

LEI N' 8.685, DE 20 DE Jt.JLHO DE.l993 

Cria mecanismos de fomento à atividade audio
visual e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 
Art. 1"'. Até o exercício fiscal de 2003, inclusive, os contri

buintes poderão deduzir do jmposto de renda devido as quan
tias referentes a investimentos feitos na produção de obras 
audiovisuais ciilematográfiCaS brasileiras de produção inde
pendente, conforme definido no art. 2°, incisos II e III, e 
no art. 39, incisos I e II, da Lei n"' 8.401, de 8 de janeiro 
de 1992, mediante a aquisição de quotas representativas de 
direitos de comercialização sobre as referidas -obras, desde 
que estes investimentos sejam realizados no mercado de capi
tais, em ati vos previstos em lei e au~orizados pela Comissão 
de Valores Mobiliários, e os projetas de produção tenham 
sido previamente aprovados pelo Ministério da Cultura. 

Nota: Lei n' 8.401/92: 
Art. 2'! Para os efeitos desta lei, entende-se que: 

II -obra audiovisual de produção fil-dependente 
é aquela cujo pro-dutor majoritário não é vinculado, 
direta ou indiretamente, a empresas concessionárias 
de serviços de radiodifusão e cabodifusão de sons ou 
imagens em qualquer tipo de transmissão; 

III- obra audiovisual cinematográfica ou obra ci
nematográfica é aquela cuJi matriz original é uma_ pelí
cula com emulsão fotossensível ou com emulsão magné
tica com definição equivalente ou- Superior a 1.200 li
nhas; 

Art. 3" Obra audivisual brasileira é aquela que 
atende a um dos seguintes requisitos: 

I- ser produzida por empresa brasileira de capital 
nacional, conforme definida no art:171, II, da Consti
tuição Federal; 

II- ser realizada, em regime de cc-produção, 
com empresas de outros países. 

§ 1 ~ A responsabilidade dos adquirentes é limitada à 
integralização_das _qúotas subscritas. 

§ 29 A dedução prevista neste artigo está limitada a 
três por cento do iriiposto devido pelas pessoas físicas e a 
um por cento--do imPosto devido pelas pessoas jurídicas. 

§ 39 Os valoreS aplicados nos investimentos de que trata 
o artigo anterior ser~o: 

a) deduzidos d9)mposto devido no mês a que se referirem 
Os invest_inÚ::ntos, para as pessoas jurídicas que apuram o lucro 
mensal; 

b) deduzidos d~ imposto devido na declaração de ajuste 
para: 

1. as pessoas juyfdicas que, tendo optado pelo recolhi
mento do imposto por estimativa, apuram o lucro real anual; 

·2. as pessoas físicas. · 
§ 4~ A pessoa jurídica tributada com base no lucro real 

poderá, também, abater o total dos investimentos efetuados 
na forina deste artigo como despesa operacional. 

§ 5~ Os Projetes específicos da área audiovisual, cinema
trográfica de exibição, distribuição e infra-estrutura técnica 
apresentada por empresa brasileira de capital nacional, pode
rão ser credenciados pelos Ministérios da Fazenda e da Cultura 
para (fruição) dos incentivos fiscais de que trata o caput deste 
artigo~ ; __ 

Art. 2• O art. 13, do Decreto Lei n' I. 089, de 2 de março 
de 1970, alterado pelo art. J9 do Decreto-Lei no 1.741, de 
27 de dezembro de 19_79, passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Art. 13 As importâncías pagas, creditadas, em
pregadas, remetidas ou entregues aos produtores, dis
tribuidores ou intermediários no exterior, como rendi
mentos decorrentes da exploração de obras audiovi
suais estrangeiras em todo o território nacional, ou 
por sua aquisiÇão ou·importação a preço fixo, ficam 
sujeitas ao imp'osto dé 25% na fonte." 

Art. 3"' Os contríbuintes do imposto de renda incidente 
nos termos do art. 13 do Decreto-Lei n~ 1.089, d_e 1970, altera
do pelo art. 2"' desta L~i, poderão beneficiar-se de abatimento 
de setenta por cento do imposto devido, desde_ que invistam 
na cc-produção de obras audiovisuais cinematográficã.s brasi
leiras de produção independente, em projetas previamente 
aprovados pelo Ministério da Cultura. 

Art. 4~ O contribuinte que optar pelo uso dos incentivos 
previstos nos arts. 1~ e 39 depositará, dentro do prazo legal 
fixado para o recolhimento do _imposto, o valor correspon
dente no abatimento ~m conta de aplicação financeira espe
clãl, do Banco do Brasil S.A., cuja movimentação sujeitar-se-á 
à prévia comprovação· junto aO Ministério da Cultura de que 
se destin~ a i)'lvestimehtos em pro fetoS de produção 9e obras 
audiovisuais cinematO:gráficàs brasileiras de produção inde
pendente. 

§ 19 As contas c;l.e aplicação financeira a que se refere 
este artigo serão abert,as: 

a) em nome do produtor, para da projeto, no caso do 
art. 19; 

b) em nome do contribuinte, no caso do art. 39. 
§ 29 Os projetes 'a que se refere a este artigo deverão 

atender cumulativamente os seguintes requisitos: 
a) contrapartida de recursos próprios ou de terceiros cor

respondente a 40% dO: orçamento global; 
b) limite do aperte de recursos objeto dos incentivos 

de 1.700.000 UFIR por projeto; 



Dezet"ribro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 2 10995 

c) viabilidad~ técnica e artística; _ 
.d) viabilidade _comercial; . . . 
e) apresentação de orçamento circun,stan~i,aP9 ;e de cror;tq

grama físico das etapas de realização e de desembolso; 
f) prazo para concl_usão. . _ 
§ 3~' Os_ investimenteos a que se refere este arugo nao 

poderão ser utilizados na produção das obras audiovisuais 
de natureza publicitária. . . 

§ 4, A liberação de recursos fica condicionada à realjza-
çãodaetapaanteti9r._ -" ' ~ ' -,o, r ' •. 

Art. 5"' Os valores não aplicados na forma do artigo ar;tt~
riot, no prazo,de 180 .dias contados da data do_ de,pósito, 
serão -aplicados em projetes de produção de filmes de curta, 
média e longa metragem e programa~ de, apoio à produção 
cinematográfica a serem desenvolvidos através do Instituto 
Brasileiro de Arte .c Cultura, mediante convênio com a Secre
taria para o D~envolvimento do Audiovisual do Ministéri9 
da Cultura, conforme dispuser o regulamento. _ 

Art. 6'-' Q,não-cumprírnento do projeto _a que: se referem 
os arts. 1 \', 3?-~ 5o? Q~sta Lei e a nij.:o-efe.tfv,ação do investirriento 
ou a _soa .rel;I.Ui,ação ·eJ;TI desacordo ,com o estatuído impl_icam 
a devolução dos benefícios concedidos, aCrescidos_ c!_e c_o.rre_ç~o 
monetária, juros e demais encargos previstos na legislação 
do imposto de renda. . · -

§ 1" Sobre o débito corrigido incidirá mt,~lta de cinqüenta 
por cento. , . 

§ 2" No caso de cumprimento de mais de setenta por 
cento sobre o valor orçado do projeto, a devolução será pro-
porcional à _parte qão' cumprida:.' . ' ;-

' 'l}rt. 7' Oe arte, 4' e 30,d~ 1-ei n',8,A01, de J?\12, passam 
a vigorar Çom a s._egu~nte r~QaçãQ: 

, , ''Art .. 4'-'- •••••.•• ~ .. ·~· .. •••· """"'""~u~""""',_·-··~•:·,_~.-• .,..-.,.-.-.,..,---,---
§ lo;. A produçã:o e ada'ptaç'ãi:)de:obra 3Udiovisual 

estrangeira;no Br-asil, deverá iealii3r-se niecftánte con
trato com empresa produtora brasileira de capital na
cional, e qtilizar, pelo menos_, um_ terço_ de artista e 
técnicos brasileiros_. _ ·- -

§ 2"' O Poder Executivo pOderá redüzir o limit~ 
mínírTIO, a que se refere o parágrafo anterior._ no casp 
de produções audiovisuais d.e na.tureza jornalístico~no-
tícíosa.. · · 

"Art. 30. Até-o ano 2003, ihCIUSlve, aS emPresas 
dístribuidoras de vídeo doméstico deverão ter um per
centual de obras brasileiras audiovisuais cinematográ
ficas e videofonográfiCas entre seus títulos, obrigan-
do-se a lançá-las comercialmente. _ _ _ -----

§ 1~ O percentual de lançamentos e títulos a que 
·se refere este artigó_ será fix:;tdo anualmente pelo Poder 
Executivo, ouvidas as éntidades de caráter nacional 
representativas das atividade~ de produção, ?istribu!
ção e comercialização de obras cinematográficas e vt
deofonográficas. 

Art. 8'-' Fica ínsituído o depósito obrigatório, na Cinema
teca Brasileira, de cópia da obra audiovisual que resultar da 
utilização de recursos incentivados ou que merecer prêmio 
em dinheiro concedido pelo Governo Federal. 

Parágrafo" único. A CineinafeCa Brasileira poderá creden
ciar arquiVos oU- cinFrri1tecas, públicos ou privado~, para o 
cumprimento do disposto neste artigo. 

Art. 9~ O Pode! Executivo fiscalizará a efetiva execução 
desta Lei no que se refere à realização .de ?bras audiovisuais 
e à aplicação dos recursos nela comprometidos. . . , 

Art. 10. Sem prejuízo das sanções de natureza admmis
trafíva oU fiscal, constitui crime o_hter reduções de impostos, 
utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício desta 
Lei, punível com a pena de reclusão de dois a seis _meses 
e multa de cinqüenta por cento sobre o valor da reduçao .. 

§ 1~> No caso de pessoa jurídica, respondem pelo cnme 
o acinnista ou o quotista controlador e os administradores 
que para ele tenham concorrido, ou que dele se tenham beneR 
ficiado. 

§ 29 Na mesma pena incorre aquele que, recebendo re~. 
cursos em função desta Lei, dei~e ?e promover,_~~m,_justa 
causa a atividade objeto dO incentivo.- : - . + • • • 

Àrt. 11. Fica sujeito a multa·, que variará de ~00 (cem) 
a 1.500 (hum mil e quinhentas) UFIR, sem prejuíz? de outras 
sanções que couberem, aquele que descumpnr o dtsp~sto nos 
arts. 4' e 30 da Lei n' 8.401, de 1992, com a redaçao dada 
pelo art. 7° desta Lei. _ . 

Art. 12. É estimado o montante da renunc1a fiscal decorR 
rente desta Lei no exerc!cio de 1993 em Cr$200,000.000.000,00 
(duzentos bilhões de cruzeiros). __ _ _ . 

-Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Let no 
prazo de noventa dias. _ · . -:: 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao. 
Art. 15. Fica revogado o art. 45 da Lei n' 4.131, de 

3 de setembro de.J962. 
Nota: Assim dispunha o referido artigo: . . ~ 

Art. 45 .. Os rendimentos oriundos_ da exploraçao 
de películas cinematográfiCas, execetuados os dos exibi
dores não importadoreS, ficarão sujeitos ao desponto 
do imposto à razão de 40% (quarenta por cent<;>~, m~s 
o contribuinte terá direito a optar pelo depóstto _no 
Banco do Brasil, em conta especial, de 40% (quarenta 
por cento) do imposto devido, podendo aplicar esta 
imporrânCia, mediante autorização do Grupo Ex~cu

. tivo da Ind_ústria Cinematográfica (QEJCINE),. cnado 
· pelo Decreto n' 50.278, de 17 de fevereiro de 19p1, 

na produção. de filmes no País~ nos termos do Decreto 
n' 51.106, de I• de agosto de 1961. 
-- - ' .· . 

Brasilia, 20 de julho de 1993; 172' da Independência e 
105"' da República. 

Itamar Franco-
Fernando Henrique Cardoso 
Antônio Ho.uaiss 
(DOU 21-7-93) 

DECRETO N' 974, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1993 

Regulãmenta a Lei ~~. $.6~5,_ de :20. d~ julho de 
1993, que c· ria mecanismos de fQmento à atividade audioM 
visUal e dá outras providências. 

O Presidente ·da República, no uso _da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso IV.._ da Constituição, e de acordo 
com o disposto n:o art. 13 da Lei n' 8.685, de 20 de julho 
de 1993, 

Decreta: 
Art. 1 '-' Os contribuintes do Imposto sobre a Renda po

derão até o exercício fiscal de 2003, inclusive, deduzir do_. 
impos~o devido as quantias referentes a investimentos- feitOIC' 



10996 Quinta-feira 2 -DIÁRIO DO CONGRESSO NAqONA,L (Seç~q: II) .. Dezembro de 1993 - . - --

na produção de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras qualq~,J.er. outr~ mp_dah<Jé!-de de -e:7Cploração comercia[ da obra, 
de produção independente, mediante a aquisição- de ,qu_otas será deyi_d,.o e, calctj.laqo ~o ~oment~ _da efetivação do crédito 
representativa~ de direitos de comercialização, caracterizadas. . ao produtor, ,distr;i9t!-idor ou_ ~ntermediário do~icilados no 
por Certificados de Investimentos. . . exterior. :, , 

§.1"' A dedução a que alude o caput deste artigo fica § 39 O.pagamerito do imposto de que trata este artigo 
limitada -a três por cento do_ imposto devido pelas pessoas deverá ser efetuado nos prazos previstos na Lei n"' 8.3.83, 
físicas e a um por cento do imposto devido pelas pessoas de 30 de dezembro.de.1991. 
jurídicas. _ - - - - - _ _ _ ArL 51:1 Os. contfibuintes dO Imposto de Renda inciden-

§ 2~ Os valores aplicados nos investimentos de que trata te nos termos do artigO. a,nt~r,i.or poderão aplicar setenta por 
este artigo serão deduzidos: cento do illJ.pOsto de~ido na cc-produção de obras audiovisuais 

a) do imposto devido no mês a_que se referirem os investi- cinemat,ográfica~!:m~sUei_r<;is <Je pro_duç~o independente, cujos. 
mentes, para as pessoas jurídicas que apurem o lucro mensal; projetQS:.çl~yer~() ser pr~viaJl_t~nt~ aprovados pela Secretaria 

b) ,do imposto devido na declaração de ajuste para: · para o Desenvolvime~to Audiovisual do Ministério da Cul-
1. as· pessoas jurfdicas que, tendo optado pelo recolhi-. , , tura. 

menta do imposto por estimativa,_ a:pur~m o lucro real anual; § 11:1. ·os conttjb~inte~ que optarem peta -u-tilização dos 
2. as pessoas físicas.: - - . setenta por cento do imposto na cc-produção de obras cinema-
§ 3Q As pessoas jurldicas tributadas com .base no lucro tográficas brasileiras dt? produção independente deverão reco-

real poderão, também, abater o total dos investimentos, efe-. lhê-lo _em ·d~tas guias_pr9p~ias, __cujos JVOdelos seião aprovados, 
tuados na forma deste artigo, como despesa operacional. no prazo. de triç.ta dias ~ copta.r Qa. Q~ta _da publicação deste 

§ 49A dedução de que trata os parágrafos anteriores so- _Decreto,, respectivaritehte. pela Secretaria da Receita Fe4t?rfli -
mente se aplica aos investimentos_ realizados no mercado de do Ministéd$> da Faz~nda e pela Secretaria para o Desenvol-
capitais "em favor de projetes de produção independente, pre-· , vimento Audiovisual do Ministério da Cultura. 
viamente aprovados pelo Ministério da Cultura. , . § 29 ~ kab!=r& à S~ç~e~~ri~ p~ra_ o Desenvolvimento Au-

§· so. A responsabilidadç dos adquirentes é limitada ·à diovisual do Ministério 4a Cultur_a baixar, no prazo de sessenta 
integraliza:ção do Certificado de Investimento. dia as normas para a apresent<lção é exame dqs projetas q!Je 

Art. 2" Os Certificados de Investimentos a que se refere poderão beneficiar-se dos incentivos de que tratam os arts.:. 
o art. 11:1 deste- Decreto são valores mobiliários sujeitos ao 19 e 39 da Lei n'? 8.685; de 1993, devendo ser observado que 
regime da Lei n9 6.385, de 7 de dezembro de 1976, cabendo_ a responsa}Jilid_ap.e p~Ja ex,ecuçã,o do projeto e pela aplicação 
à Comissão de Valo ris Mobiliários, ·rú) prazo de sessenta dias_ . dos recursQs rec,ebíd_os 1é. da empresa pro~utor~ brasileir~ _de 
a partir da· data da publicação deste Decreto, regulamentar capüal nacional, registr~da n&quela Secretaria, e que o prOjeto 
a forma de sua- emissão e de _sua colocação no merC1}.do de , a ser.fil_mado deverá ter a sua versão original na língua portu-
capitzis. . . · guesa. . : __ . . _ . . . _ 

Art. 3-:> P'ara cumprimento do dispOsto no § 59_ do aJ;t, . § 39 A Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual 
11:1 da Lei n9 8.685, de 1993, aplica-se o disposto no art. zo do Ministério da Cultura pOciei-á, em: caráter excepcional~ 
deste Decreto aos projetas de exibição~ distr}buição e infra-es- aprovar projetes que n~cessi_tem ser filmados total O!J_parcial-
trutura técnica, espedfícõs da área audiovisual cinematográ- mente e~outros idiom~s. _ 
fica, apresentados por empresas brasileiras de capitaJ:nacional, § 41:1 O contribuint~ queçptar pelo uso do imposto deve-
previamente aprovados p-elo MinistéríO--da-Cultura. .rá depositar, por meio ~e: g',l\a· própria, dentro dO prazo legal 

§ !'? As norrrtas para apresentação e· aprovação de pro~ fixado .para· seu recolhjmento, _o_ valor correspondente aos se-
jetos de que· trata o _caput deste artigo serão estabelecidas _tenta por cento em conta de .aplicação financeira especial, 
pelo Ministério dã Cultura, no prazo de sessenta dias, a partir -no Banco do Brasil S. A., cuja moviment~ção sujeitar-se-á 
da data da publicação_ deste Decreto. -- à prévia comprovação- Junto ao Ministério da Cultura de que 

§ 29 ' Só poderão usufruir dos inCcntiY.os. previstos em se destina à utilização efll pr_ojetos de produção de obras audio-
lei os distribuidores e exibidores que comprovarem o cumpri-- visuais cinematográfias bra~ileiras de produção independente. 
menta do disposto no art. 29 e 30 e seus ,parágrafos da Lei § s~ Para efeito de _comprovação, deverá ser apresen-
n9 8.401, de 1992, e do art. 7" da Lei n~ 8.685, de 1993. tado ao ~_iní~t~rio d~ ;cU~t_u_ra _cqntrato c;Je_ produção entre 

Art. 49 Ficam sujeitos ao Imposto cte Renda na Fonte, o cont:dbuin-te e a e"_mpresa produtora brasileira de capital 
no percentual de 25 pontos;as ímportânci8Sj)agas, creditadaS, naciõn:il referente a· piojeto de obra: audiovisual cinemato-
emptegadas, remetidas ou entregues aos proâutores, distribui- - gráfica previamente aprOvado por a~uele Ministério." 
dores ou intermediários il.ó éXteríor, como re'ndimentos decor- § 69 "Nâ dete'rmin"ação- do Iuào operacional de distri-
rentes da exploração de_ obras audiovisuais estrangeir~s em buiçáo· erÍi iOdo·_ ieriitói-io brasileiro das. obras audiovi_suais 
todo o território -na'cional, ou por sua aquiSíÇãOOU Importação cinematográti"cã:s p;o:du.ZídaS cÕÍn os rêcui-sos de que trata o 
a preço fixo; cO-nforme definido no art. 13· do Decreto-Lei caput deste artigo, será considerada receita bruta operacional 
n' 1.089, de 2 de março de 1970, com a redação dada pelo a obtida na atividade de distribuição, exclufda, quando for 
art. 21:1 da Lei n'? 8.685, de 1993. ·. o caso, a parcela da receita correspondente ao setor da exibi-

§ 19 O iinposto de que trata: o caput deste artigo sobre ção, ficando estabelecido que os custos, despesas operacionais 
os filmes importados a preço fixo incidii"á-iio momento da e demais encargos, correspondentes à participação de- co-pro-
efetivação do crédito para pagamento dos direitos adquiridos. dutores estrangeiros, nap poderão ultrapassar a sessenta por 

§ 29 O imposto de que trata o caput-deste artigo sobre cento qa receita bruta prOduzida pelas obras audiovisuais cine-
os rendimentos decorrentes da exploração-das obras audiovi- rnatográficas. 
suais estrangeiras em regime de distribuição e__comercialização § 79 As remessas, ao exterior, dos lucros atribuídos aos 
em salas de exibição, emisSOras de televisão de sinal aberto cc-produtores estrange-;ros; que optarem pelo recolhimento 
ou codificado, cabo difusão, mercado vid~ofonográfico ou do imposto na forma do caput deste artigo, como resultado 
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da exploração-das obras audiovisuais'cinematbgfáficas- produ- pela Lei n9 8.685, de 1993, em seus arts. 19, 3<:> e 59, e a 
zidas com ~stes recursos; estarão sujeitas ao lmpóstó de Renda não-efetivação do investimento ou sua realização em desa-
na Fonte, conforme regulamentação a ser bai;tada pela SeCre- corda com o estatuído, implicam na devolução, por parte 
taria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, no prazo - --da empresa produtora responsável pelo projeto, dos recursos 
de sess:enta dias cori.tadOs da publicação deste Dec:~:eto. recebidos, acre_~~idos de correção monetária, juros e demais 

Art. 6-:> As contas de aplicação financeira a que se refere encargos idênticõs aos previstos na legislação do Imposto de 
o art. 4'. da Lei n' 8.685, de 1993, serão abertas: - Renda. 

I -'eni nome· do prcdu'tóf, para cada projeto, em conta § 19 No caso dosjnvestimentos previstos no art. l 9 deste 
de apliCaçãO "fín30êelfá no llahco do -BràSil S:A.; Decreto, a Comissão de Valores Mobiliários- CVM, regula-

Ii __:_ 'e'm n,onie do- contribuinte, nos qtsos previstOs no mentará a forma de devolução dos recursos concedidos. 
caput do art. 5.9- d~ste Decreto, transferidos 'ã·cohta do projeto § 29 Sobre o débito corrigido incidirá multa de cinqüen-
e da responsabilidade do·produtot ,' ap·ós a ·aprovação e contra- - ta por cento. 
tação do prójeto. · · ' · - · · - ·_· - · ~ 39 _ No caso de cumprimento de mais de setenta por 

§ 1" Os valores a que se referem os incisos I e II deste cento sObre o valor orçado do projeto, a devolução será pro~ 
artigO' ~er~O tra~sfefiOoS à' cOnta da empresa produtora em porcional à parte não cumprida, podendo os investidores esco~ .. 
nome do prpjeto, acres,cido dos rendimentos financeiros aufe- lhe r outra empresa produtora para concluir o projeto. -
ridos nq·perfodo. Art. 12. A produção e adaptação de obra audiovisual 

§ 2~ No caso de 'ptofetos viriculados a emissão de-Certi- estrangeira, no Brasil, deverá realizar-se mediante contrato 
ficadOS de Investimentos, àutori:Z~dos-pela Comissão de,__ Valo- com empresa produtora brasileira de capital nacional, e utili
res MdDiliâriOS, dê' que t'rata o art. 1~ deste Decreto. aplicar- zar, pelo menos, um· terço de artistas e técnicos· brasileiros. 
se-ão · ãs' norinas p"revist,as:na Lei n'9• 6.~8_$, de 7 de dezembro Parágrafo único. Os contratos de que trata o caput deste . 
de 1976. ' 1 ' ' artigo deverão ser registi"aâos no órgão competente do Miriis- , . 

"AI't. 7~ Os Projetõs apresént3dos ao Mil-iiSiério._da -Cul- tério da Cultura. 
tura- J)ár'a~ âprbva.Ção déve'rãó atcirider ·cumulativamente aos _ .Art.- 13. Entende-se por adaptação da obra audiovisual 
seguirltes requisitós: . ' · . ' ' _ __ · publicitária estrangeira, nOs termos do art. 22 da Lei n~ 8.401, 

I.-7- contrapartida coriespondente a no míniriio quarenta- de 1992, a tradução para a língua portuguesa dos diálogos, 
por cento do orçamento global, comprovada mediante serviços textos, mensagens e assemelhados da obra audiovisual original 
técnicOs &rtístfco_s_._ administrativos e de criação intelectual e e o atendimento de pelo menos três requisitos entre os abaixo 
a portes 'de recursos fimió.CeiioS p'i'óprios óU a.e terceiros-; relacionados: 

II ~ limite--de aporté de- recursos, obje_to dos incentivos _I_- música de aytoria de compositor brasileiro _e arranjo_ 
previstOs nos aris. 1~ e-39 áa Lei n~ 8.685, de 1993, de t.700.ÕÕO de trilha musical de autmia de arranjador brasileiro; 
UFIR. por natureza de incentivo em cada projeto; · II -cem por cento do elenco e, pelo menos, um terço. 

III - Viabilidade técniCa e artística; · ·· da equipe técnica compostã de profissionais brasileiros; 
IV ~-viabilidade'_comercial; III -diretor brasileiro; -
V'___:.. apreseilfaçãO de orçamento cifcunSta:nçiado e de IV- cinqüenta por cento das filmagens realizadas em 

cronograma físico das etapas da realização e desembolso; locações ou estúdios brasileiros; 
VI- prazo para conclusão-do prtljeto; indicando o nt1_me- V- ediçãô; mixagem, serviÇos de laboratório de imagem 

ro de semanas necessárias à ·sua têalizaçã_o.- _ - . e som realizados no Brasil. 
Art. 8~'- "Os- fuvestirilentOs a que se -refere- este DecretO § 1~ O processo de adaptação de que trata o caput deste 

não pOderão ser utilizados na produção de obra audiovisual artigo deverá ser realizado, _n_o _Brasil, sob a responsabilidade 
de natureza publicitária. - ·- · de empresa produtora brasileira. 

Art. 99 A liberação ·dos recursos preViStOS Db- art: 69 § 29 A veiculação no Brasil de obra audiovisual estran-
fica condiciOnada, conforme previsto no § 49 do art. 4" da geira adaptada só poderá ser realizada após cumpridas as 
Lei 8.685, de 1993, ao cumprimento do art. 79 deste Decreto. exigências de adaptação previstas rio caput deste artigo. 

Art. 10. Os valores não aplicados ou não comprome- § 39 A autorização para veiculação de obra audiovisual 
tidos por meio de contratos finDados entre 0 contribuinte estrangeira adaptada será de responsabilidade do órgão com-
e a emptesa prOdutora brasileira de capital nacional, na forma petente do Ministério da Cultura. 
do art. 5~ de$te Di::éreto, no prazo de 180 diaS, contados da § 49 O Ministério da Cultura baixará, no prazo de. ses
data do depósito feito na COnta de aplicaçãO firialléeira, acres- senta dias, as normas para produção,_ no territQrio naCion~l, 
cidos dos rendimentos financeiros auferidos no período, serão de obra audiov.isual estrarigeira, inclusive aquelas de natureza -
transferidos_ ao-Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, para jornalístico-noticiosa. . -
serem aplicados em projetas de produção de fJ.lmes de curta, Art. 14. Para cumprimento do art. 7<:> da Lei n" 8.685, 
média e longa metragem e programaS de apoio à_ produção de 1993, será?.? fixado, anualmente, por decreto, até 30 de 
cinematográfica. - _ novembro de cada ~ano, ouvidas as ep.tidades nac_ionais de 

Parágrafo único. Os projetas de que traia 0 caput deste distribuição, produção e comercialização, o percentual de 
artigo serão deseiwolvidos por intennédio do Instituto Brasi~ obras audiovisuais cinematográficas e videofonográficas que 
leiro de Arte e Cultura, mediante convênio com a Secretaria as empresas distribuidoras de vídeo doméstico deverão ter 
para o Desenvolvimento do Audiovisual do Ministério da éul- entre seus títulos disponíveis no ano seguiitte. - -~ 
tura, que, no prazo máximo- de sessenta dias, a contar da § 19 As obras audiovisuais brasileiras disponíveis nas 
data da publicação deste Decreto, baixará as normas e deter- empresas distribuidoras deverão ser lançadas comercialmente. 
minará a forma de aplicação destes recursOs. § 29 Para cumprimento do disposto no art. 30 da Lei 

Art. lL O não cumprimento dos projetes aprovados n' 8.401, de 1992, modificado pelo art. 7' da Lei n' 8.685, 
e com recursos já disponíveis advindos dos incentivos criados de 1993, entende;-se por lançamento de obra audiovisual em 
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vídeo doméstico a matc.rização da obra o~iginal c sua copiagem 
para fitas de vídeo ou vídeo_discos compatíveis com os apare
lhos de reprodução domésticos, bem como sua divulgação 
nas revistas e jornais especializados. 

§ 3" Para aferição do número de tfti.IIOs e cópias, é obri
gatório o envio ao Ministério da Cultura, pelas empresas distri
buidoras, de relatórios trimestrais informando ·o ·número de 
títulos estrangeiros e nacionais disponíveis, bem como o núme
ro de cópias disponíveis por título relacionado, 

§ 4" A inobservância ao disposto neste artigo acarretará 
a aplicação da penalidade prevista no § 3o do art. 29 da Lei 
n' 8.401. de 1992. 

Art. 15. As cópias das obras audiovisuais para depô- · 
sitos na Cinemateca Brasileira ou em outro arquivo por-ela 
credenciado, em decorrência de terem sido __ efetuadas com 
recursos incentivados ou merecedoras-de prêmios em dinheiro 
do Governo Federal, deverão ser cópias novas, na bitola origi
nal, com marcação de luz, devendo o depósito sér efetivado 
no prazo máximo de seis meses após a cOnclusão da obra. 

§ 1 n O custo de confecção das cópias a que se refere 
o caput deste artigo será de responsabilidade da ~mpresa pro-
dutora beneficiária- do prêmiO ou-inCentivo. --

§ 2~ As cópias a que se-fefere o c&.put deste artigo não 
poderão ser ·utilizados em nenhum tipo de exibição, a~segu
rando-se_ sua preservação. 

§ 3o _A obrigação do depósito restringe-se a uma cópia 
por título. -

Art. 16. O Ministério da· CUltura fiscalizará a efetiVà -
execução deste Decreto no que se refere â realiz-açãO das 
obras audiovisuais e aplicação do~_re.smsos nelas compro
metidos, aplicando, quando for o caso, as multas previstas 
no art. 11 da Lei n' 8.685, de 1993. 

Parágrafo único._ O produto das multas aplicadas na fÕrrria 
do_ caput deste artigo será revertido ao Minfs~ério da Cultura, 
para utilização exclusiva na atividade audiOvisual. 

Art. 17. O Ministério da Fazenda fiSCalizará, rio âmbúo 
de suas atribuições, a execução deste -peCreto _e aplicará _as 
multas previstas no art. 10 da Lei nn 8.685, de 1995.' 

Art. 18. Este Decreto_ entra em vígôf na data de_ Suã. _ 
publicação. · 

Brasí1ia, 8 de novembro de 1993; 172~ âa Indeperi.dê-ncia
e 105' da República. -ITAMAR FRANCO- Fernando Hen
rique Cardoso - José Jerõnimo Moscardo de Souza 

(A Comissão de Educação- decisiio terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto 
será publicado e remetido às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, pr~jetos de resolução que serão lidos pelo 
Sr. 1~ Secretário. --

São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Net30, DE 1993 

Estabelece normas de elaboração legislativa 
do Senado, durante o período de funcionamento do ConR 
gresso Nacional para a revisão da Constituição Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ O Regimento Interno do Se!l~do Federal vigo":" 

rará, durante o período de funcionamento -do Congresso NaR 
cional para a revisão da Constituíçâo Fêdàal, cõm as alteraw 
ções estabelecidas nesta resolução. 

Art. 2n As sessões ordinárias do SenadO realizar-se-ão 
às segundas-feiras, das 14h30min 18h30min, e nas quartas 
quintas-feiras, das 9h ~s 13h 

Parágrafo único 1 As comissões reunii-se-áo, ordinaria
mente, às terçaswfeiras, das 9h às Dh 

Art. 3" As matérias serão incluídas na Ordem do Dia, 
pelo Presidente, após publicação e distribuição, por cópias 
ou avulsos, das proposições principaís, disj:>en~ados inters-
tícios. _ 

Parágrafo únicO: As proposições protocoladaS jUnto à
secretaria geral da Mesa após 30 de novembro somente serão 
incluídas _e~ o~dem d9 dia por decisão do Pn:sidente,.ouvidas 
as Lid~ranças. . -

Art. 4~ As Comissões Perm3.0entes e temporárias reu
nir-se-ão preferentemente pela manhã e, em_ qualquer hipó
tese, em horários não coincidentes com o da Ordem do Dia 
das sessões plenárias do Senado ou do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. As decisões das comissões sobre rnatêw 
rias apreciadas terminativamente serão comunicadas ao Plená
rio e poderão ser, no prazo de três dias úteis.objeio de recurso, 
nos termos do art. 9~,- § 4_:_. para apreciação pelo Plenário. 

- . Art_. _ ~~- A_ iitstÍ"1,1ÇãO das inat~rias incluídas na Ordem 
do Diã, quando não ·completada nas comiSsões, o ·seiá. erh 
plenário, mediante designação,de re_lator pelo Presidente. 
- -parâgrafo únicó.· O Presidente poderá, em virtude de 
complexidade da matéria submetida à apreciação do Senado, 
conc~der, ao,relator que o solicitar, até quarenta e oito horas 
para proferir parecer.· · -

Art. 6~ Encerrada a discussão de proposição com apre~ 
sentação de emendas,. sobre estas o relator proferirá parecer 
imediatamente, podendo ser concedido prazo de até vinte 
e quatro ~oras, em virtude de complexidade das emendas 
sob exame. - -

§ 1~ Na hiPótese de ofel-ecirnellto de subStituÚvo,-0 tur
no suplementar poderá ser realizaçlo, a requerimento de líder. 
aprovado pelo Plenário, imediatamente após a aprovação do 
substitutivo em turno único. -

_§ 2\> · Se- foreffi oíereêíéia~ ell?~ndas -na dis~u;são suple
men~a!, a_eli~ª-se o diSposto no caput deste artigo. 

Art. 7'" A redação final e a do vencido, que não depen
dem de publicação, poderão ser submetidas à discussão ime
diatamente após à apresentaÇãó dO respeCtivO parecer, consi
derando-se aprovadas independentemente de votação. 

Art. 8" Os prazos referidos nos arts. 235 e 277 do-Regiw 
mento Interno serão de três dias úteis. 

Art .. 9~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 10. Revogaln-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Comissão Diretora torna a --litíciadVã de submeter à 
deliberação do Senado Federal projeto de resolução que esta
bel_ece as regras de fu:J;l_cionamento da Casa para o período 
durante o qual o Congresso Nacional realizará os trabalhos 
de revisão da ConstituiÇão Federal. -

As providências regUladas no projeto que ora se apresenta 
fazem-se necessárias erri. virtude do que o Congressó Nacional 
decidiu, na ~esolução n' I, de 1993-RCF. art. 1', § 3': 

§ 3» __ Os trabalhos do Congresso Nacional, do Senado 
Fedú3l e- da Cãffiari dos DepUtados, inclusi_ve reunião de 
Comissões, não poderão coincidir com os horários das sessões 
da revisão." , 
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Em decorrência, a Comissão Dir-etoiã-;-zeTan-do pelo pleno 
exercício da competência do Senado Federal no processo de 
elaboração legislativa e pela representação federativa dos Es
tados no GOverno da União, entende indispensável ao bom 
funcionamento do Senado, nessa circunstância excepcional, 
propor-lhe as melhores condições possíveíS, noS termos deste 
projeto. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1" de dezembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Júlio Campos, Beni 
Veras, Levy Dias. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 131, DE 1993 

Altera o art. 29 do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' O art. 29 do Regimento Interno do Senado Fe

deral passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 29. ( ... ) 
§ 1"' É lícito ao Senador, fazer em plenário, oialmente, 

a renúncia ao mandato, a qual se tornará efetiva e ii:'ietratável 
depois de sua publicação no Diário do Congresso Nacional. 

§ 29 A renúncia de Senador, submetido a processo que 
vise ou leve a perda do mandato, nos termos do art. 55 da 
ConstitUição Federal, somente se tornará efetiva e irretratável 
após os eventos previstos nos§§ 29 e 3"' desse artigo." 

Art. 2-:> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3-:> RevogamRse as disposições em Córití-1río-. 

Justificação 

A recente constatação de irregularidades e ações tipifiR 
cadas como o crimes, pela CPI do Orçamento, praticadas 
por parlamentares, colocaR nos diante de uma situação jurídica 
paradoxal. Mesmo que haja provas cabais de cometimento 
de a tos condenáveis, puníveis com perda ae mandato, os infra
tores poderão não ser alcançados pela sanção, disposta no 
art. 55 da ConstitUição Federal. Basta que renunciem aocarg(), 
antes da decisão do Senado. 

Em conseqüência disso, não serão atingidos, também, 
pela condição de inelegibilidade da Lei Complementar n~' 64, 
de 18 de maio de 1990, o que propiciará_- ~~:~-~s c~!tdidaturas 
nas eleições seguintes e a fuga do alcance da Lei. 

Este Projeto de Resolução visa contornar essa deficiêrlcia 
legal, evitar que parlamentares que apresentem comportaR 
menta condenável escapem às sanções-de perda do mandato 
e inelegibilidade e, ainda. aprimorar o Legislativo como insti
tuição. 

Sala das Sessões, 1ç. de dezembr_o de 1993. -Dirceu 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA_ 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRA

SIL 

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I -que infringir qualguer das proibições estabelecidãs 

no artigo anterior; -
II- cujo procedimento for declarado incompatível com 

o decoro parlamentar; 
III- que deixar de comparecer em cada sessão legisla

tíva, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertenR 
cer, salvo licença ou missão por esta autorizada; 

IV- que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 

previstos nesta Constituição; ·· -
VI -que sofrer condenação criminal em sentença transi

tada em julgado. 
§ 19 E iflcompatível com o decoro paflamentar, além 

dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerro
gativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a 
percepção de vantagens indevidas. 

§ 2~ Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato 
será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado 
Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provo
cação da respectiva Mesa ou de partido político representado 
no Congresso_Nacional, assegurada ampla defesa. 

§ 3~ Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda 
será declarada pela Mesa da Casa respectiva de ofício- oü 
mediante provocação de qualquer de seus membros,_ ou de 
partido político representado no Congresso Nacional. assegu
rada ampla defesa. 

REGIMENTO !NTERNODO SENADO FEDERAL 

Art. 29. A comunicação de renúncia à senatória ou ã 
suplência deve ser dirigida por escrito à Mesa, com firma 
reconhecida, e independe da aprovação do Senado, mas so
mente se tornará efetiva e irretratável depois de lida na Hora 
do Expediente e publicada no Diário do Congresso Nacional. 
· Parágrafo único. É lícito ao Senador, o~o ª'º--Suplente 

em exercício, fazer em plenário. oralmente, a renúncia ao 
mandato, a qual se tornará efetiva e irretratável depois da 
sua publicação no Diário do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os pro jetos 
serão publicados e em seguida ficarão sobre a mesa durante 
cinco sessões. ordinárias a fim de receberem emendas, nos 
termos do art. 401, § 19 , do Regimento Interno. Findo esse 
prazo, serão despachados às Comissões _competentes. 

·sobre a mesa, reqUerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.362, DE 1993 

Requeiro, nos termos regimentais,_ sejam consideradas 
como licença para tratamento de saúde. minhas ausências 
às sessões dos dias 9, 10 e 11 de novembro do corrente ano. 

Sala das Sessões, 1• dezembro de 1993.- Senador Alfre
do Campo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento está devidamente instruído com atestado médico, pre
vis-to no art. 43, iriciso I, do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. _Senaclores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
- AprovadO. 

Fica conc::edida a licença solicita?a. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte _ 
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REQUERIMENTO N• 1.363, DE 1993 

Senhor Presidente: 
Requeiro nos termos do Art. 336, letra c, do Regimento 

Interno do Senado Federal, urgência; para_ o substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado, n• 112, de 1~90, que 
"fixa diretrizes para a política nacional de assiStência ao idoso, 
e dá outras providências." 

Sala das Sessões 1• de dezembro de 1993. - Jutahy Maga
lhães - PSDB, Magno Bacelar- PSDB, Elcio Álvares 
- PFL, Cid Sabóia de Carvalho - PFL, Jonas Pinheiro -
PTB. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto 
no art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa,--requerimentos que serãO lidos pelo Sr. 
to:- Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 1-.364, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos das normas regimentais desta Casa, comuriico 

a Vossa Excelência que, conforme indicação dessa Presidên
cia, ausentar-me-ei do País no pertodo de 28 de novembro 
a 2 de dezembro do corrente ano, quando estarei integrando, 
como Observador Parlamentar, a delegação do Brasil à 48~ 
Assembléia Geral da ONU, em Nova Iorque, EUA. 

Na oportunidade renovo protestos de elevada conside
ração e apreço. -Senador Odacir Soares 

REQUERIMENTO N• 1365, DE 1993 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú
blica para participar corno observador parlamentar da 48• Ses
são da Assembléia Geral das Nações Unidas, solicito autori
zação do Senado para aceitar a referida miss~o, nos termos 
dos arf. 55, III, da Constituição e 40, § 1~, alínea a, do 
Regimento Interno, devendo estar ausente do País no período 
de 27 de novembro a 12 de dezembro de 1993. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1993. - Senador 
Epitácio Cafetei-f& 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 
com o art. 40, § 4~, do Regimento Interno, esses requerimentos 
serão -remetidos à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser submetidos à de~i-~craç~o do Plenário 
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto 
no art. 40, § 39 , da Lei Interna. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, está 
em tramitação no Senado o Projeto de Lei da Câmara n9 

101/93 (1.258-C/88, na Casa de origem), que dispõe sobre 
diretrizes e bases para a educação nacionaL _ -

O referido projeto, antiga aspiração de eáucadores e teó
ricos da educação, institui inovações importantes para a me
lhoria da qualidade __ e melhor aperfeiçoamento da estrutura 
e da administração dos sistemas de ensino. 

Sr. Presidente, dentro de nossa realidade social, econó
mica e educacional, temos obtido consideráveis avanços, ape
sar dos muitos obstáculos e problemas ainda insolúveis. 

Gostaria, Sr. Presidente, de chamar a atenção desta Casa 
para uma das alterações introduzidas no novo Projeto de Lei 
de Diretrizes e Base cta Educação Nacional. 

Estamos nos apróX:iinandO das férias escolares, quando 
grande parte da população brasileira se movimenta para o 
seu período mais alongado de lazer. as es!radas ~ os meios 
de transporte têm o seu maior pique de saturação, porque, 
ao longo dos últimos anos em que vige a atual lei de ensino, 
pelo menos na rede particular, que cresceu consideravelmen
te, as aulas que terminam próximas do Natal recomeçam na 
primeira semana de !e'verdro, obrigando, com isso, a que 
as famílias, quando podem_, faç_~m-~ll~_s_y~agens e tirem suas 
férias maciçamente no niês de janeiro, refletindo-se eSse reces
so não apenas nas escolas, mas também nas escalas de férias 
das empresas e repartições públicas, impondo com isso um 
recesso branco no País .. 

O projeto de lei, em tramitação no Sen-ado, aumenta 
de 720 para 800 horas a carga horária an~al, o que corresponde 
a-passar o período escoi3r de 180 para 200 dias letivos, reduzin~ 
do-se, assim, a flexibilidade das familias e das empresas para 
o planejamento das férias e concentrando, maciçamente, num 

-período ainda mais curto,~ m_ovimer~tação da população pelo 
território nacional, ~m -bus_ç_a _de outros espaços para o seu 
lazer. 

É verdade e não se pode contestar a urgente necessidade 
de se promover uma ampla reforma da educação brasileira, 
melhorando-se a qualidade do ensino, evitando-se a evasão 
e a repetência, amplia11do-se o número de vagas, a qualidade 
profissional do corpo docente e sua remuneração, revigo~an
_Qo-s~ os .conteúdos e o.s currículos •. melhorando-se o livro 
didático, tornando-o menos descartável, restaurando-se en
tão, a credibílidade da escola pública. 

- - -As prioridades para a educação em nossç. País, em termos 
organizacionais e fiiianCêiros, de administração e de investi
mentos, são as maiól:es exigências para o nosso desenvol
vimento. Nenhum pafs acompanhará o progresso do mundo 
-se não- der absoluta prioridade à educação. 

Entretanto. Sr. Presidente, quero chamar a atenção do 
Senado para este detalhe de ordem prática, que acredito possa 
merecer uma melhor reflexão, sem o objetivo de comprometer 
dispoSitivos que realmente venham a melhorar a educação 
em nosso País. 

Não tenho em mãos os dados estatísticos detalhados. mas 
sabemos que uma maior concentração da população nas estra
das pode acarretar a ampliação das estatísticas dos acidentes 
de trânsito, que em nosso País são uma _das maiores tragédias 
nacionais. O Brasil é um dqs campeões mundiais de sinistros 
no trânsito, e até hoje não conseguimos implantar ainda uma 
política visando a sua redução. 

Tenho dúvidas, Sr. Pi-esidente, de que essa ampliação 
do período escolar, em mais um mês de aulas, vai ser compen~ 
sada com a melhoria da qualidade de ensino e a ampliação 
das oportunidades educacionais. 

Não devemos deixar de levar em consideração a mara
tona da sociedade e da :ttividade económica pelo planejamento 
e realização das suas férias num único p6tfodo, pois, por razões 
culturais e climátiCas, a Preferência é pelo irifcio do an9, o 
mês de janeiro. Será que com mais esse complicador para 
os pais, que trabalham e têm filhos em idade escolar, não 
irá, na verdade, apenas prejudicá-los? 

Muito obrigado. ' 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.) 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa 
faz um apelo aos Srs. Senadores que, porventura, se encon
trem em se-us gabinetes ou em outr~s_depén~~~ci~~. pedindo 
que venham ao recinto, porque na ·sessãO de hoje o Senado 
deverá apreciar indicação de autoridades e outras matérias 
da maior importância. 

A lista de oradores, além do n·)bre Senador Lourival 
Baptista, que já ocupou a tribuna, inclui apenas o nobre Sena
dor Gilberto Miranda. 

Há muitos senadOres- presentes, consulto se algum dos 
senhores desej~ ocupar a tribuna. (l?â~sa.) __ 

Observo que nenhum dos Srs. Senadores presentes-deseja 
fazer uso da tribuna. 

Mais uma vez dirijo um apelo aos- nobres Senadores, 
no sentido de comparecerem ao plenário, pois, comO já foi 
dito, o Senado deverá apreciar matéria da maior ímportância, 
inclusive votar indicação de autoridades, algu-ns Embaixadores 
que no momento precisam assumir- seus novos pcistáS~ em -
vista dos superiores interesses do PaíS, sobretudo em algumas 
nações. 

Está suspensa a sessão, por 15 rriinutOs. 
(Suspensa às lOhiOmin, á sessã6-i!i-éibe:ria~ãs lbhi.Smín.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~Está rea-
berta a sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (F'MDB- MG. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há pouco tempo, há uns vinte dias, recebi 
do Deputado Luíz Zambron, da República da Bolívia, um 
convite para visitar a capital do Estado do Beni, nacjuele 
país, Trinidad. Naquela ocasião, deveria estar presente, como 
me disse o Deputado Luíz Zambron, o Presidente da Repú
blica. S. Ex• gostaria de propiciar um encontro de um parla
mentar brasileiro com o Presidente da República da Bolívia. 

Há muitos anos tenho admiração por esse extraordinário 
homem público que, quando Ministro da Fazer:tda, assumiu 
o Estado da Bolívia com 27.0QO% _de inflação ao ano e, ao 
terminar o _seu mandato como Ministro da Fazenda, deixou 
aquele país com uma inflação de 12% ao ano. ou- seja, as 
taxas de inflação caíram de 27.000% para 12% ao ano! 

Tive o prazer de visitá-lo, na semana passada, quando 
tivemos um encontro bastante interessante. Pude notar então 
o porquê do convite de S. Ex-

Gostaria também de dizer aos C()mpanheiros desta Çasa 
que fui à Bolívia, comuniquei o fatO à Mesa, m-as ·não o
fiz às custas do Senado. Fui em um avião de um amigo. 
Não se tratou de uma viagem oficial, mas de um convite 
que recebi de um amigo. Mesmo assim, gostftria de prestar 
contas disso. 

Senti que o Presidente da Bolívia - S. Ex• é chamado 
de Gane - é um homem sólido, um homem que tem uma 
visão, de estadista, um homem que quer desenvolver o Estado 
boliviano e que Sabe que o destino da Bolívia, princip-almente 
o destino económico, está ligado ao destino do Brasil. 

Fiquei impressionado com o seu tirocínio, com a sua aber
tura quando disse que gostaria de chamar os brasileiros para 
ajudar os bolivianos no- seu processo--de desenvolvimento. 
Falou dos seus planos, dos seus projetes e pediu-me inclusive 
que fosse portador de uma mensagem ao Senhor Presidente 
da República, ou seja, que a Bolívia tem algumas C9isas para 
oferecer, para· vender ao Brasil, como o gás. O gás é apenã.s 
um exemplo. Existem jazidas de minerais ricos e pastagens 
naturais extraordináriaS na Bolívia. 

Sua Excelêllcia, então, pediu-me que dissesSe ao Senhor 
Presidente da República que está aberto às negociações e 
não se satisfaz apenas com-a possi6Hfdade de um gasoduto 
que sirva a São Paulo, ao Centro-Sul, pois entende que tem 
depósitos de gás de gfa_n~-~ capacidfide, e, portanto, poderá 
for-necê-lo ao Centro-Oeste e até ao Norte do Brasil. 

Lembrou Sua Excelência que a Amazónia, principalmen
te na calha direita do rio Amazonas. não tem possibilidade 
de instalar hidrelétricas, dado o baixo desnível que existe 
-ali, na chamada bacia amazónica ou "Cuenca Amazónica ... 
Ele estaria disposto ·a estudar a possibilidade da construção 
de uma estrada que ligasse Trinidad a La Paz, e daria acesso 
ao Brasil, ao porto de Arica. 

Acredito que o BraSil tem que pens~r_ não só no acess(_) 
ao Pacífico, mas em diversos outros acess_os_a este oceano. 

Confessei a ele que o Brasil, durante muito tempo, tocou 
o seu destino de costas viradas não só para os parceiros da 
América do Sul, mas também para o seu hinterland, para 
o Seu Centro-Oeste, pa"ra-oseu Norte. Juscelino Kubistche_k 
foi quem mostrou aos brasileiros que não existia apenas uma 
f<iiXirlha do litpral~ temos um Brasil enorme a ser redescoberto_, 
a ser desenvolvido. Sua Excelência, então, di"sse que temos 
muitos pontos a somar. 

Impressionou-me muito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
O· sistema qu:e ele está enCófi(fando para vi-abilizar as suas 
est~tais. A economia bolivíaria é quase toda esta"tízada e, por 
isso mesmo, toda emperrada. Ele afirmou que- não está pen
sando em privatizá-las, maS em vender de 40 a 49%. -Talvez 
35% do controle acionário das empresas, desde que a interes
sada seja uma empresa sólida, com idoneidade económico
financeira. Partindo desse pressuposto, eles estarão prontos 
a oferecer a direção total da empresa para o sócio minoritário. 
O restante, 51% das ações, vão distribuir ao povo da Bolívia. 
Não se trata, entreta11to, de comprar os 35 a 49% do controle 
acionário, mas de Capitalizar a empresa com aquele recurso 
que pode ser, ao longo do tempo, dentro de uma programação. 

~rimeiro, _fiquei impressionado com a coragem, com a 
visão e com a criatividade daquele homem. Até agora, não 
conheço nenhum país que, com grandes problemas com as 

- suas estataiS:, tivesse a criativ'idide que ele teve. Ele entende 
que a estatal foi feita com o sacrifícío do povo e que, por 
isso mesmo, as ações devem pertencer ao povo e não a uma 
corporação, a uma meia dúzia de funcionários, a uma quanti
dade de funcionários. Por isso, a maioria das ações deverá 
ser distribuída ao povo. Proporcionalmente à região, ele tem 
ãlguns crítérios os quais achei interessantíssimos. 

Impressionou-me também a formação do Presidente Es
tenssoro, que havia sido um Ministro da Fazenda exitoso. 
Quando pergimtei-lhe onde havia feito o seu curso -de econo
-mia, afirmou que não era formado em economia, mas em 
filosofia. 

Quem sabe se está na hora de procurarmos um filósofo 
aqui para descobrir as razões da nossa inflação, embora neste 

·momento tenhamos çlado um passo na direção da sociologia. 
Creio que pode um sociólogo, perfeitamente, descobrir e ata
car as causas-da inflação. 

Há uma previsão-pa-ra a-Bolívia, neste ano, de uma infla
ção de 5%. O Presidente, neste momento, está preocupado, 
não mais com a inflação, inas com emprego, com renda para 
os bolivianos. 

Sr. Presidente, fiquei hnpressioOaàO em saber-e soube 
não só pelos deputados e senadores bolivianos, mas também 
por empres-ários de empresas multinacionais, uma delas, inclu
sive do Brasil -que o nível de escolaridade do operário bolivia-
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no é bem superior ao nível de escolaridade, por exemplo, 
do operário brasileiro. O Presídente· C:Ontabiliza i~so como 
algo muito positivo para criar novas empresas, criar condições 
de trabalho para os nossos irmãos bolivianos. 

Propõe, de início, que se faça um g_asoduto ligando Santa 
Cruz de la Sierra a Trinidad e Trinidad a Costa Marquez, 
para que esse gás oferecido ao Brasil possa servir para gerar 
energia elétrica para a Amazónia setentrional e para o Norte 
do Mato Grosso que está se desenvolvendo ext_raordinaria
mente na agricultura, com produção maciça de soja, milho 
e de gado. . 

Lembrou-me Sua Excelência que temos dois problemas 
graves que podem ser transformados em alavanca dessa nova 
parceria intensiva. -

A sua grande luta é contra a qucst~o da coca, principal
mente contra a indústria da cocaína, e o Primeiro Mundo 
está muito interessado na preservação--da Amazónia. Ele per~ _ 
gunta: por que nessa direçáo não criarmos emPrego, desenM 
volver, preservando a Amazónia, com geraçao de energia 
a partir do gás, e nós, aqui, criarmos empregos para oferecer 
opções aos bolivianos de trabalho, a fim de que possamos 
lutar pelo fechamento de todas essas re(inarias de cocaína, 
sem jogar o boliviano no dc;se~pero do desemprego? 

Ao final, para mostrar que era um homem que sabia 
das coisas, disse: ''Eu sei que o senhor nada pode fazer nesse_ 
sentido, mas a sua primeira função é participar isso ao Presi
dente da República do Brasil. A segunda função~ não deixá-lo 
esquecer que o país vizinho, a Bolívia, espera muito do Brasil 
e quer uma parceria com ele. Há muito a receber e muito 
adar." ---

Sr. Presidente, retornando, sobrevoei o Estado de Bení, 
que é uma dessas formações geológicas que írtlpressioha qual
quer cidadão. Aprendemos, ainda no primeiro grau, que o 
Egito é um dom do Nilo. O Estado do Bení é uma língua 
intrometida entre os rios Mamo ré e o Guapo ré que, nas suas 
cheias, deixam húmus numa área de mais oU i:nenos 11 milhões 
de hectares. Por isso tem uma terra ubérrima, pronta, portan
to, para a criação e desenvolvimento de rebanho boVino. 

Interessa também ao Senhor Presidente Victor Estens
soro criar propriedades de 100, 220 hectares_, a fim de dar 
o que ele chama de início a cada produtor daquela região 
o objetivo de desenvolver uma pecuária verdadeiramente for
te. Por isso, recorre ao rebanho brasileiro e quer fazer urna 
compra grande de matrizes brasileiras para esse fim. 

O Senhor Presidente da República, o ex-Senador Itamar 
Franco, está muito ocupado com os afazeres normais de Chefe 
de uma Nação cuja economia e situação são tão complexas 
como a que viveniõs. Resolvi, em vez de -pedir audiência 
a Sua Excelência para trazer os recados do Presidente daquele 
país, fazê-lo através da tribuna do Senado Federal, porque, 
normalmente, é assim que o parlamentar se comunica com 
o Executivo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente! 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR- JOSAPHAT MARINHO (PFL -'c- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.),-:-:- Sr. Presi_dente, 
Srs. Senadores, noticiam os jorfiaiS de hoje novo adiamento_! 
por parte ào Governo-; âã-apresentaç_ã_á-ao- COrig:i'eSSO--dãs 
medidas económicas. 

Já agora se sabe, por pronunciamentos do Ministro da 
Fazenda, a extensão de tais medidas. Basta que se assinale 
que variam desde o estabelecimento de uni indexador geral 

da economia ao aumento de um percentual de 5% sobre todos 
os_..tributos federais, sobre todos os impostos federaís. E há 
proposição para suspender a transferência de recursos por 
parte da União aos estados e aos municípios, mesmo os decor
rentes de cláusula constitucional. 

Vê-se~ portanto, que, no conjunto das medidas, há aspec
tos da maior gravidade, inclusive no que concerne ao equilíbrio 
económico-fina nceiro da Federação. Ninguém contesta as 
dificuldades por que passa a Nação. Há, porém, observações 
que devem ser renovadas para que o Governo não alegue 
que houve_ obstáculos no Congresso a soluções consideradas 
fundamentais. 

Em Primeiro lugar, assinale-se - e o faço ainda uma 
vez - que há longos meses o Governo anuncia o estudo 
dessas_ medidas económicas e as têm modificado reiterada
mente. Há duas semanas anunciava-se, por exemplo, que viria 
agora afinal a proposta do imposto sobre grar'!des fortunas. 
Pelas últimas notícias, já não será encaminhada ao Congresso 
proposição dessa natureza. 

Veja-se bem que já estamos no dia 19 de dezembro. Se
gundo o noticiário, as medidas somente serão propostas ao 
Congresso na próxima semana. Vale dizer que chegarão aqui 
quando o Congresso Nacional estiver numa fase efervescente 
das decisões conclusiVas a respeito da Comissão Parlamentar 
de Inquérito relativa à Comissão de Orçamento. 

Também não chegou ao Congresso o Orçamento revisto; 
certamente virá com esse complexo de medidas. A pauta do 
Senado está crescendo, inclusive por falta de sessões normais 
para a apreCiação de matérias pendentes. - -

O Sr. Meira FilhQ- Por falta de quorum também! 

O SR- JOSAPHAT MARINHO -V. Ex• diz bem: e 
- Por falta de quorum também, como neste instante. 

Essas niedidas se acumularão, e assim ocorrerá para que 
o Congresso, dentro çle dias -e de poucos dias porque há 
o período das festas de Natal e Ano-Bom- ofereça a decisão 
cabível por parte da representação nacional. Então, pergun
ta-se: nós teremos tempo de refletir sobre o estabelecimento 
desse indexador geral da economia? O que o Governo levou 
meses para definir, vamos fazê-lo na angústia de algumas 
horas de apreciação, sobretudo se atentarmos em que primeiro 
a rnatéi'ia. será apreciàda na Câmara dos Deputados, o que 
vale dizer que, aqui, Chegará a partir da segunda quinzena 
de dezembro. Teremos tempo de refletir sobre a conveniência 
de um percentual de 5% sobre todos os tributos federais? 
Sobrar-nos-á tempo pa·ra a pesquisa necessária em torno desse 

-fato? Porém, há mais - e para não entrar em pormenores: 
estaremos habilitados, no curso desses poucos dias, para deli-
berar sobre a grave proposição de suspender a transferência 
dos recursos aos estados e municípios, inclusive os de índole 
Coflstitucional? Será razoável que votemos qualquer medida 
dessa natureza contra as populações que nós representamos, 

. sem tempo sequer para uma análíse segura de assuntos dessa 
importância? E como faZê-lo para entrar em vigor em 1994, 
se a atual Constituição não permite tal suspensão? 

. . 

Dh.:-se-á: está em Curso a Revisão Constitucional e nela, 
certamente. será embutida emenda com essa finalidade. Mas, 
ocorre que ~t~ o _df~_7_fq_pr~_?Q_ci~J:lpJe~_~_n_t_a_ção_das_emendas;
a-pãrtiidaí o relator tem um prazo- se não estou em equívoco 
-de 15 dias, para oferecer o seu parecer. Será, então;num 
período restante de dia~ do mês de_ d~~~mbro que o Congresso 
Revisor haverá de decidir, de cambulhada, sobre assunto que 
fere a vida econômico-financeira da Federação? 
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O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex• com pra-
zer. 

Estará o COngresso Nacionar diSposto- coD.ScieiiteffieDte 
disposto - a votar uma emenda constitucional que permita 
suspender essa transferência de recursos? Será lícito fazê-lo, 
principalmente quando se sabe que o Governo quer criar Um O Sr. Coutinho Jorge- Ilustre SeÕador, -V. EX~. como 
fundo de emergência que, segundo se anuncia, será destinado sempre, apresenta um tema importante neste plenáriO, feriitdo 
a problemas da miséria, da saúde e da educação? Como será asSuntos da maior relevância pafa este País. A _sua preocu-
esse fundo de emergéncia? Qual a dis_ciplina a que o_bedecer~? pação em relação a essa proposta que o Governo deve-rá enca-
Qua_l o plano que regUlará a aplicação dos rCcursos ~desse minhar à consideração do Congresso NaciOn!ll, no -q~e diz 
fundo? -respeitO, póssiv'êlmente, à restrição da transferência de recur-

Nada disso, s.egundo se anuncia, acompanhará o projeto SOS aos estªâos _e municípios, que venha a permitir a criação 
do Governo. O Congresso votaria _tai~ medidas, inclusive a de um fundo de emergência. isso nos assusta, também, porque, 
da criação desse fundo de emergência. parã deixar a critério além de ferir o conceito de Federação, traz problemas sérios, 
do Governo ou à deliberação de uma lei posterior a enunciação em relação ao próprio funcionamento dos estados e municí-
real das prioridades a que se destine tal fundo. pios. Ontem, ilustre S_enador, participamos-de um debate so-

Mas, onde está a autonomia dos estados e dos municípios bre a reforma fiscal, na Fundação Pedroso Horta, _em que 
da Federação? Vamos dar um cheque em branco ao Governo se discutiam ·alternativas par_a a_ITI.ll9-ªD-_çª-_da estrutura tribu-
eserá ele .que vai decidir sobre recursos que, originaria111:ente, -tária do País. E eu dizia que tinha vindo da Ama?-"óniã, há 
devem pertencer aos estados c municípiOS. Conseqüenterilen- -- uniã semana, de- unl encontro com municípios daquela vasta 
te, vai o poder federal regular a própria ati ministração das Região Norte. Eles estavam profundamente preocupados com 
entidades Cederadas. o que estavam ouvindo falar, a respeito de mudanças dos 

Mas, é possível tal critério numa Constituição que Com~ça tributos fund~mentais para a sobrevivência dos estados e mu-
por declarar, no seu art. 1", ser a República Federativa? Vamos nicípios, sobretudo das Regiões Norte e Nordeste. E eu dizia, 
abandonar o critério da descentralização do mundo moderno àquela altura, que os municípios da -Aina.Zôniã~ dO ce-.iúro-
para·voltar ao critériO centralizador do Estado unitário, ainda Oe_ste e também do Nordeste, dependem, para a sua sobrevi-
que mantendo, nominalmente, a designação de República Fe- vência, basicamente, do que se chamam de receitas tra~sfe-
derativa? ridas, ou seja, o Fundo de Participação dos Municípios, que 

Onde ficará a responsabilidade da representação nacio- é oriundo do Imposto de Renda e do IPI e das transferências 
nal? do ICMS, via estados; mas, de forma fundamental, 90% de-

É a indagação que-de novo formulo, Sr. Presidente. Há pendem da ação das transferências federais. E -tam.entável 
uma semana cogitei, sem esses pormenores, da posição do que se discutam, como se está discutindo, as receitas próprias 
Governo, em relação ao Congresso, no que concerne a essas dos municípios alicerçadas, por exemplo, no IPTU e no ISS. 
medidas de caráter económico. Com o anúncio, hoje, do adia- que são ·os tributos fundamentais que as viabilizam; isso é 
menta, outra vez. da remessa ao Congresso, renovo a ponde- realidade para São Paulo, para o Sul desenvolvido, mas-não 
ração. _é realidade para os municípios pobres do Nordeste, da Ama

zónia e do Centro-Oeste. Meu caro Senador. essa forma de Sou, notoriamente, nesta Casa, um representante que --receitas próprias dos municípios está na ConstitUlÇão; ínas 
não tem posiçõe-S -radicais. Já disse -uma vez e repito: não elas não se viabilizam. ESses municípios não têm COmpetência 
sou_ senador de oposição, nem senador do Governo~ sou sena- e condições de cobrar 0 que se chama de IPTU e ISS, que 
dor pelo Estado da Bahia. Voto, tenho votado sempre, ora são as suas receitas básicas. Na verdade, essa receita tende 
aceitando as proposições do Governo, ora as rejeiúu:ldo;-Se· . quase a zero nos· pe·quen<)s- e fuédios munícípios das regiões 
gundo me parecem, ou me pareçam corretas. oportunas, útets .;ubdesenvolvidas brasileiras. É _fUndamental para a sobrevi-
ou inadequadas. Vêncü{ dos municípiOs o Fundo- de ParticipaÇãO dos-Municf-

Mas. agora, Sr. Presidente, o fenômeno cresce de gravi- pios; é crucial! Sem isso, os_ municípios-Iiiorte-riilni. Ohl, só 
dade. Ainda, ontem, o jornalista Márcio Moreira Alves assina- __ esse aspecto seria sufiCiente parã -fizer com que- o Governo 
lava que o Governo está adotando,_em relação a nós, a tática Federal pense duas v~s sobre qualquer medida que tente 
de guerra: dá ou morre. É esse o critériO que Vai ser posto subtrair dos municípios direitos constitucionãis, ·que vfsam 
em prática, porque, evidentemente, não teremos condições exatamente à sobrevivência dos mesmos. V~ Ex~ _s.ab~_que 
normais de aprovar tais medidas até o fím de dezembro. O o Fundo de Participação, antes da Revisão Con"Stiiiú:ional, 
Congresso não revelará responsabilidade se_ o fizer. perfazia um total de 17% do Imposto de Renda. Hoje está 

Renovo, portanto, as- ponderações, para que amanhã, em 22,5%, e ainda é insuficiente! Como o Governo Federai, 
na apreciação da matéria e na discussão que houver, não numa estratégia de conseguir -recursos adicionais, vai tentar 
se diga que há criação de dificUldades a soluções que_ são desrespeitar um preceito constitucional, um pie-certo fUilda-
necessârias. Não há solução necessária que obrigue o Con- rflehtal para a sobrevivência dos municípios brasileiros? Só 
gresso a decidir açodadamente. Não há solução conveniente_ esse-aspecto faz com que as suas observações sejam importan
ou útil que seja suficie_nte para que votemos contrariando - tíssimas, neste momentO graVe da vida brasileira. Não vou 
o regime constituciõnai e as-norniãs reguladoras da vida parla- me ãlongar. porque é um tema fascinante, um tema importante 
mentar. e que, por certo, será discutído de forma profunda por ocasião 

Num livro que J. á tem algumas décadas, André Cban-der- da Revisão CoilstitudOilaL Mas;- pOr ·or:a; a sua preocupãção 
é justa, é pertinente, e posso lhe afiançar -que todos os municí-

nagor observou, particularmente com relação à França, mas pios e estados brasileiros estão preocupadíssimos com essa 
com expressão que se estende a todos os povos, que 0 diálogo pretensa propústa. que pode lhes trazer graves e sérios prejuí-
entre o parlamento e o Governo só será útil na medida em zos e não vai resolver problema algum do Governo Federal 
que deixar de ser desigual. -- d · d F d ~srespettan o o grande princípio da e eração brasileira. 

O Sr. Coutinho Jorge- V. -EX'! me Pennrte--um--apãi'te? Parabéns por suas observações, oportunas e-necessárias. 
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O SR- JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe, nobre 
Senador, as observações que completam as que venho formu
lando. 

Atente~se, exatamente, em que, como dizia, o diálogo 
entre o parlamento e o Governo hão -será útil se não deixar 
de ser desigual; mas neste momento a observação do eminente 
escritor fiancês é de rigorosã- pertinência: o diálogo está terri
velmente desigual. 

Sabe-se -a imprensa o tem publicado sem impugnação 
de ninguém -que essas medidas estão articuladas no Poder 
E:'ecutivo sem nenhuma coordenação com os partidos políti
cos e sua representação nas duas Casas do Congresso Nacio
nal. 

E O_ Estado de S. Paulo, ainda hoje - e s~e trata de 
um jornal que tem notória simpatia pelo nobre Ministro da 
Fazenda -, assinala que o- Ministro está certo de que, ao 
ocupar um programa de televisão para explicar as anunciadas 
medidas, obterá o apoio da opinião pública, cO-m repercussão 
necessária sobre a representação parlamentar. E o jornal sus- _ 
cita dúvida sobre essa presunção. · -

Mas também se vê que o Governo, por outro Iãdo, não 
auscultou a sociedade. Não quer, portanto, a colaboração 
dela, quer a submissão; porque propor·para depois_l?l:'-_scar 
o consentimento não é forrria democrática. Quem qUer buscar 
a opinião Consentida discute previamente; mas quem delibera 
para depois buscar assentimento quer, em Verdade, submis-
são~ -- -

Não parece - convém que se adv:irta ainda em tempo 
razoável ao ilustre Ministro da Fazenda - que S. Ex• venha 
a obter essa manifestação favorável da opinião pública. Os 
sinais conhecidos ifidicam que a opinião pública e-stá assustada. 
Primeiro, pelo aumento de 5% sobre os tributos federais. 
Em segundo lugar, pela criação de um indexador geral, que 
deve ter a função de ser sucedâneo da atual moeda. E, por 
fim, os próprios governadOres já estão se manifestando contra
riamente à idéia de suspensão da transferência dos recursos 
destinados aos estados e municípios. 

O diálogo, portanto, não tem sido de índole democrática, 
mas de sentido autoritário. O Go~et:no quer decidir e impor. 
COnvém que Se façam as ponderações oportunas - e acredito 
que as faço neste illstante -, para que amanhã não se alegue 
que há dificuldades inesperadas. Não, Sr. Presidente; estamos 
ponderando hoje, exatamente dentro do bom espírito demo
crátiCo", para deixar claro que esta não é Casa de registro, 
apenas, da vontade do Governo. Órgão da representação na
cional, o que nos cumpre é o exame imParcial das medidas, 
para concedê-las no que for próprio, rejeitá-las no que for 
inadequado. 

A Sr" Marluce Pinto -Permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, nobre Sena
dora, ouço V. Ex~. 

A Sr' Marluce Pinto- Nobre Senadqr J~saphat Marinho, 
como sempre, todos os temas que V. Ex~ discute nesta Casa 
são de grande importância e, em especial, este vem em mo
mento oportuno. Porque na próxima sexta-feira haverá uma 
reunião dos governadores do Norte com o Presidente da Repú
blica e o Sr. Ministro da Fazenda. Creio que esse será um 
dos assuntos tratados. O que nós, parlamentares, represen
tantes dos nossos estados, deveremos fazer? Conversar com 
os nossos governadores e, se possível, com os prefeitos -
trata-se somente das Regiões Norte e Nordeste, não são tantas 
as prefeituras - para que haja uma movimentação contrária 
à retirada da quota do Fundo de Participação dos Estados 

e Municípios. Es~_a_questão só poderá ser retirada com a nossa 
anuência, por tratar-se de matéria cOilStiiticiorial. E_m 1988, 
fui Deputada-ConStituinte e lembfo-me muito bt:!m da luta 
que empreendemos_pai-a que-fosse criãdo esse imposto e tam
bém o percentual de participação de 85% para as trê·s Regiões 
menos desenvolvidas: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na 
época, criamos um movimento pára qúeCYS "'j:l<irlami::ntares 
das três regiões formassem uma cOmisSãO - hós nos reunia-

- mos sempre - para tratar desses assuntos. É como V. Ex• 
diz, de que as coisas são feitas até sem consulta. Mas o que 
é mais importante é que nós tomamos conhecimento. O Esta
do de São Paulo acredita que a sociedade vai admitir essa 
alteração. Nós somos a sociedade, cada um de nós repréSenta 
a sociedade de nosso estado: -o-·povo não e··consúltado, e 
se fármos perguntar, principalri:tente, nos municípios· da Rew 
gião Norte o que é esse imposto, ninguém sabe dizer, não 
sabe,e}Cplicar. Trabalhamo-s· para determinadas verbas que fi
cam centralizadas, como a merenda escolar, através-da FAE, 
p_ar~~!stribuição no~- outros estados, e se, hoje. há uma dificul
dade muito grande~ porque, com esta· iniiação, quando as 
verbas são liberadas chegam aos estados cotn bastante atraso 
e já defasadas. lmagin~m se ficar tudo concentrado, aqui, 
no Poder Central, até que sejam repasSadas!· Vamos djzer 
que queiram recriar: nOVas-alternativas para transferência de 
numerários. Não temos tido facilidades nem da libt:raçãó das 
verbas orçamentáriaS d~ nossas_ emendas aprovadas,~ geral
mente cOnseguimos liberá-las após três ou quatro meses~ quan
do o valor já não Significa mais iladaf V. Ex• trata dessa 
questão com muita propriedade. O momento é este. Cada 
um de nós deve advertir os nossos. governadores sob.re. jsso, 
fazendo uma mobilização contra essa alteração. Es~eo_-_tema 
nos causa_ preocupação até o moinento Cm que não- formos 
cientifiCados e Que Dão se tenha aquela liberdade de_ agir. 
Mas, neste caso, a nossa liberdade é total. Não admito, since
ramente, que qualquer senador ou qualquer deputado vá ser 
conivente com a situação que estão querendo criar no molnen
to. Era isso o que tinha qu~ dizer e parabenizo V, Ex• por 
mais um discurso, abordando um tema tão relevante nesta 
CaSa, merecendo todo _o nosso apoio. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito o.brigado, nobre 
Senadora, pelo que acrescenta em apoio ao que. venho adver
tindo. 

Faço tais ponderações, Sr. Presidente, com preàcupação 
tanto maior, porque' todo o Nordeste aind~ está sujeito às 
conseqüências da seda. Se estão ocorrendo chuvas em alguns 
pontos, elas, de um lado, não são suficientes e, de outro, 
já não são sequer adequadas para determinados tipos de pro
dução. Ainda agora, ·o· jornar A Tarde, da Bahia, noticia a 
gravidade do problema da seca, mostrando reses mortas_ por 
falta de alimentação ém zona de pecuária e; ao mesmo tempo, 
assinalando que se ocorrçm chuvas em região, por exelnplo, 
como a de Irecê, essas chuvas chegam fora da estação própria 
para a produção adequada. Pois é num m_om~nto como_este, 
em que - além da dificuldade geral, a Região NordeSte so
frendo os efeitos da seca - o Gove"rno anuncia as medidas 
a que acabo de me referir, entre as quais, a de suspensão 
da transferência de recursos, inclusive os especificados na 
Constituição para os estados e municípios. 

Sr~ Presidente, fiquem essas observações, indicativas do 
me_u estado de espírito, disposto a votar o que for le_gítimo 
e venha a ser propOsto pelo Governo, como, igualmente, 
a recusar o que me parecer inadequado. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nabor Júnior~ 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB·AC.: P~oduncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) .~$r. ~residente, 
Srs. Senadores, o momento político que estamos vívenciando 
no País nos índuz a tomar algumas medidas e a'fazer algumas 
reflexões a respeito do funcionamento do Poder Legislativo 
brasileiro_. 

Pela experiência adquirida no exercfcio de seguidos manM 
datas parlamentares - quer seja como Deputado Estadual, 
no Acre, onde exerci três map.datos Sttguidos, quer seja como 
Deputado Federal, durante dois mandatos, _e, agora,, !Jlãis 
recentemente, exercendo já por sete anos segujQqs O,lll~nçlato 
de Senador -, tenho o _dever e até _mesmo a _QQrjgação de. 
alertar as principãis lideranças polítiw.s do nosso_ País e~ sobre
tudo, os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, para a imperiosa necessidade na adoção de algumas 
medidas visando à racionalização dos trabalhos legisl~tivos 
do Congresso Nacional. __ . __ ~ _ -~-" 

Quero citar, inicialmente, o que está Ocorrendo com a 
Comissão Mista de Orçamento do Congress.o NacionaL . 

As Mesas da Câmara e do Senado reuniram-se há cerca 
de três ou quatro meses e apresentaram uma proposta,_ aco-
lhida por ampla maioria dos integrantes das d_uas Mesa$-, no 
sentido de se propor a constituição da Comissão_ Mista_ de 
Orçamento, corri a participação de 50 membros: 25 deputados, 
15 senadores e 25 suplentes. 

Pois bem, ao chegar a proposta à Câmara dos Deputados 
houve uma manifestação, quase que-unânime, dos integrantes 
daquela Casa do Congresso Nacional contra a composição 
da Comissão Mista de Orçamento em .50 membros. Em contra-· 
partida, foi sugerida uma comissão composta por 85htenibros._, 

A prática, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está indicando 
que essa comissão não irá funcionar com o::r 85 membros, 
porque, para atuar plenamente, seria necessário' o compare
cimento de pelo menos 43 parlamentares, fato· que não está 
ocorrendo. 

Inúmeras mensagens do ExecutiVo fofan1 encaminhadas 
ao Congresso Nacional nesses últimos dias, propondo a apro
vação de créditos adicionais, suplerrientares e especiais, para 
os diversos órgãos da administração federal. Hoje, a Comissão 
Mista de Orçamento tem para votação cerca de 125 mensagens. 
do Poder Executivo e, infelizmente, apesar das gestões desen
volvidas pelo Presidente da Comiss·ã~.: ~e~n'ãds>Í' Raimundo 
Lira, sistematicamente não tem havido quorum para delibe
ração dessas mensagens. 

Ontem mesmo foi convocada uma reunião para as 17 
horas e lá comparecemos. Permanecemos na Comissão, junta
mente com outros parlamentares, senadores e_deputados, até 
às 18h30min, e apenàs vinte parlamentares assinaram o livro 
de presença. 

Como pode funcionar o Congresso que reúne, no niésmo 
horário, a Comissão Mista: de Orçamento, integrada por 85 
parlamentares, a chamada CPI do Orçameilto, integrada por 
mais de 40, o Congresso Nacional convoc.ado para a mesma 
hora, o Simpósio da Fundação Pedroso Horta, do PMDB, 
também funcionando no mesmo horário, para discutir o pro
jeto de reforma fiscal e tributária do Deputado Luís Roberto 
Ponte? 

Como poderemos obter um resultado satisfatório, Sr. Pre
sidente, dos trabalhos legislativos com essa-pulverização toda 
que acontece aqui, como nesse-tnõftfén:to mesmo em que esta
mos realizando uma sessão do Senado Federal, cuja Ordem 

do Dia prevê a votação do nome de um diretor do Banco 
Central e de vários embaixadores, o que exige quorum qualifi
cado, e simultaneamente estão funcionando as Comiss_6es Per
manentes do Senado, a CPI do Orçamento etc.? 

Verifico, então, que há necessidade de se tomar _m,ed_idas 
visando a uma melhor racionalização dos nossos trab~l}los. 
Acho, por exemplo, que, no caso da Comissão Mista de Orça
mento, a sua composição deveria ter 30 membros: 10 senado
res, 20 deputados e 15 suplentes. É muito mais fácil reunir 
uma comissão com 30 membros; do que uma comissão com 
85. E já foi 120! Mas acontece que, no ano passado, quando 
essa comissão era constituída de 120_ membros, e não havia 
quorum para votação, esta era realizada com qualquer núme
ro, para, depois, tomar-se as assinaturas dos deputados e sena
dores em seus gabinetes._ Coisa que, agora, não po<:fe-mais 
acontecer, pois ninguém vai mais-permitir que-aconteÇa. 

Então, isso é apenas um p~queno e_x_emplo do que está 
acontecendo nó Congresso Nacional, que não produz aquilo 
que era esperado. Tenios; nõ senado, seis Comissões Perma
nentes, além da Comissão Diretora, que são constituídas de 
25, 28, 30 membros. A Comissão Diretora é integrada por 
8 ou 10 _senadores, e os seus membros não podem participar 
das Comissões Permanentes. EntãO cbega_-se __ a UP'J.a _situ,ação 

, ·em que um senador, às vezes., integra três, quatro ~coini~6es, 
que se reúnem simultaneamente e ele só_ pode .comparecer 
a uma delas. -

Entendo que uma das medidas a ser adotada seria a de 
redução do número de comissões, bem como do número de 
membros dessas comissões, a fiin de que cada senador só 
pudesse participar como titular de uma comissão e suplente 
em outra. E quando houver reunião de uma comissão, a outra 
não se reunirá, ou sefa, cada comissão deveria se reunir em 
dias .diferentes .. Agora, concentrar todo_ o, .trabalho legislativo 
na terça, quarta e quinta-feira, três dias por semana; isso 
não vai trazer, Sr. Presidente, o resultado que o País ,está 
esperando. . _ _ _ . . . 

Nós temos muitas matérias im:Portarites a-vota[.- O -Orça
mento para 1994 foi retirado pelo Poder Executivo, que deverá 
encaminhar nova proposta nos próximos dias. Teremos poucos 

- dias para discutir e propor emendas à Proposta Orçamentária, 
que deverá ser, posteriormente, sancionada pelo Senhor Presi
dente da Repúblicã antes do_ término deste exercício. __ 

Nós estamos aí com o Congresso Revisional, temos .c~nto 
e tantos projetas de suplementação de verbas na Comissão 
Mista de Orçamento e mais dezenas ou centenas de projetas 
cuja urgência está sendo requerida pelos Srs. Senadores, como 
acabamos de- ver durante o expediente. Então _essa situação 
precisa ser reformulada, esse quà.dro não pode continuar. Há 
necessidade de as lideranças se reunirem para estudar uma 
maneira de faZer com que o Congresso N ~cional funcione 
-plena e satisfatoriamente. 

O Sr. Jo~aphãfMarinho- Permite V. Ex~-um apãhe? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Pois não. Ouço, com muito 
prazer, o ap3ite de V. EX", nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Nabor Júnior, 
veja V. Ex• que houve um equívoco- inicial na direção das 
duas Casas do Congresso. Decidida a realização da Revisão7 

o prático teria sido manter o horário de sessões da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, realizando-se as sessões 
destinadas à Revisão pelas manhãs- das 9 às 13 horas. Assim, 
o Congresso funcioiia~a como órgão revisOr e ã Câmara e 
o Senado estariam cumprindo os seus deveres normais. Sei 
que há quem -diga que de 9 às 13 horas não haveria quorum. 
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Isto não é_ problema para a Diteçao ôas duas Casas - ou 
querem fazer a Revisão ou não querem. Se querem fazer 
a Revisão, o horário de 9 às 13 horas é Uii1 horário adequado 
para o trabalho, porque o que não pode é apenas a idéia 
da Revisão prejudicar o conjunto da-s atividades legislativas, 
como V. E~ está assinalando. 

O SR- NABOR JÚNIOR -V.· Ex• tem inteira razão, 
quando faz essa ponderação, porque o Congresso Revisional 
está inviabilizando o funcionamento da Câmara e do Senado. 
Só se reúnem às segundas-feiras agora, a não ser que haja 
convocação de sessão extraordinária, como a que está ocor
rendo no momento. 

Então, deveriam sentar-se as lideranças dos principais 
partidos, os Presidentes do Senado e da Câmara, para discu
tirem a adoção de medidas visando a racionalizar os trabalhos 
legislativos, senão vai continuar ocorrendo o mesmo que ocor
re todo ano: vamos deixar para a última hora a votação apres
sada de mensagens que o Governo está encaminhando ou 
projetas que foram aprovados na Câmara, que têm que ser 
submetidos ao Senado ou vice-versa, e não vamos tomar co
nhecimento das matérias importantes que estão sendo subme-
tidas à apreciação do Poder Legislativo. -__ 

Vou antecipar aqui que vou apreseiitar uma emendares
tabelecendo o critério de que o_ subsídio dos parlamentares 
sejam divididos em duas partes: a fixa e a variável. A parte 
fixa seria paga a todos os parlamentares. mas a parte variável 
seria pelo efetivo comparecimento às vólações. Não deve 
aconte·cer de o parlamentar vir, ficar no ~Seu gabinete e na 
hora de uma votação importante não se encontrar no plenário. 

O Sr. Josaphat l\faririho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permi1a V. Ex• que et.i lhe 
antecipe O nlell apoio a e-sta providência. Já a tenho advogado 
em vários momentos em conversas com os líderes desta Casa. 
É a única forma viável para se garantir a preseri:ça regular. 

O SR. NABOR JÚNIOR- É uma medida moralizadora. 
Não é justo e permitido, do ponto de vista legal, que o parla
mentar se ausente dos trabalhos da Casa, às vezes, por meses 
seguidos, e fique percebendo salário integral como aqueles 
que comparecem diariamente. Não é justo que o parlamentar 
venha ao Congresso Nacional e fique deSpachando em seus 
gabinetes, sem que haja quorum no plenáriO,-comO aConteceu 
na semana passada_ Tínhamos a mesma pauta da sessão de 
hoje: votação do nome do diretor do BanCO Central e escolha 
de diversos embaixadores e também de projetes importantes. 
Naquele dia a lista de presença era de 75 Senadores na Casa, 
mas no plenário tínhamos presentes apenas 22. Coin issó, 
as matérias não pudera-m ser votaâas. 

Penso quc_é precisO Ser restabelecido o critério. dividin· 
do-se os subsídios em parte fixa e variáVel, sendo a variável 
paga apenas àqueles que, efetivamente, comparecerem ao 
plenário no momento da votação, porque, caso contrário, 
acontecerá o mesmo: parlamentares vêm aqui tratar de seus 
problemas, receber seus correligionários e -Ill.anter audiência, 
mas, na hora da votação dos projetas importantes, quando 
o País necessita, não comparecem. -

Não está havendo quorum no Senado Federal, na Câmara 
dos Deputados, no Congresso Nacional, na Comissão Mista 
de Orçamento nem haverá para esse processo de revisão cons
titucional. Então, o Parlamento, o CongresSb, não está "funcio-
nando plenamente. -

Penso que, para resguardar a própria Instituição, que 
já está bastante arranhada diante dessas. últimas denúncias 
que estão sendo apuradas - a imprensa está denunciando 
diariamente - há a necessidade de nós, que somos respon· 
sáveis pelo bom funcionamento do_Congresso, tomarmos algu
mas providências, doa a quem doer. Parlamentar que_ não 
con:lparece deve téi desContado -O- -Seu subsídio, ou deve _ser 
cassado o mandato daqueles que não cumprirem o que está 
estabelecido na própria Constituição, qual seja, não freqüen
tarem as sessões das duas casas durante o período estabelecido 
Pela Constituição. 

Na Câmara dos-Deputados, no perfodo em que foi Presi
dente o Deputado Paes de Andrade, cassaram o mandato 
de dois deputados porque não compareceram o número de 
sessões que a Constituição eStabelece-._-NingUém fiscaliza isso. 
Se fôssemos apontar essas faltas aqui creio que muitos já 
estariam com o mandato cassado. 

Não estamos fazendo aqui~ Sr. Presidente, nenhuma de~ 
núncia descabida, não queremos prejudicar ninguém e_nem 
temos o interesse dti. cassar o. mandato de pinguém. Estamos 
propugnando, sim, Pelo funcionamento regular do Congresso 
Nacional.~ porque hoje estamos sendo questionados pe1a opi
nião pública, a class.e política está totalmente desacreditada 
perante a população brasileira por conta de uma série_ de 
acontecimentos que os maus brasileiros praticaram, mas com
prometendo a todos. 

Creio que chegOu o mo-mentO~ em_ nome da étÍca e da 
moral, de adotarmos uma séri~ d~ provi~~~cias para viabilizar 
o funcionamento reg~ar e racional dO Poder Legislativo brasi-
leiro. · 

O Sr. Meira Filho- Permite-me V. E~ um aparte-?_ 

O SR. NABORJÚNIOR -Concedo o aparte a V. Ex•, 
com muito prazer. ' - · · ·· 

O Sr. Meira Filho- Senador, ainda há pouco eu ouvia 
o Senador Josaphat Marinho- como Um aluno que ouve seu 
professor. As argumentações apresentadas pelo ilustre Sena
dor são de caráter de alerta para a Nação brasileira. Parece 
até que se está brincando aqui. A meu ver, S_enador, isso 
é uma questão de consciência que cada um tem, a obrigação 
de cumprir o seu dever. Não somos mais crianças. A atmosfera 
nacional é negativa, hã uma preocupação generalizada na cida
de, no campo e por toda parte, nunca houve _uma desorga
nização tamanha no País, como está havendo atualmente. 
Isso cria um aspecto negativo para nós que--representamos 
a Nação, nesta Casa~ Já estamos desgastados. Confesso a 
V. E~. que ando na rua com certo receio. Sfuto ilo- olhar 
das pessoas, parece-me que--eles estão achando que sou um 
ladrão, que estou rou~ando a Nação, devido à generalização 

~ que foi criada em torno do Parlamento Nacional. Não bastasse 
a nossa irresponsabilidade de não comparecermos ao cumpri
mento do nosso dever. ainda lemos aí fora esse julgamento 
do povo com relação à nossa postura no Congresso NacionaL 
O alerta de V. EX" é muito importante. Mas, acima de tudo. 
é mais importante que cada um tome consciência da obrigação 
de cumprir o seu dever perante o País. Muito obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço a participação de 
V. Er na discussão dt!Ste tema, que considero muito atual, 
Senador. Se o nosso_ c~:mceito, perante a população, está tão 
comprometido- as pesquisas de opinião estão nos indicando 
que hoje a classe política brasileira talvez esteja com uma 
aceitação de, no máximo,lO% da população-, se não adotar
mos medidas no sentido de restabelecermos a credibilidade 
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do Poder Legislativo, será o caos! Muita gente, inclusive o 
Deputado Jair Bolsonaro já assomou à tribuna da Câmara 
para pedir o fechamento do Congresso Nacional. Hoj~. pela 
manhã, ouvi, em um noticiário de Uinã- rádio, um Cidadão 
pregando a "fujimorização" do Brasil. Quer dizer, o estabele
cimento de um regime discricionário, nOs ·mOldes do que está 
acontecendo no Peru. 

V. Ex• falou que há pessoas resporisáveis e irresponsáveis 
e cada um deve cumprir com o seu dev~~. porque aqui ninguém 
mais é criança. Agora, não é justo que aqueles que cumprem 
com o seu dever, que comparecem, estão diariamente aqui, 
entram pela manhã e saem à noite, comparecem ãs reuniões 
das Comissões, sejam compro~tidós pelo- comportamento 
daqueles que não têm responsabilidades, que aqui não compa
recem ou que simplesmente lutam para adquirir um mand2to 
eletivo visando altas negociatas, transformando o exercício 
do mandato parlamentar em mero "bico", porque quinhentos 
ou seiscentos mil cruzeiros não interessam a ele. Então, não 
é justo -não quero ser melhor do que ninguém, mas acredito 
que tenho procurado cumprir com o meu ·ctever, como V. 
Ex• e tantos outros- que sej3Inos incluídos na vala_oomum, 
que o Congresso Nacional esteja tão desmoralizado que até 
nós, homens que procuram cumprir com as suas obrigações 
e com seus deveres, sejam levados, de roldão, por essa onda 
de descrédito que se lança sobre o Congresso Nacional. 

O Sr. Meira Filho - Inclusive, lembro a V. Ex~ que 
todos estamos sendo julgados por baixo; e-stamos sendo nivela
dos pelo monstro que cometeu esse crime horroroso! Ainda, 
há pOuco, um senador. em plena comissão, disse que o número 
de parlamentares corruptos chega à casa dos duzentos. Ele 
disse isso e não nominou ninguém. Então, todos somos la
drões, corruptos e imprestáveis ao serviço da Nação. É isso 
que entendo. -

O SR. NABOR JÚNIOR - Não entendo assim. Penso 
que as responsabilidades precisam ser apuradas e que todos 
mostrem as suas contas -há projeto do Senador Pedro Simon 
nesse sentido -para que seja analisada a vida de cada um 
e feita a depuração necessária. Mas que se resguarde também 
aqueles parlamentares que têm cumprido com o seu dever 
e que são homens sérios, dignos e que, creio, que constituem 
a maioria dos integrantes do Congresso Nacional. 

O Sr. Meira Filho- Estou de pleno acordo com V. 
Ex~. Cteio que essa-providência deveria ser tomada urgente
mente para salvar o Congresso Nacional. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Muito obrigado. 
Concedo um aparte ao Senador Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda- Nobre Senador Nabor Júnior, 
creio que V. Ex• está fazendo um pronunciamento dos mais 
importantes nesta Casa. Venho do setor privado e tenho a 
certeza de que qualquer pessoa desse setor, se levasse as suas 
empresas do mesmo modo como os senadores e deputados 
levam os seus mandatos, já teria -quebrado. já teria ido à 
falência. Estou no Senado há onze meses e é lamentável, 
é vergonhoso que não passem de 20% aqueles senadOres que 
vêm à Casa. E qualquer um que está aqui no plenário pode 
enumerar os .outros dez ou doze que co-stumam comparecer. 
Fico -assustado com o fato das lideranças dos partidos não 
fazerem reuniões com os senadores e não pedirem o seu ·com
parecimento. O Executivo já está pã.fàdo, está do jeito que 
estamos vendo, e o Legislativo do mesmo modo. Se a televisão 
filmasse, se os jornais e as revistas tirassem fotografias do 

plenário do SenadO todos os dias, durante uma semana ou 
um mês, para verificai se ·estariam presentes os 81 membros 
desta Casa, seria muito difícil observar essa presença, mesmo 
se somados, porque aqui comparecem seis ou dez senadores. 
Há dias em que, para abrir a sessão, temos três senadores 
e vamos em busca de mais alguns. É lamentável! Eu gostaria 
que o Presidente des_ta Casa se reunisse com os líderes dos 
partidos, exigisSe e ponderasse a esse respeito, porque, repito, 
num momento tão crítico para a NaçãO, c-om tantos projetes 
necessitan-do de tramitação- embaixadores para serem vota
dos, relaçõe_s cqmerciais, dívidas de estados para serem roladas 
~está tudo literalmente parado. É vergonhoso, é lamentável 
m quietos aqueles que detêm a liderança dos partidos. O 
que está parecendo, e que os meus amigos de fora me pergun
tam, é o seguinte: "Será que os deputados e senadores estão 
com medo de serem vistos na Casa? Será que, por isso, eles 
estão escondidos? Será que, por isso, eles desapareceram?" 
Fico assustado! Parece-me que ocorre exatamente isso, porque 
ninguém mais áqui compareCe. Como disse V~ Ex\ não há 
sessão das comissões. A única comissão que ainda tem furicio
nâdo bem é a de Economia; o restante delas está parado, 
sal v o a CP I. A Câmara e o Senado estão paralisados e não 
há quorum para a Revisão. Senador Nabor Júnior, espero 
que os senadores e os seus Líderes se reúnam e tentem mudar 
essa situação, porque não quero acreditar que somente mexen
~o no bolso desses parlamentares vá resolver o problema. 
E muito pouco; se descontadas as sessões que não comparecem 
dos dois ou três mil dólares que ganham por mês; a situação 
vai continuai a mesma. Devemos fazer algo mais concreto. 
Como disse V. Er', se for possível, deve-se até pedir à Mesa 
a cassação dos ausentes; que sejamos mais rígidos com a lista 
de presença. Não podemos mais aceitar ouvir em toda sessão 
que «estão presentes na Casa 75 Srs. Senadores", quando 
sabemos que, muitas vezes, as votações são realizadas sem 
o quorum suficiente. Muito obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR -V. Ex• aduz outras conside
rações em abono da argumentação que eu vinha expedindo 
a respeito desse assunto. 

Considero muito grave o momento gue estamos vivendo 
no País. Ontem, por exemplo, fiquei muito preocupado quan
do li a entrevista do Ministro do Exército, General Lucena, 
pregando medidas severas contra os_ maus parlamentares; que 
tinham que ser punidos, que deveriam ser excluídos das duas 
Casas do Congresso Nacional aqueles que tivessem partici
pado desses atas de corrupção. O próprio Ministro do Exér
cito, que é uma autoridade que dificilmente emite uma opinião 
política, está se preocupando. 

Isso aqui não funciOna, a estrutura do Poder ·Legislativo 
no Brasil não funciona. Creio que algumas medidas, Sr. Presi
dente, poderiam ser adotadas: determinar que uma ou duas 
semanas por mês fossem dedicadas exclusivamente ao trabalho 
das comissões; funcionãria o plenário, mas nãõ hãveria vota
ção. Depois, seria a vez do plenário. Naquela semana em 
que o plenário funcionàsse, não haveriá reunião das comis
sões; dedicar um tempo de funcionamento exclusivo à Comis
são Mista de Qrçamento, quç é a mais importante -do Con
gresso Nacional. Agora mesmo foi criada uma Subcomissão 
de Fiscalização da Execú_ção Orçamentária. Como é que essa 
subcomissão vai fiscaJizar os atas do Governo, a aplicação 
dos recursos orçamentáriOs, se ela não tem a mínima estrutura 
possível, se os membros dessa subcomissão também não com
parecem? No fim, vai ac~rretar encargos para uma meia dúzia 
de parlamentares, porque outros simplesmente não campa-
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recem, apesar de haver uma briga muito grande, de haver 
uma disputa muito grande para integrar-se à Comissão Mista 
de Orçamento. 

No entanto, as pessoas que tanto brigam, que tanto se 
empenham não comparece-m. E estamos, ·repito, com mais 
de 100 projetas de suplementação sem que possam ser votados 
por· falta de quorum. Daqui úns _diás,_ocorrerá o mesmo com 
o Orçamento. 

Foram lidos hoje requerimentos pedindo regime de ur
gência para mais_ de _40 projetes~ que já foram aprovados 
na Câmara dos Deputados. 

Será, Sr. Presidente, que com este quorum de meia dúzia 
de senadores, vamos ter condições materiais de, até o final 
do ano, votarmos todos esses. projetes que devem entrar em 
regime de urgência nas próximas sessões? Será que vai haver 
tempo material para se votar o Orçament0?-

0 Ministro da Fazenda, em entrevista concedida n~ últi~ 
ma sexta~feira, anunciou que iria eiiCaminhar ao Congresso 
Nacional algumas emendas à Constituição pai3 · implantar o 
denominado Novo Plano Económico do Governo! que impor~ 
ta inclusive no aumento de impostos, na criação de um fundo 
especial reduzindo o Fundo de Participação dos Estados e 
Municípios em 15% e em outras medidas de âmbito fiscaf" 
e tributário. 

Ora; para que essaS emendas tenham efeito, para que 
elas possam entrar em execução já no próXimo ~no, elas teriam 
de .ser votadas até o dia 31 de dezembro, para que fosSe 
preservado o princípio da anualidade_7"- principalmente para 
a criação de novos impostos. Já houve, inclusive, decisão do 
Supremo Tribunal Federal a respeito do IPMF, que tería_ que 
ser instifuído no ano passado para ser cobrado este ano; ele 
foi aprovado este ano, embora tenha sido proposto no ano 
passado. 

Então, o Ministro da Fazenda está esperando que o Cqn~ 
gresso Nacional, num ato de boa vontade, aprove essas. m~di~ 
das económicas, que S. Ex• vai propor nos próximos dias, 
que importam em modificação da Constituição. 

E~tamos vendo como as coisas estão se conduzindo aqui. 
Não há quorum sequer para abrir as sessões do Congresso 
Nacional para fazer a Revisão Constitucional; rlão há quorum 
para o Senado decidir; não há quorum na Câmara; não há_ 
quorum nas Comissões. ·como, ãté 31 de dezembro-deste 
ano, proceder a essas-reformas constitucionais, a fim de que 
elas entrem em vigor no próximo ariú? :S uma pergunta que 
deixo no ar. Se não puderem ser aprovadas neste ano e só 
no próximo, como tudo indica, elas só começarão a gerar 
efeito a partir de 95, e não vai"Servií·-m-ais pani" o Ggverno 
do Presidente Itamar Franco, servirá para o governo a ser 
eleito em outubro/novembro de 94. 

Quero, neste instante, manifestar a minha preocupação, 
Sr. Presidente e .Srs. Senadores,--com a situação que estamos 
vivenciando. sugerindo que medidas sejam estudadas visando 
a modificar o funcionamento d9 Congresso Nacional - da 
Cãmarat do Senado, dã.s Comissôes__Permanentes e Tempo~ 
rárias e até mesmo do próprio Congresso Nacional ~sob pena 
de continuarmos nos desmoralizando e nos desªcreditando 
perante a opinião pública, (j_ue hoje já não confia mais na 
classe política brasileira. -

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. EX" um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer. 
O Sr. Magno Bacelar- Na realidade, V. E r está descre~ 

vendo o momento tenebroso que vive o Congresso Nacional 

Senador, por inúflleras vezes tém sido despendidos esforços 
no sentido de que a Casa volte a funcionar. Em reuniões 
com a Presidência, por exemplo, as lideranças têm~se compro
me__tido a tentar trazer ao plenário os integrantes de suas banca-

-- das. Este Congresso precisa ter consciéncia de que pode traba~ 
lhar mesmo com .a existência da CPI, e a população espera 
que a mesma tenha um desempenho satisfatório. Mas, a verda
de é__que, infelizmente, todos os holofotes estão voltados para 
os tr_abalhos da CPI. Em face disso, no meu entendimento, 
o Congresso se acovarda, torna-se inativo e por iSso mesmo 
alvo de maiores especulações. Acredito que caberia - corno 
-º-isse V. Ex\ que tanto se preocupa com essa questão e com 
muita razão -ao COngresso fazer as duas coisas; ser operante, 
tra_tando das questões urgentes, e proceder aos levantamentos, 
às diligências necessárias. Somente assim podemos readquirir 
a credibilidade. _Mas, uma coisa depende da outra. Mesmo 
a CPI funcionando plenamente e resolvendo a bom tento 
o objetivo popular, que é ver ·a -casa reabilitada, cabe ao 
Congresso trabalhar. E isto não está ocorrendo. Inff;!lizmente, 
estamos vendo projetas da maior impOrtância parados, o povo 
clamando por soluções e o próprio Governo dizendo~se invia
bilizado caso não §f! proceda a uma reforma tributária. Então, 
vamos ficar submetidos, infelizmente, às medidas provisórias, 
que serão repetidas, repetidas e repetidas, levando a popu~ 
lação a crer que não há necessidade do Congresso, podendo 
o País ser governado por medidas provisórias. Tem V. Er 
rãzão. Parabéns pela coragem e por levantar um tema que 
tem nos preocupado, mas que, infelizmente, não enco-ntra 
na consciência de todQs a necessidade de trabalharmos, e 
muito, para que a· sociedade passe a acreditar, novamente, 
nos seus líderes e ~os seus políticos. Muito obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço a participação de 
V. Er no meu discurso, e quero apenas acrescentar um dado: 
há medida provisó_ria1 Senador Magno Bacelar, que já foi 
reeditada sete vezes. Parece~me que a da Advogacia Geral 
da União - está aqui o Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
que é o relator ·e- q-ue pode confirmar ~ já foi reeditada várias 
vezes, por falta de quorum de votação no Congresso Nacional. 
O Senador Cid Sabóia de Carvalho podia até esclarecer me
lhor. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- É verdade. Tenho feito 
os pareceres, tanto de admissibilidade. como de mérito, mas, 
o mais que obtenho é ler o parecer de admissibilidade; o 
de mérito, nunca é possível. Agora mesmo, na medida provi~ 
sória anteriOr, cujo' número agora me foge à memória, fiz 
o parecer com algu~as alterações e o respectivo substitutivo, 
e agora já chegou a nova medida, e espero que ela possa 
ser devidamente relatada com o competente substitutivo a 
tempo. Mas, se V., Ex• permitir, eu gostaria de aduzir ao 
seu discurso alguns pontos que me parecem importantes._ 

O SR. NABOR JÚNIOR- Pois não. com muito prazer. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Por exemplo, acho q~e 
o Congresso Nacional está funcionando sob pressão e. muitas 
vezes, essa pressão tira dos trilhos o Congresso no que concer~ 
ne à natureza juríd~ca das _cojsas. Tanto assim que_ a CPI 
está funcionando com o máximo de empenho. Não há como 
negar o carinho até com que os membros da CPI têm traba
lhado, térn se entregue a esta façanha, uma tarefa tão difícil, 
mas que vai em frente de qualquer maneira. Mas, o denun~ 
ciante, que é José Carlos Alves dos Santos, produziu na im~ 
prensa a peça básica, que foi uma reportagem na revista Veja. 
Eu, inclusive, requeri a ouvida do repórter da revista Veja 
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para termos uma circunstância mais adequada, mais próxima 
de nossa visão e, assim, fundamentarmos õs nosso trabalho. 
Pedi isso logo no início da CPL Não fui atendido até o presente 
momento; o meu requerimento não deve ter sido votado e, 
também, já perdeu a oportunidade, talvez tenha caducado, 
o tempo tenha sido impiedoso para com ele. Mas~ veja bem 
V. Ex•: de acordo c0m a Constituiçã0, ull1a CPI é convocada 
para um fato conhecido, revelado, para um fato que se sabe 
qual é, determinado. Ele não pode ser inovado a cada dia, 
a cada momento, a cada instante. Mas, o Sr. José Carlos 
Alves dos Santos é um delinqüente, é um criminoSo. Ele, 
então, resolveu utilizar-se do espaço que· se deu a ele, ao 
ponto de ocupar programas de televisão, como o Cara a 
Cara de Man1ia Gabriela; ele resolveu aproveitar-se disso 
da melhor maneira possível para encobrir os seus malfeitos; 
e pretendia, de quando em quando, soltar lotes de pessoas 
a quem inculpasse. Por último, antes de saber que os restos 
mortais de sua mulher já haviam sido encontrados, antes de 
saber que o detetive que ele contratara para o delito e 
antes de saber que o mecânico, que era o parceiro do delito, 
antes de saber que a dupla que contratara fora alcançada 
pela polícia, ele soltou mais um lote de inculpados. Mais um 
grande número de pessoas, 16 pessoas, para que a CPI apu
rasse. Aleatoriamente ele indicou, fez uma advertência à CPI, 
como se fosse um mago, como se fosse o Buda, o Paulo 
Coelho do inquérito. Então, chama a atenção da CPI, alinhava 
algumas linhas e relaciona alguns nomes - senadores e depu
tados-, sem dizer o fato concreto, sem coisa nenhuma, sem 
nada. Essas pessoas novamente são levadas aos jomaís, seus 
nomes são divulgados, há uma ampla divulgação e isso inter-
rompe o trabalho da CPI, porque dizia, num acréscimo, 
que poderá gerar até a sua nulidade, de caráter absoluto. 
Mas, vejam bem, ninguém na CPI tem _como dizer: -~'Não_, 
isso aqui, não; não cabe mais no objeto; o objeto está enCerra
do"; porque, se disser, parece que_ a pessoa é conivente com· 
o delito. Quem dissesse isso na-CPT pareceiia-q-U~e eSiiríã 
encobrindo os delitos de mais "anões", de mais bandidos, 
de mais pessoas indignas etc. E a questão jurídiça_ cede ao 
fato e à imposição que se faz sobre o Congresso Nacional, 
que neste momento atua muito pressionado e sem poder ter 
a razão, a legítima razão advinda da própria lei. Isso criou 
verdadeiros traumas dentro das duas Casas._ Não funciona 
a Revisão Constitucíoriàl, mal instalada, indevidamente insta
lada, que jamais áeveria ter sido instalada; não funciona o 
Senàdo, que é a nossa tribuna. Não concordo que este Senado 
fique sem se reunir um dia, porque é aqui a nossa tribuna, 
com ou sem Congresso Revisor. Cala-se a Câmara, fecha-se 
a Câmara, e é impossível fechar-se aquela Casa da represen
também dos parlamentares que ali estão na representação 

do eleitorado brasileiro e que muitO iéril--a dizér. Falece 
a questão jurídica por uma simulação, qual se fora possível, 
neste momento, incluir-se no obje~o da CPI o que veio 
depois de sua convocação, Senador Nabor Júnipr. Por isso. 
concordo com o discurso de V. Ex~, que clama por uma 
disciplina, para que não se desconstitua o que está instituído 
e possamos funcionar. Medidas provisóriaS que não são vota
das, projetas de lei que são mal analisados, comissões que 
não se reúnem, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
que não consegue quorum, Comissão de Assuntos Sociais 
que não consegue se reunir, Corn.iss-ão--de_Assuntos Econó
micos que não consegue se reunir; nada coilsegue se reunir, 
porque estamos todos submetidos a uma CPI que poderia 
coexístir com tud_o isso, se não fosse tanto e tanto o acréscimo 
que se faz a cada dia, com a respons~bilidade de. não se estar 

trabalhando para o parlamento, e sim para a mídia, porque 
cada membro da CPI virou um artista de televisão. Era o 
que eu tinha dizer a V. Ex~ 

O SR. NABOR JÚNIOR -0 aparte de V. Ex•, Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, apresentou nova argumentação, que 
precisa ser levada na devida conta também pelas lideranças 
partidárias, pelos Presidentes da Câmara e do Senado, e por 
todos nós. 

Mas gostaria de alertar a Casa para o fato de que, indepen
dentemente do funcionamento desta CPJ e até da famosa 
CPI do PC Farias, já existia essa situação, já não funcionava 
satisfatoriamente o COngresso. E uma das raZOes disso, volto 
a repisar, é que tanto faz o parlamenta~ freqüentar ou não 
o Congresso, participar ou não das sessõ.es e das votações, 
pois o salário dele não sofre nenhuma redução. 

Na época em que os subsídios eram divididos na parte 
fixã e na parte variável, enteildo que -era maior o compare
cimento. E esse sistema era muito melhor. Fui Deputado 
Federal por oito anos no período em que se adotava esse 
critério, e sempre havia quorum, porque quem não compa
recia perdia o jetom, não recebia o jetom: E se pagava timbém 
jetom pelas sessões extra9!dínárias, exatamente para atender 
àqueles que comPareciam. 

E se há_parlamentares que querem transformar o mandato 
apeitas em um trampolim para fazer negócios, para tirar pro
veito económiCo -e- pessoal, que não têm interesse algum em 
comparecer, no final do mês eles têm creditado na sua conta 

- o mesmo subsídio de um deputado ou senador que compa-
recem diariamente. - - --

Pof- õuiro lado, -deveria também se fazer cumprir 
o disposto no inciso III do art. 55 da Constituição, 
que, tenho certeza, não está sendo observado, que de-
ter~_a o s~guinte: -

''Perderá o mandato o Deputado ou Senador: que 
deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à 
terça parte das sessões ordinárias da Casa a que perten
cer, salvo licença ou missão por esta autorizada." 

Sr. Presidente, não que~o aqui ser .. caçador de bruxas••, 
mas tenho a firme convicção de que se este dispositivo fosse 
realmente cumprido muitos dos parlamentares já teriam o 
seu mandato cassado. Como aconteceu na Câmara, no período 
em que foi Presidente o Deputado Paes de Andrade, que 
cassou o mandato de dois deputados, um de Minas e outro 
de São Paulo, porque incorreram no descumprimento desse 
dispositivo constitucional. -

Temos de moralizar esta Casa e penso, sobretudo, que 
o tema apropriado seria a racionalização dos trabalhos legisla-
tivos. · 

Hoje, por exemplo, foram convocadas reuniões para três 
ou quatro coMissões permanentes do Senado, simultaneamen
te com o funcionamento do plenário, tornando-se impossível 
a presença nos diferentes locais. Não se delibera no plenário 

- e também as comissões nada conseguem aprovar, por falta 
de quorum. 

É quanto a isso que estou reclamando. Penso que a Mesa 
poderia até nomear uma comissão, o p-residente do Senado 
poderia nomear uma comissão e o Presidente da Câinara ou
tra, para examülar essa questão e se bUscar essa racionalização, 
indispensável ao bom funcionamento do Poder Legislativo. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex\ novamente, 
um aparte? 
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O SR. NABOR JÚNIOR- Com muitO prazer. 

O Sr. Magno Bacelar- Devo, por um dever de consciên
cia, dizer a V. Ex• que na última reunião com a Presidência 
do Senado e as lideranças ficou acertado um projeto de resolu
ção que fixaria as sessões ordinárias às segundas, quartas e 
quintas-feiras pela manhã; as terças-feiras ficariam para os 
trabalhos de comissão e as sextas-feiras, como normalmente 
funciona o Congresso, pela riiã.nhã, par'! __ os trabalhos de_Revi
são Constitucional. Esse projeto está em andamento. Agora 
há pouco, aqui, assinou-se a urgência, para que, racionali
zando os trabalhos, se pudesse ter quorume esto-u indo exata
mente ao encontro do que disse V. Ex~ Não podemos ter 
todas as comissões funcionando pela manhã e também o plená
rio, o que é vedado pelo próprio Regimento da Casa. Mas 
o projeto está em tramitação e façamos votos para que consiga
mos ter quorum para aprová-lo, o que já racionalizaria, ao 
menos no Senado, os trabalhos legislativos. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Acredito, Senador Magno 
Bacelar, que esse projeto possa contribui! um pouquinho para 
melhorar a situação em que nos encontramos. Mas creio que 
se torna necessário, e até imperioso, a adoção de_ med~das _ 
mais profundas, pois esse projeto não atenderá plenamente 
as nossas expectativas. Porque muitos par~amentares não com
parecem às terças-feiras; chegam aqui terça-feira à tarde e 
quinta-feira pela manhã estão indo embora. E são sempre 
os mesmos, como disse o _Senador Gilberto Miranda, que 
aqui comparecem. E se marcarmos reuniões de comissáo para 
as terças-feiras, esses que coSiumari'l chegar nesses dias somen
te à tarde não participariam, nem das sessões das sextas-feiras, 
também, porque quinta-feira já estão indo embora. 

No Congresso Nacional há talvez uns cinqüenta ou sessen
ta vetos para serem apreciados e até hoje não se conseguiu 
quorum para a sua votação, porque reúnem-se no mesmo 
horário as mais diversas comissões da Câmara e do Senado 
e náo há quorum no Congresso Nacional para votar as matérias 
como as medidas provisórias, os vetos e até mesmo esse Pro
jeto de Suplemcntãção e -o Orçamento, que vai entrar nos 
próximos dias, aqui, para apreciação do Congresso Nacional. 

O Sr. Magno Bacelar- Concordo com V. Ex• quando, 
inclusive, relaciona- e, aqui, estão váriOs daqueles que per
manentemente estão no plenário e n(!S Co!llissões. Há que 
se fazer justiça, também, àqueles que estão sempre traba
lhando - V. Ex~ é um dos exemplos, e peç-o permissão a 
V. Ex~ para me incluir entre aqueles que não têm se abstido 
dos trabalhos. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Exatamente. V. Ex• é um 
dos mais assíduos aqui -sou testemunha disto. 

Sr. Presidente, eram essas as considerações que eu gosta
ria de fazer nl.!sta sessão. Faço, também, um apelo veemente 
à Direção do Senado e da Câmara, para que se examine 
a conveniência da adoção de medidas que visem, realmente, 
possibilitar o funcionamento normal e satisfatório_ daS duas 
Casas do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n9 1.2~1, de 1993, do Sr. 
Senador Esperidião Amin, solicitando, nos terrilos do art. 
40, §1\', a, do Regimento Interno, licença para se afastar dos 
trabalhos da Casa no período de 27 a .30-_ de novembro _do 
corrente ano, a fim de acompanhar o Sr. Ministro d"!- Fazenda 
em viagem oficial ao Canadá. 

O requerimento recebeu parecer favorável da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e deixou de ser 
votado, naquela oportunidade, por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici~ 

tada. 

O SR. PRESillENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa. requerimento que será lido pelo Sr. V Secretário. 

_ É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.366, DE 1993 

Senhor Presidénte, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § lo, do Regimento 

-Interno, requeiro Seja considerado como licença autorizada 
minha ausência aoS trabalhos da Casa nos dias 3, 6 e 7. do 
corrente mês, quartdo estarei na cidade do Rio de Janeiro, 
em diligências relativas à Comissão Parlamentar Mista de In
quérito da Desestatização. 

Sala das Sessõ_es,_ 1~ de dezembro de 1993-. - Senador 
Amir La11do. 

O SR. !;'RESIDENTE (ChagasRodrigues) -Aprovado 
-o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

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

É lido e. aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.367 DE 1993 

Nos termos do disposto no art. 13, § r~, do Regimento 
Interno desta Casa, solicito Licença Autorizada no dia 
19-12-93, quando estarei no Rio de Janeiro, participando do 
lançamento da Revista n~ 2 de Estudos Feministas e de debate 
sobre o Projeto de Lei nq 78/93 de minha autoria. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1993. -Senadora 
Eva Blay. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,Aprovado 
o requerimen(o, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.368, DE 1993 

Requeiro, nos termos do artigo 43, II, do Regimento 
Int~rno do Senado Federal, sejam consideradas como licença, 
minhas ausências às sessões dos di3s 19 , 4, 12, 19, 22, 23, 
24. 25, 26 e 29 de novembro do corrente ano. 

Sala das Sessões, de novembro de 1993. - Senador 
Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, ~equerimento que será lido pelo Sr. 1~> 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.369, DE 1993 

Nos termos do art. 55, III, da Constituição e para os 
fins do disposto no art. 13, § 19 , do Regimento Interno, requei· 
ro para me afastar dos trabalhos da Casa, a partir de 1~. 
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3, 4, 5, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 26 e 29 _,_::_do corrente mês, 
ou seja, pelo prazo de 12 (doze) dias, a fim de atender compro
missos no Estado do Pará. 

Sala das Sessões, -Seriado r CmiH:nhõ -JOrge. - ----

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 ~ Secre-
tário. -

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do artigo 39, 

do Regimento Interno do Senado Federal, que me_ausentarei 
do País, no período de 27 a 30 do corrente mês, qua_ndo 
estarei em viagem oficial ao ·canadá. 

Sala das Sessões. 26 de novembro de 1993. -Senador 
Esperidião Amin. 

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

ORDEM DO DIA 

A Presidência retira o ite"ni 1 da pauta da seSsão de 
hoje, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Ê 6 seguinte o item retirado: 

-.1-
- .. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 59, DE 1993 
-- (Em regime de urgência, noS termos 
do art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Discussão, em tur-nO-úriícO, _do Pr_ojeto de Lei da Càmara 
-n, 59, de 1993 (n' 1.270/91, na Casa de origem). que dispOe 
sobre o salário mínimo de médicos e cirurgió~;.., uentistas, tenR 
do 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Almir, 
Gabriel, em substituição d L'omissáv d.::: AssuntOs Sociais, 
favorável ao Projeto com emenda de rcdação que apresenta. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição, 
Jl:lstiça e_Cidadania sobre a Emenda.) 

Sobre a mesa, requerimento q_L_!_e serã lido pelo Sr. 
Secretário. - -

1• 
____ D SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2 

É lido c aprovado o segui11te 

REQUERIMENTO N• 1.370, DE 1993 

Nos termos do_art. 281 do Regimento Interno, reqUeiro 
dispensa de interstício e préVia distribuição de avulsos do 
Parecer n·~ 432, de 1993,--cta Comissão Diretora, oferecendo 
a redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo 
do Senado ao Projeto d~ Lei da Câm~ran• 62, de 19?0 (n' 
3.516/89, na Casa de ongem), que define crime organizado 
c dispõe sobre meios especiais de investigãÇão e prova nos 
inquéritos e processos que sobre ele versem,_ a fim de que 
figure na Ordem do Dia da próxima sesSão. 

Sala das Sessões, 1~ de dezembro de-1993. -Senador 
Nelson Carneiro. - ---

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.Aprovado o 
requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem 
do Día" da próxima sessão. 

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

É lído e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.371, DE 1993 

. Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 
Parecer n~ 433, de 1993, da Coi:nissão Diretora, oferecendo 
a redação final do Projeto de Resolução n' 102, de 1993, 
que autonza a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a con
tratar operação de crédito com o Banco Económico S.A., 
no valor de até CR$436.000.000,00, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da próxima sessão. -

Sala das Sessões. 1\' de dezembro de 1993. :-- Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu,s) -:-Aprovado 
o _re_quenmento. -O projeto- a-que-se- rerere-Rgar-a-rá-na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

Votação em turno único, do Requerimento n" 1.051, de 
·1993, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento InternO, a inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei do Senado n~' 41, de 1993, de sua 

_ auto_ria, que dá nova redação ao art. 15 da Lei no 5.991, 
de 17 de _dezembro de 1973, _que dispõe sobre o controle 
sanitário do comércio de drogas. medicamentos. insumos far~ 
macêutkos e cOrrelates, e dá ouiras providências, cujo prazo 
na Corriissãó de AssuntOs SOciaiS já se acha esgotado. 

Em votação o requeriniento, -em turOo único. 
Os Sr. Senadores que aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n' 41, de 1993, será incluído 

em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência retira os n.ens de 3 a 13 da pauta da sessão de hoje, 
nos termos do art._175, e, do Regimento Interno. 

São os seguintes os itens retirados: 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 28, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regi:inento Interno.) 

De autoria do Senadora Eva Blay, que regulamenta o 
§ 7~ do art. 226 da Constituição Federal e dá outras provi~ 
dências. -

_ (Dependendo de parec~r da Comissão de Assuntos So-
ciaiS-.) · · 

-4 

PRÓJETO DELEIDA CÂMARA 
N' 173, DE 1993 

(InclUído em Ordem do Dia nos termos 
elo ar(, 172, I, do Regimento Interno.) 

·. N' 173,_ de 1993 (n' 1.864/89,_na Casa da origem), que 
dá nova redaç_ã_o aos arts. 387 e 392 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CL T, altera os arts. 12 e 25 da Lei n~ 
8.212, de 24 de julho de 1991, e os arts, 39, 71, 73 e 106 
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da Lei n' 8.213, de 14 de julho de 1991, todos pertinentes 
à licença-maternidade. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So
ciais.) 

-5-
MENSAGEM N' 396, DE 1993 

Escolha ci,e Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 281 do Regimento- Interno.) 

Votação, em turno único, do Parecer da Comiss~Q de 
Assuntos Econôniicos sObre a Mensagem no;. 396, de .1993 (n> 
820/93, na origem), de 4 de novembro do corrente ano, pela, 
qual o Senhor Presidente da R,_epública submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor EDSON.BASTOS SABINO, 
para exercer o cargo d_e_ Di_retor de Fiscalização do Banco 
Central do Brasil. 

-6-
MENSAGEM N'291, !)EJ993 

Escolha de Chefe cte MiSsão DiPlomática 

Dis-cUssão, em- turno_ único~ dO Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e DefeSa Nacional-sobre a -Mel):sagem 
n' 291, de 1993 (n' 514/93, na origem), de 19 de agosto do 
corrente an·o, pela qual o• Senhor Presidente da República 

· submete à deliberação do Senado o nome do Senhor LUCIA
NO OZORIO ROSA, Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embai
xador do Brasil junto à República de Moçambique, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 'ao Reino da Suazi-
lândia. -, ,, ,;,-

··-•7-
MENSAGEM N; 391, ÓE)993 ' . 

Escolha de Chefe de- Missão Diplomática 

Discussão, em turno únieo, do Pãrecer da Comissão de 
Relações Exteriores e- Defesa Nacional. sobre a Mensagem 
n' 391, de 1993 (n' 818193, na origem), de ·3 de novembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Pres_idente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do _Senhor RUBENS 
ANTONIO BARBOSA, Ministro de Primeira Classe da Car
reira de Dij:>lom~ta, para- exercer a função -de EmbaiXador 
do Brasil junto ao Reihb Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte. , · "T 

-8- ,, 
MENSAGEM No 321, Dífi993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiScussão, em turno único, do Pãr~ú da Comissão de 
Relações ExteriOres e 'Oefesa Nacional Sobre a Mensagem 
n' 321, de 1993 (n' 592793, na origem),''de 14 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nolftê do Senhor LUIZ 
AUGUSTO SAINT-BR!SSON DE AR'AUJO CASTRO, 
Ministro de Primeira ClaSse da Carreirã de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador, Chefe da Missão do_ Brasil 
junto à Organização dos Estados Ameriea:nos. 

-f~, I 
-9- 'r(· 

MENSAGEM W 332, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, eni tui--iio Unico, -do Par~"êb:r da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacionat'Sbbre a Mensagem 

n' 332, de 1993 (n' 609/93, na origem), de 16 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor RO
NALD LESLIE MORAES SMALL, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de 
Embaixador .:!o Brasil junto à Comunidade da Austrália. 

-til-
MENSAGEM N' 333, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 333, de 1993 (n' 610193, _na origem), de 16 de setembro 
do cOITente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Sena9o o nome do Senhor CARLOS 
ANTONIO BETTENCOURT BUENO, Ministro de Primei
ra Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Federativa Tcheca, exercer a função de Embaixador junto 
à República Eslov~ca. 

-11-

MENSAGEM N' 348, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscuSsâo, eiD turno único, do Parecer da Comissão_ de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n' 348, de 1993 (n' 642/93, na origem), de 29 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete â deliber~ção do Senado o nome do Senhor JOÃO 
AUGUSTO DE MÊDICIS, Ministro de Primeira Classe da 

·Carreira de biploiÍlata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à ~epública Popular da China. 

--~ 12-

MENSAGEM N' 349, DE 1993 
Escolha ~e Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
__ E.elaçõ~s _ExteriorÇs e Defesa Nacional sobre a _Mensagem 
n' 349, de 1993 (n' 643/93, na origem), de 29 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete â deliberação do Senado o nome do Senhor BER~ 
NARDO DE AZEVEDO BRITO, Ministro de Primeira Clas
se da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto â República da Finlândia. 

13 

MENSAGEM N' 360, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n9 3611,_ de 1993 (n~> 
683/93, na origem),: de 13 de outubro do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor LUIZ VILLARINHO PE
DROSO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo
mata, para exercer .o cargo de Embaixador do Brasil junto 

__ à Repúblíca da Polônia. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência convoca sessã,o extraordinária do Senado Federal, des
tinada à escolha de nomes de autoridades, a realizar-se logo 
após a sessão unicameral do Congresso Nacional. 
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O Sr. Chagas Rodrigues,__l"__Vice~Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada peio Sr_. Nabor 
Júnior, 2~' Secretário. - -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnidr) .:.:..Esgotada~a maté-
ria constante da Ordem do Dia. - ,-

Passa-se à apreciação do Requerimento n9 1363/93, de
urgência, lido no Expediente, para o Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n' 112, de 1990. 

Em votação o requerimento. -
Os Srs-. Senadores que o aprovam queirãõi permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. _ _ 
Aprovado o requerimento, a matéria aqoe se tefere ficará 

na Ordem do Dia da sessão ordinári<i subseqüente, nos termos 
do art. 345, 11, do Regimento fnterno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúniOr)- Passa-se ã àpre
ciação do Requerimento o<? 1.364, lido no Expediente, de 
autoria do Senador Odacir Soares. - -

A Mesa solicita do nobre Senador Francisco Rollemberg 
o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Para 
proferir parecer. Sem revisão ·cto orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: · 

O Senador Odacir Soares foi indicado pelo Senhor Presi
dente-da República, Dr. Itamar Cautiero AugT.:tstó Franco, 
e o Sr. Ministro Celso Luís Nunes Amorim, como observador 
parlamentar da Delegação do Brasil na 48~ Assembléia-Geral 
da ONU. em Nova Iorque. 

O nosso parecer ê favorável. 

OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -0 parecer é favo
rável. 

Em votação. - . 
Os Srs. Senadores que o aptóvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) ~ 
Aprovado. _ ___ _ _ _ _ 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici-

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrígues) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento n~' 1.365. lido no_ Expediente, 
de autoria do_ Senador Epitacio Cafeti;:íi"a. · · 

Solicito do Senador Francisco Rollembergo p~reá:r da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacion"al. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE.~ Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

O requerimento em apreço é idêntico. ão ã:Dterior, no 
qual o Senhor Presidente Itamar Fr:anco também indica o_ 
Sr. Sentido r Epitácio Cafeteira como Observador parlamentar 
na ONU. 

O nobre parlmentar requer a sua licença pelo período 
de 27 de novembro a 12 de dezembro de 1993. 

Nosso parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor 1\ínior)- O parecer é favo
rável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram petíilanecer 

sentados. (Pausa.) ~ 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ....:. Há oradores 
inscritos. - -- -

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Pronun
cia o seguinte discurso.) ...;.... ~St. _Presidente, Srs. Senadores, 
o ajuste fiscal tem sido anunciado como ponto de partida 
de uma série de providências a sereffi adotad3:s na área çia 
Fazenda,. COI11 a fi_nalid.ilde de provocar dec_Iínió Ínintérrupto 
da taxa inflacionária._~~sa promessa mantém altas as expecta
tivas de toda a Nação, cada vez mais apreensiva diante da 
p_erda diária do poder aquisitivo dos que vivem de rendimentos 
fiXo"s. 

~inha intenção, ao ocupar ãgora a tribuna, consiste em 
c:!_e~onstrar que o Senado pode oferecçr çontribuição opor
tuna ãos formulãdores da política econômico-finariceira. An-

. tes, porém, de apresentar sugestões que_co111plementem idéias 
do Senador Fernando Henrique Cardoso~ Cumpre-me recor
dar que o titular da ~;'as~ já ocupa a mesma há mais de 
um semestre. · 

Registro, porém, que o· acréscimo de cefc"a "de 10 Pontos 
percentuais à taxa de inflação por S._ ~x' eJ;Icon_trada ao _a_ssgmir 
o Ministério não lhe reduziu õ preStígio, o que_ significa -que 

_ aopinião pública não está_ fatigada de sua presença no primeiro 
escalão do G_overno. 

·o Ministro acàba de descrever um-prOgramá d~ cOmbate 
à inflação que se divide em três etapas, a saber: em primeiro 
lugar, o ajuste fiscal a ser alcançado pela via do equilíbrio 
orçamentário; em segundo, a adoção de um sistema de indexa
ção capaz de unificar os pniç()s; e, em· terceiro, a escolha 
do dólar como lastro de moeda. 

A elaboração do Orçamento equilibrado é obra complexa 
a que se dedica a equipe do titular das finanças, cuja reformu
lação da Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por objetivo 

-transformá~la na espinha dorsal dO programa de_ combate à 
inflação. -·=-- - -

Cada uma das etapas desse programa corresponde a uma 
· penosa, ofegante e exaustiva subida da montanha. O equilíbrio 
orçamentário, por exérilplo, não será alcançado _sem cortes 
drásticos de despesas~ objetivo que só poderá ser alcançado 
inediante negociações tensas e prolongadas no âmbito do Con~ 
gresso. 

Simt,~ltaneamente terá que ser desencadeada uma série 
interminável de negociações do Governo Federal com os go
vernos estaduais em função da Lei de Diretrizes Orçamen
tárias, reformulada. É que a política de combate à inflação 
exigirá -de tç:.dos estados e municípios o emprego-de recursos 

_ próprios paia' complementar as verbas federais destinadas a 
--obras e Serviços-·has respectivas_áreas. 

Outra fonte de atrito será a elaboração de uma lista de 
projetos e programas de âmbito estadual e municipal que 
não serão financiados co;m_verbas federais. Isso signif~ca que, 

--põr maior que seja o elnperiho dàs governos estaduais e muni
cipais, tais projetas e Programas serão excluídos do Orça
mentO-da União-. 

Ao mes.n:jq- Jempo em qUe terá de suportar as tensões 
produzidas por _esses embates, o Ministro da Fazenda perderá 
novas energias_ ao congelar verbas orçainentárias paia obras 
de responsabilidade do Governo Federal, programadas para 

--terem início em 1994, pois, em tais circunstâOcias, haverá 
mobilização de -interessados em favor da liberação de, pelo 
menos, parte dessas verbas. 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores~ a experiência histórica 
nacional e i~ternacional demonstra que não pode ser indolor 
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o combate verdadeiro ã inflaçãO. Reduzir a taxa i'nnàcionária 
a nível suportável de 6% a 8% ao ano implicá _esforço hercúleo 
e disposição para sustentar o reme por tempO mais longo 
do que resta ao Govcriio-ae-Itamar Franco. 

Será tambéril indispensável adotar UJ!l~ política de sinto~ 
nia fina para 'resguardar da falêncl~ empresas nacionais iinpor~ 
tantes que estejam sob- a ameaça de cai! na armadilha do 
endiVidamento. Como, hií ·bastante tempo, a inflação se con
serva em-nfvel alto, é mevnaver que um número apreciável 
de empresas ten~a_ assumido o compromisso de resgatar dívi
das com juros- fiXós ditados pela taxa inflacionária anuaL --

Se, como resultado da aplicação da nova Lei de Diretrizes 
Orç3inentáriás; a queaa dá taxa de inflação'precipitar a baixa 
dos juros, as dívidas vigentes com as taxas de juros do regime 
inflacionáriO anferíor--toinã:f-se-ão iri'esgátáveis. sao de tal 
gravidade as conseqüências económiCas -e-ffiiànCéi'ras de uma 
moratória de escala nacional que o titular das fin-anças precisa 
medir bem as suas forças ao assumit-a empreitada. 

Nota-se, portanto, uma falha indesculpável no progr:1ma 
de combate à inflação. Admite-se que não é demagógica essa 
declaração de guerra do Governo à irifla_ção. Aceita es~a pre
missa, parece obrigatória uina prégação à sO'CiCdade que tenha 
efeito pe'dagógico. Tanto ·os empresáriOs ·como as famílias 
que compõem o cenáriO de produçãO e-c-onsumo devem ser 
advertidos para os efeitos ineVitáveiS de um combate severo 
à -iriflação presente-, para que não se tr<!_nsforme em hiperin-
flação. · ·· · · · · ·-

Se os governos estaduais e municip3fs-não pUderem reãii
zar, com os recursos-próprios, projetas--e programas antes 
colocados no Orçamento -Federal e agora excluídos deste, 
como parte do combate à inflação, o que a·contecerá, Sts. 
Senadores? 

Orá, Srs-. Senadoie·s, -as e~p-resas de construçãO e de 
serviços que estiverem· cómptomecendo recursos, na- expec
tativa de contratos daí reSultantes, poderão sofrer graves per
das. E -Se não houver nem obras nem fornecimentos, nova 
parcela da força de trabalhocai.Tá rio deSemprego. Tanto o 
GovefnO'da Uníãó ·como os·-governos·'êstadt,aais precisarão 
mobilizar recursos especiã.fs ·para· fáze"tern lace ao a·gravãriiento 
da situacão sdciãl. 

A feitura de to_das as declarações feitas pelo Ministro 
da Fazenda _ou por membros destacados de sua equipe não 
leva a crer que o _GoVeino esteja cóás-cip: da rieCessidade de 
um tratamento especial a ser dado às conseqüéncias _do seu 
programa antiinflacionário. No ê3.so,o GOyemo imita a pessóa 
que assume dívidas sem ter idéia de COIJ10 resgatá-las. Q com
bate à inflação implíca uma dívida social que deve ser paga. 
ou seja, não se realiza Uina obra esseilciã.l serll cOnhecimento 
de todos os seus custos. 

A inflação. é um flagelo para a maioria do povo brasileiro. 
Reduzi-la a termos suportáveis, o que- signifi~a tª'xa inflacio
nária anual de um dígito, representa nã átualidade uma reivin
dicação de profundo sentido social. O Brasil precisa resgatar 
a sensação produzida pela estahilidade da moeda, perdida 
há mais de meio século. A moeda estável reduz as tensões 
sociais, eliminando grande parte das· coildições que geram 
a criminalidade, aumenta a competência administratiy_a dos 
trés níveis do_Governo, torna previsível a execução orçamen

. tária e gera saldos crescentes nOs orÇamentos públicos. Por 
sua vez, as empresas mantêm preços estáveis, O que favorece 
o consumo d~ massa, amparado pelo crédit~ popularizado, 
e inclinam-se ao investimento constante de seus lucros, geran
do novas oportunidades de emprego. 

Sr. President~, Srs. Senadores, não. há nesta Casa quem 
despreze os efeitos sociais positivoS das reformas econômicas 
e financeiras que tenham por base a estabilidade monetária. 
Em conseqüência, todos estaremos predispostos a um exame 
sereno das proposições que nos serão apresentadas pelo Minis
tro da Fazenda, na primeira gra!J.de etapa de seu programa 
antiinflacionário. 

O Sr. Maiisueto de Lavor- Permite-me V. Er um apar-
te? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Com prazer, Senadoc. 

O Sr. Mansu~to de Lavor - Senado~ Üiiberto Miranaa, 
o pronunciamento de V. Ex~ é da rlJ__aior impoitância, é oP9_ri..J
níssimo, tendo e~ vista as ~t;ltícias dos i ornais sobt:e Q plano 
económico elaborado pela equipe chefiada pelo Ministro FerR 
nando Henrique Cardoso. Mas é preciso fazer duas ·conside
rações acerca desse anunciado plano. Primeiramente, vaza 
pela imprensa possivelmente detalhes ou tópicos desse plano, 
sem _que haja uma visão do conjunto. A partir disso, analisar 
uma- parte ou o todo pela parte é muito difíciL A __ ~álise 
de V. Exa é mais abrangente, porque não está e!J-focando 
esses pontOs divulgados pela imprensa, a respeito desse plano 
de recuperação econômica do Ministro Fernando Henrique 
Çardoso. Na minha opinião, creio _gue, ante-s mesmodo vaza
mento da imprensa, de partes ou tópicos desse plano, já o 

~Ministro deveria estar procurando, em nome do Governo, 
o diálogo com fodas as lideranças no Congresso Nacional. 

··E isso, lamentavelmente, não está havendo. O Congresso, 
oficialmente, não sabe nada. O que sabe é através dos jornais. 
As lideránças não estão discutindo esse plano. Antes que 
ele fosse oficialmepte apresentado, já as lideranç~s no Con
gresso deveriam tomar conhecimento de um projeto piloto 
desse plano, para que se discutisse e oferecesse contribuição. 
mesmo do ponto de vista informal. Assim, ele seria oficiali
zado, quando tudo já estivesse bem esclarecido e não houvesse 
uma batalha entre o Congresso e o Governo e o GOVerno 
e o Congresso, pOrque, se qualquer um dos dois que saia 
derrotado, a situação é ruim para "o País. De mo~o que não 
posso emitir nenhum juízo - e V. Ex• também não o está 
~endo- sobre o conteúdo do projeto, porque não tomamos 
conhecimento dele;_ Faço reparas é ·ao pfoCéssb.. O mesmo 
se diga do OrçaineÍlto, lembrando que o Orçamento de 1994 
já se encontra em mais atraso do que o Orç~mento de 1993, 
que foi votado no dia 30 de abril do mesmo ano. quando 
deveria ter sido votado até o dia 15 de dezembro do ano 
passado. Como a população, em geral, tem a memória curta, 
daqui a pouco, vai-se dizer que o Congresso, mais uma vez, 
dilatou a votação do Orçamento; mais urna vez, o Congresso 
se omitiu, não cumpriu o seu dever e não votou o Orçamento 
até o dia 15 de dezembro. O que _está sendo anunciado também 
peJa imprensa - pOr que não se sabe de nada - é que na 
nov.il proposta do Orçamento do Governo, Senador Gilberto 
Miranda, virá pressupondo alterações no texto da Constitui
ção, no que toca a uma parcela dos recursos vinculados, desti
nados _aos municípios e aos estados. Uma parcela de 15% 
desses recursos, coni o aumento de 5% dos impostos, formaria 
um fundo para as atividades sociais. Ora, se após a sustação 
do processo orçamentário. qi.Ie já estava em curso por tanto 
tempo", será eiiViã:da uma nova proposta -não se sabe quanR 
do, daqui a uma semana, quem sabe! -que depende de 
alteração no Texto Constitucional, isso signifíca jOgai a vota
ção do Orçamento para as calendas de abril, quem sabe até 
de maio do próximo ano. A opinião pública, então, se mobili-
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zará contra o Congresso, dizendo que ele, mais uma yez, 
não cumpriu com a sua obrig_ação constitucioital e legal de 
votar o Orçamento até o dia 15 de dezembro. O mesmo filme 
do ano passado está-se repetindo este ano-, com alguns ingre
dientes, como V. EJé-1 sabe, bem maís dramáticos do que no 
ano passado. Portanto, quero considerar que aadvertêncía, 
a análise que V. Ex• faz sob~e o plano ~o Go~erpo, _que 
ninguém discute que é importarite, sobre~ combate à inflação, 
que ninguém discute que é _4'nportante, devem ser bem pesa
das. Primeirame-nte, o diálogo e o entend~meJ?tO C9~ o_Con
gresso, porque, sem isso, não vamos a lug~r nenhum. Quero, 
portanto, parabenizar V. E~. sem me alongar mais. Com 
muito prazer, góstaria de ouvir a c_on~inuação do s_eu raciocínio 
sobre a situação económica geral do País e_sobre e~s~_ ~un
ciado Plano de Recuperação Económica, que tod-os queremos 
apoiar, mas, evidentemente, naquilo que interessar ao País 
e â sociedade. Entretanto, gostaríamos _de ser i!lformados a 
respeito, o que, até o momento, não ocorreu. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Mansueto de 
Lavor, V. Ex~. que pertence ao-s quadros -do meu partido, 
o PMDB, teve oportunidade, na última ve~ Ç-!ll_que resolvemos 
continuar apoiandO o Governo, -de conhecer a promessa, feita 
por esse mesmo Governo, de que, antes de mandar qualquer 
medida para esta Casa, consultaria os partidos, falaria com 
as lideranças e prestaria informações. · - -

Até agora, Senador-V. E~ tem toda razão -,_aPsQJ_uta
mente nada foi feito. Acho que esta. c·asa, assim como i 
população brasileira, só fica sabendo das notícias pelos jornais, 
pelo rádio e pela televisão. 

O Ministro da Fazenda, há um mês, quando esteve aqui 
neste plenário, respondendo as perguntas dos Srs. Senadores, 
disse que as medidas seriam rapidamente elaboradas e tratadas 
anteriormente com esta Casa. Estamos no primeiro dia do 
mês de dezembro e absolutamente nada chegou a esta Casa. 

Acho que o Executivo continua fraco,__c_ójjtiriua "sem ne~ 
nhum respeito pelo Congresso, quando não dialoga com o 
mesmo, como bem o disse, no iníciO" ·da sessão, o -Senador 
Josaphat Marinho. 

Não sabemos de nada, não temos idéia de nada _e, como 
disse muito bem V. Ex~. muito menos do conjunto. Sabemos 
apenas de partes. 

Como o Sr. Ministro da FaZenda -Senador por vários 
anos e, portanto, com uma visão muito ampla desta Casa 
- espera que, no mês de dezembr~, venhamos ,a ,aprovar 
essas medidas? Como S. Ex~ espera que, no mês de dezembro, 
venhamos a analisar com calma, com sabedoria, com tranqüi-_ 
lidade, para que possamos oferecer subsídios a essas medidas? 
É muito dificiH 

Penso que está na hora de o Congresso àãr â equipe 
económica e ao Governo Federal o mesmo tratamento que .. 
eles têm dado a esta Casa. Creio que se-demoraram até agora 
para nos enviar o projeto, devemos nos debruçar sobre ele 
e tentarmos colaborar, mas sem pressa. Se as medidas não 
tiverem condições de entrar em funcionamento logo no início 
do ano, que esperem o necessário, mas· não podemos continuar 
dando cheque em branco a esse Governo, qu:e ainda nã() 
provou para que e a que veio. - - --- -- -- -

Eu já disse da tribuna desta Casa que o primeiro ano
do Governo Itamar Franco não deu certo e, pelo jeito, o 
segundo também não. .. 

Sua Excelência o Presidente da República continüã tendO 
toda a chance de fazer um ótimo Governo, peJo menos neste 

último ano,_mas parece·que falta vontade, parece que o grupo 
que cerca o Senhor Presidente é realmente fraco. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Com prazer, Senador 
Cid Saboia de Carvalho. . .. . 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - OuvindÕ este sincero 
discurso de V. Ex\ ficamos satisfeitos porque, na verdade, 
muitas vezes, na política nacional, há faltado, sem dúvida 

_alguma, a sinceridade, esse valor que V. EX" utiliza neste 
momento na tribuna do Senado Federal. Aliás, essa tem sido 
a sua marca çiesde que aqui chegou. A sinceridade, às vezes, 
leva a excessos. Mas, ~e gu~lquer maneira, mesmo com exces
so, é melhor a sinceridade do que a mais doce mentira, inclu
sive sobre planos governamentais. Veja V. Ex~ que o Governo 
tem uma: pêdra no meio do caminho, qual se fora a materia
lização do famoso poema de Carlos Drummond de Andrade. 
Uma pedra no meiO do caminho, que se constitui exatamente 
na inflação. Mas, dentro dessa questão inflacionária, há uma 
outra maior, que é per~ersa, qu_e é çã:paz de desestabilizar. 
de fazer sOfrer. de humilhar, de escravizar, enfim, que é capaz 
de tudo: é a questão dos juros. Estamos vivendo nesse mo
!f!ento sob uma_ ditadura do .s.istenia financeirq_ n~ciçmal. Tpr
nou-se falsa ciência- essa história de que os juros_ estão_ fora 
do controle do Governo .. _O Governo -não pode controlar os 
juros porque há o mercado--:- foi ;mais ou nlénos isso õ que 
falou aqui o Ministro da Fazenda, nosso queridíssimo compa
_nheiro Fernando Henrique Cardoso_. Há o mercado; infeliz
mente, há o mercado. Por isso, os juros são altos. Mas não, 
porque, do contrário, -se os jui-os realmep.te s~o_ a.ssim,. se 
as coisas são assim, nem p~_ecíS3ría_mos- de Banco Central. 
Não sei para que o Banco Central, nãs suas diversas- aptidões, 
se a principal ele não controla, que é essa de tomar sempre 

_ h;um~no o sis:tema financeiro nacional. Os bancos existem 
para empresas e pessoas naturais, pessoas jurídicas e pes-soas 

_ físiças. Eles não podem ser maiores que a própria sociedade,· 
-pairar acíma da sociedade. Um dia, V. Ex~ disse na CPI que 
-era um homem rico, um homem da iniciativa privada, mas 
quem o está aparteando é um homem absolutamente pobre, 
que não pode dever ao Banco do Brasil, porque o seu Subsídio 

-não paga os juros po'r ele cobrados. O subsídio que recebe 
aqui é menor do __ que os juros do B?ncO -do Brasil. Para isso, 
basta dever um milhão ou um milhão e pouco, alguns cruzeiros 
reais acima de um milhão. O cheque-ouro, se utilizado, pode 
resultar em juros que vão de 45% a 53%! Cinqüenta e três 
por. cento! Agora, V. Ex~, com-o- um homem da iniciativa 
privada - e eu disse qüe V. Ex~ havia afirmado qUe era 
um home_m rico só páta proVocar, dentro da nqss~ amizade, 
porqüe sei que;.na verdade, V. E r não usa um Patek Philippe, 
não é? Então, eu quis só provocá-lo. dentro da nossa estima, 

_que é muito gi-ande, pode acreditar -, mesmo sendo um 
empresário bem-sucedido, há de transacionar com bancos, 

__ e _s_ab~rá o quão doloroso é isto. Antigame_nte, uma empresa 
podia fazer seus planos, pedir empréstimos, tocar para frente 
e,_depois, pagar o dinheiro emprestado. Hoje, se uma empresa 
pedir dinheiro -~mprest~do, ela vai ter qu~ _s~_ liquidar para 
pagar o empréstimo, terá que ir â falência. Então, o emprés
timo é hoje recurso dos enforcados, daqueles que não têm 
outra solução, como o aparteante, o Senador João França, 

,._como o Senador M:ansueto de Lavor, ou como as empresas 
-nãcionais que estão em estado pré-falimentar ou pré-concor.:
i:iatário. Diga-me uma coisa, Senador Gilberto Miranda: como 
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empresário; V. Ex• poderia dizer que vai bem, que é próspero, 
que é rico, tendo dívidas nos bancos? V. Exa poderia dizer 
que é rico se tivesse seu patrifp.ônio garantindo obrigações 
financeiras contraídas por força de empréstimos necessários 
à própria expansão de suas empresa~? Pequeno~ e_ grandes 
empresários nâo irão progredir, e eu nãb sêi, Senador Gilberto 
Miranda, como progride o setor público sem o setor priVado. 
Admíro muito as pessoas, como V. Exa, que vivem na vida 
privada e da vida privada. V. Ex~ disse que está aqui por 
um acidente, não sabe nem se pretende voltar - ~m dia 
V. Ex~--disse isso. Mas continuará, porque a sua vocação foi, 
realmente, revelada. Aqui, tem sido excelente companheiro 
e excelente Senador. Não pense que vai voltar à vida privada, 
assim, tão facilmente. Não vai ser fácil. Aqui, a vida, de 
qualquer maneira, é faScínarite, e V. Ex• tem ido muito bem. 
Mas me mate essas curiosidades: cOJ;llO é que o setor privado 
vai mal e o setor público Pode ir bem? Como é que quem 
paga imposto pode ir mal e quem recebe imposto pode ir 
bem? Eu não entendo! Como podem ser feitos planos mirabo
lantes no setor público, sem escutar o_setor privado? Eu não 
entcndot Eu nem sepa:ró os setoreS. Para mim, há a economia. 
pública quanto a pessoa pública, e a pessoa pública. tem 

que se preocupar com o cantpo privado, tanto quanto as em
presas do se to r privado. Daí porque as privatizações não _preo
cupam, se feitas com honestidade. É por isto que não preocu
pam. Agora, feitas privatizações-com ·sentidos políticos, com 
sentido anti-patriótico, com sentido fraudulento, aí, passa a 
preocupar.- Mas estou interromp_endo o discurso de V. Ex~ 
só para dizer: fale-me sobre oS juros, ~~ntro da sua experiência
de empresário, pOrque fico pensando que sou só eu que falo 
isto aqui, fico pensando que estou ficando doido. Faço a per
gunta ao Ministro e o Ministro ri-, Íalo com um, falo com 
outro ... Já estou até- pensando que eu sou aquele soldado 
que acha que está marchando correto e todo o batalhão está 
errado. Não entendo essa questão de juros. Qual é a visão 
de V. Ex\ como empresáriO bem-sucedido, como homem 
rico, como Csse político vOcacioriado, que há se.revelado nos_ 
seus trabalhos parlamentares? É isso que eu queria saber. 

O SR. GILJ!ERTO MIRANDA _.: Agradeço o --àparte 
de V. Ex•, o carinho com que me trata nesta Casa e a contri
buição que dá ao meu pronunciament9_ nest~ tarde que se 
inicia. Queria- responder a V. Ex~ que nem todos nesta Repú
blica, nem todos no Governo Itamar -sãó tratados da mesma 
forma pelos bancos governamentais. _ _ 

Ê lamentável que eu esteja, praticamente, falaridO para 
as cadeiras deste Senado; é lamentável que estejamos apenas 
cinco Senadores, neste momento, além de alguns jornalistas 
e representantes de MinistéfiOS. Mas, Senador Cic! Saboia 
de Carvalho, em primeiro lugar, guerfa dizer a V. Ex• que 
a única inveja q-ue-tiVe rif.ste Senado, até agora, não foi daque
les que falam bem, daqueles_ que têm facilidade de falar, mas, 
sim, do Patek Philippe que V. Ex~ carrega no braço esquerdo. 
Mesmo corno empresário, até agora1 !J.ã<? tive coragem de 
comprar um Patek Philippe. 1sso daí é coisa não para rico, 
mas para pessoas de bom gosto. Isso daí vem muito antes 
do dinheiro. Quero parabenizá-lo, porque V. Ex~ tem um 
exemplar raro, um Patek Philippe dos mais bonitos que já 
vi. --

Voltando ao assunto do probi~II~:~ de banco, Senador 
Cid Saboia, tive hoje Condições, na parte da manhã, de ver 
um documento raro, que, acredito, dificílmente chegará a_ 
esta Casa. E eu até desafiaria o Presidente do Banco do Brasil 
a chamar toda a imprensa parã uma· "entrevista, .e. depois, 

vir a esta Casa explicar porque e como fez o acordo firmado, 
semana passada. com o Jornal do Brasil. O senhor sabe que 
acordo foi feito_? 

Eu não falo por parlamentar nenhum, não tenho nada 
contra o Jornal do Brasil, sou praticamente apolítico- estou 
político -, quando pergunto: Sabe V. Ex~ que acordo foi 
feito? O Banco do Brasil, para uma dívida de mais de 30 
milhões de dólares, num documento particular de três folhas, 
assinado, deu ao Jornal do Brasil dois anos de carência, mais 
seis anos para pagar, a juros de 12% ao ano. com hipoteca 
em quinto grau no_~ imóveis do referido jornal. 

_O Sr. Mansneto de Lavor- Senador Gilberto Miranda, 
V. Ex~ me permite um aparte, dentro dessa importantíssima 
informação? 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Com todo prazer. 

O Sr. Mansueto de Lavor - O Senador Cid Saoeia de 
Carvalho diz que estão achando que ele é doido, porque insiste 
em falar na exorbitância dos juros. Caso S. Ex~ seja realmente 
doido, não irá sozinhO para o manicôinio,-lrei acompanhá-lo 
-aliás, lá podeiei iriclusiVe ver seu Patek Philippe, que ainda 
não tive a oportunidade de admirar. É que sou autor de um 
pfojeto de regulamentação do art. 192, § 3'?, da Constituição. 
Trata-se do Projcáo de Lei n"' 27/92, que regulamenta, exata
mente, o cumprimento do mandado constitucional de que 
os jur~s abaixo de 12% ao ano são do mercado -é o _jogo 
de mercado-, mas, acima de 12%, é uma questão do Estado. 
O E_stado não pode deixar de intervir, como intervém, através 
do Banco Central, no preço do dólar quase toda .semana. 
Então, não sei que mistério é esse·. Quero t3mbém fazer essa 
indagação: qual é o mistério, qual é a força oculta que faz 
com que esse projeto, de ritinha autoria, esteja na mesa há 
mais de um ano. sein que seja colocado em votação? Qual 

_é o mistério? Já fiz essa pergunta à Mesa. Quem é a Liderança 
que está pedindo para que ele não seja colocado em votação 
há tanto tempo? Então, ·nobre Senador, quando realmente 
o Presidente ou a equipe económica determina esse trata
mento ao Jornal do Brasil, quero até parabenizar os novos 
diretores e aáminlstrãdOres do Joi-Dal do Brasil, mas vou que
rer exigir isõrioniia para todos os devedores do País. Temos 
que invocar a Constituição, que deterritina juros de _12%, 
e invocar os oUtros princípios da Constítuição, principalmente 
o que diz que todos são iguais perante a lei. Muito mais 
perante a Constituição brasileira. Vamos exigir isonomia! 
Com o documento a que V. E r teve acesso - e o parabenizo 
Por essa informação -, vamos exigir isonómia, tratamento 
igual para todos os devedores inadimplentes do Banco do 
_Biasil. Ou é aSsim, ou então estamos realmente numa Repú
blica parecida com o reino dos animais do Orwell, o autor 
de "1984" e "A Revolução dos Bichos": os _animais são todos 
iguais, ma_~_uns são mais iguais do que outro-s. Esse não é, 
re~lmente, o espírito da República. Por isso, gostaria de saber, 
exatamente, qual é o mistério, qual é a força, qual é a mão 
invisível que impede que ess_e projeto·, que regulamenta os 
juros de 12%, venha para a pauta de votação. Já é o terceiro 
ou quarto pedido que faço à Mesa. E, em segundo lugar, 
vamos lutar para que o mesmo tratamento dado a um grande 
jornal brasileiro,. a uma grande empresa jornalística, seja, 
por força da isonomia e do tratamento igualitário -de todos 
perante a lei, estendido a todos os devedores inadimplentes 
com o Banco do Brasil. Muito obrigado, Senador, pela infor
mação que traz V. Ex' 
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O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte 
de V. Ex~ Gostaria de deixar bem claro que o acordo do 
Jornal do Brasil com o Banco do Brasil tem dois ÇtJtOS _de 
caréncia, oito anOs para- pagar, correção moiieiárlã e"juÍ"os 
constitucionais de 12%. 

Vemos todo o setor produtivo no País sendo penalizado. 
Quando querem dinheiro de banco, isso cuSta correção mo!le
tária, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50%. -Quanto maior 
for a dificuldade em que estiver a empresa, mais Caro lhe 
custará. Penso qUe V. Ex~ tem toda razão quatido propõe 
tratamento isonómico para todos os devedores do Banco do 
Brasil. 

Gostaria, efetivainente, que o Pre~i_dente do_Bf!,nço do_ 
Brasil convocasse uma entrevista e disseSse que todos aqueles 
que estão inadimplentes com aquela instituiçãO finaQceira te
rão tratamento iguaL Sou favorável â recuperação do_ Jornal 
do Brasil, que parece já estar sentindo o efeito da nova admi
nistração. Acredito que um- jór-liãl daquele nível - do qual 
sou leitor -, um dos melhores do País, um jornal com qua,se 
cem anos de existência, um jornal que é um património nacio
nal, não deve acabar. Da mesma forma, a TV Manchete, 
devedora tamb~m do Banco do Brasil, deve _ter o mesmo 
tratamento dado ao jornal. Da mesma forma, os canavieirOs, 
o pessoal da indústria, os plantadores de grãos, que também 
estão com dívida junto ao Banco do Brasil, devem ter o mesmo 
tratamento. 

Creio que o Presidente Itamar Franco não perderia uma 
grande oportunidade de falar, de ordenar ao Presidente do 
Banco do Brasil que o tratamento fosse· igual para todos. 
O que não podemos aceitar é o tratamento diferenciado. Penso 
que está na hora de o Governo most!3r que ~é S~riô~~ __ NãO_ 
adianta apenas falarmos que o Presidente é sério, que o Presi
dente é direito, quando é diverso o tratamento dado a diferen
tes devedores do Banco do Brasil. 

O Presidente Itamar Franco, quando chegou ao Governo, 
disse que os bancos iri3ni se Ver com: ele, que os bancos iriam 
ver o que ele faria, mas só ficou-ria palavra. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho ~-Permite-me V. Ex~ 
uma outra intervenção? V. Ex~ está dizendo, então, que esses 
juros, que nos atingem barbaramente, não atingem a todos? 
Que o sistema financeiro tem dois pesos e duas medidas? 
Isso é da maior gravidade! O discurso de V. Ex• está tendo 
um peso muito grande. Não se preocupe se no plenário há 
poucas pessoas. V. EX'! verá que repercussão terá o seu pronun
ciamento, inclusive constando nos Anais da Casa como uma 
peça modelar de protesto e ~e juízo qítico a r~speito do 
sistema financeiro nacional. Se o Ministro da Fazenda diz 
aqui que os juros são altos porque há um mercado, por que 
não há um mercado para essas transações? Só. há um mercado 
para o vulgo, para o comum, para o nordestino que pede 
um empréstimo para plantar? Vem a seca, ele não _planta, 
não tem safra, perde ainda a terra, para pagar_ um empréstimo 
que fez ... 

O SR. GILBERTO MIRANDA -E é execotãdo. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- E-é-eXe-cutado barbara
mente, perde tudo. Desculpe-me estar intervindo tanto no 
discurso de V. Ex~ O que desejo mesmo é escutar a sua expla
nação. Muito obrigado. 

O SR. GILBERTO MIRANDA -E um prazef, Se~ador 
Cid Saboia de Carvalho. 

Queria fornecer um dado a V. Ex•, que já deve ter tido 
a oportunidade de ler os jornais de hoje: ontem, o ·Governo 

foi ào mercado vender 7.5. bilhões de dólares de notas do 
Tesouro Nacional. O Governo vãi aO mercado- e paga taxa 
que varia_sempre entre o nlínimo de 14 e o máximo de 17%, 
nõs últimos meses. Pergunto aos senhores: como o GovernO 
pode tomar dinheiro entre 14 e 17% e aplicar. através de 
um bane.~ que ele mesm~ controla, esses mesmos recursos 
a 12%? Queria saber o porquê dessa mágica. Isso explica 
o tãq_.baixo _nível de lucratividade que vai ter o Banco do 
Brasil este ano. Por que o Governo não dá o mesmo trata
mento a todos aqueles que tomam dinheiro no Banco do 
Brasil? Por que é tão diferenciado esse tratamento? Por que 

__ o Governo não obriga os outrOS bancos privados captadores 
_a dar o dinheiro ao Governo a menos de 12%? 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Se V. EX" me permite 
novamente aparteá-lo, imagine se a nossa CPf, ·no exame 
que faz nas contas bancárias de parlamentares, encontrasse 
alguma coisa como esta eni- favor de um parlamentar! Ou 

·seja, se um parlamentar houvesse-obtido do Banco do Brasil 
um favor dessa monta, que nome teria isso? É uma coisa 
muito grave. Penso que V. Er está falando de um assunto; 
realmente, muito grave. Nem de leve somos contra qualquer 
operação para salvar esse monumento da imprensa brasileira, 
que é o Jornal do Brasil, mas a isonomia é -necessária para 
que se salvem outras empresas em igual situação e que sejam 
importantes também para a: cultura, para a economia, para 
a educação. Aliás, sou também um leitor do Jornal do B~asil, 
tenho uma grande admiração pót esse jornal, mas ele_ é um 
críticO dos costumes. Então, por isso, é precfsó que-o GOverno 
explique essas operações, iriclusive com esta indagação: como 
é que-o Banco toma dinheiro mais caro e empresta mais bara
to? Isso vai terminar como uma doação, e não sei como essas 
doações terão, na escrituração bancária, a devida destinação. 
Coni toda certeza, o Banco sofrerá perdas anuais, que terão 
que ser contabilizadas. E como fará o Tribunal de Contas 
da União? São perguntas que fazemos, porque, hoje, estamos 
passando o Brasil a limpo e todas essas indagações são da 
mais alta importância. Inclusive, soube que o Jornal do Brasil 
passa· a ser dirigido por Motta Veiga, que também prestou 
depoimentos aqui, naquela CPI que apurou todos os fatos 
sobre a cor.r:Ypção nacional, na condição de ex-Presidente da 
Petrobrás. Aliás, saiu-se muito bem, dando informações pre- -
ciosas para o conhecimento daquela Comissão e de outra, 
da qual fui relator, onde estivemos examinando as contas 
da Petrobrás, seus negócios e ·doS fundos de pensão. Quero 
só dizer que as indagações de V. Ex~~ nesta manhã, aqui 
no Serfado Federal, são da maior importância. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Cid Saboia 
de CafValho, agradéço- mais uma vez o ã.pãffe de V. Ex~ e 
quero- lhe dizer que todos nós_sonios favoráveiS à criaçãó 
de empregos. Se o Governo ernpresfãSse dinheiro a 12% para 
o comércio, para a iO:dústria, para o consumidor, o consumo 
seria maior, as indústrias produziriam mãis e, com certeza, 
teríamos menos desemprego. Tenho certeza de que nenhum 
dos parlamentares presentes na Casa, bem como aqueles que 
estão ausentes. criticariâ o devedor por ele procurar a menor 
taxa. 

--EntendO que o Jornal do Brasil está certo, porque os 
bancos;quando emprestam às empresas que esgo-enforcãdas, 
O fazeni a 30%, 40%, a taxas escorchantes. Quando o banco 
procura conseguir uina·-·menor taxa -é a taxa ideal, a taxa que 
o Senador Mansueto de Lavor propõe, em seu projeto, que 
seja aplicada. Penso que essa deveria ser a taxa, não aquela 
que· é cobrada atualmente. 
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Quem tem o caitão cte créditO Ou O Cheqi.Ie~oilro do--Banco 
do Brasil, quando entra no limite negativo, paga taxas muito 
maiores do que essas. Por que não pag_ar·a niesrria_ taxa? 
Por que não dar carência a todOs aquefeS que estão endivi
dadoS? 

Está na hora de o Governo itamar moralizar o ExecUtivo. 
Poderíamos, sim, fazer uma CPI dé Fundos de -Pens-ão; pode
ríamos, sim, fazer uma CPI dos Bancos Estatais. Não sabemos 
quanto dinheiro é empregado, é apficado, aos amigos do Po
der. Não sabemos o -que acontece realmente nos fundos de 
pensão. - - ~ --

Gostaria que Õ MiniSfiô Stepánenko, <:Jue· já tem um le
vantamento pronto de todos os fundos de pensão, enviasse 
a esta Casa e- a todos os parlamentares quanto o Gõvefno 
recebeu de dividendo das empresas ~tatais das quais ele_ é_ 

proprietário e quanto o Governo pagou, por meio dessas esta~ 
tais, aos fundos de pensão. 

Na semana passada, os jornais veicularam que o Governo 
Federal, detentor do controle acionário da Petrobrás, recebeu 
14 milhões de dólares de dividendos. No mesmo período, 
a Petrobrás repassou ao fundq de pensão. como doações ou 
transferências·,-.104 milhõe-S de dólares. Imaginem V._ Ex~s que 
6%, 7% do valor que o Governo recebeu pela sua participação 
acionária, a Pdrobrás passou 93% a mais para o fundo de 
pensão! 

Já cansei de falar so_bre esse assunto:, aqui desta tribuna. 
Na última vez em que o MinistrO da Fazenda aqui esteve, 
eu o inquiri: Sr. Ministro, eu gostaria muito de apoiar este 
Governo. Dê-me um motivo; diga~me alguma coisa; dê~me 
uma sinalização para que eu defenda o Governo Itamar, para 
que eu defenda a política económica de V. Ex~ Os sete minutos 
que nos foram designados transformaram-se em quarenta! 

Comõ dizerit V. E~\ o Ministro é um homem afável, 
educado. maravilhoSo e fala, em público, que não entende 
nada de econom1a. s: Ex~ também teril:s"ido honesto -em não 
propor nenhum choque rnírabolante, nenhuma política malu
ca, no que fez muito bem. De todas as suas políticas, o não-fa
zer foi a melhor delas. Mas eu estou esperando ... 

Com relação aos fundos de pensão, o Ministro disse que 
daria outro tratamento. Acredito que não virá nenhum trata~ 
menta diferenciado. Os fundos de pensão continuarão fazendo 
o que fizeram no Governo COllor, quando a Ministra Zélia 
autorizou a Petros comprar da família Diniz aquele prédio 
em São Paulo por 55 milhões de dólares que, posteriormente, 
foi ã.lugado para o próprio Pão de Açúcar. Após oito ou 
nove meses, o Pão de Açúcar mudou e deixou de pagar um 
aluguel de 500 mil dólares_ por mês. O prédio está vazio, 
ninguém o aluga e_ o fundo de pensão está mantendo a segu
rança. a conserva-ção e tudo mais, e não-acontece nada, nin
guém fala nada; tudo se cala neste País! 

Está na hora de o Governo -Federal dar 0- exemplO. Está 
na hora de o Governo Federal mostrar por que tem na Ch_~fia 
do Executivo o Presidente Itamar. Espero do Presidente, do 
seu líder no Senado, que nos esclareça se também estenderá 
a toda a sociedade brasileira, a todos os-devedores do Banco 
do Brasil, a todos aqueles que têm empréstimo, a todos aque
les que querem empréstimo para produzír, aos hospitais que 
têm endividamento, às indústrias que p'récisam se reequipar, 
se o~Governo vai dar dois anos de Carência paia a dívida 
e se vai aceitar hipoteca em quinto grau. Banco, hoje, não 
, aceita hipoteca nem em segundo grau, imaginem em quinto 
grau! 

Espero que o líder do Governo v-enha a esta tribuna, 
que o Presidente do_ Banco central desmirita o que estou 

dizendo, ou, se é ·ve:fdade o que estou afii-rriarido, que ele 
estenda a todos que têm necessidade de financiamento. 

Bteve _ç,llegará ao Congresso, conforme anuncia o titular 
das Finanças, a medida provisória que pre"teride modificar, 
radicalmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Programa 
de Combate à Inflação, a fim de dar a substância que ele 
carece para alcançar êxito. É riatural que tenhamos sugestões 
a oferecer por ocasião do exame <;Ia medida provisória nos 
órgãos técniCOS-do Senado Federal, assim como no debate 
a que será submeti~a a medida em nosso plenário. 

De_ início, _creiÇ> que o Ministro da Fazenda está deixandÇl 
à margem o estoque de cereais "bichados", que são os contra
tos-de_ obras concluídos em exercícios anteriores e que conti
nuam a consumir recursos orçamentá dós federais. Se o proble
ma principal consiste em poupar recursos, impõe-se ao Minis
tro da Fazenda conter sangria provocada por-contratos, que 
estão impregnados. do que eu chamo de vícios de entendi· 
mente. 

Posso ilustrar a minha proposta com os atos corruptos 
dos atos de um Deputado que conseguiu a aprovação de dota
ções para a constmção de quinze hospitais no Estado de São 
Paulo. Órgãos da ~mprensa, partindo dos dados compilados. 
pela CPI do Orçamento, manaaram repórteres a quinze muni
cípios paulistas "pai--a ouvir prefeitos, vereadores, personali
dades locais sobre o emprego de tais verbas. Na lista dos 
quinze hospitãiS, dois estavam construídos há mais de vinte 
anos. Nos demais casos, não havia obras em andamento e 
nem me§mO projet6s. 

Destaco, portanto, apenas um exemplo de corrupção pra~ 
ticada pelo crime organizado sob a chefia da quadrilha que 
manipulou a ComiSsão de Orçamento durante muitos anos. 
Os vícios de entendimento são inumeráveis, se corisidel-armos 
todas as emendas aprovadas por influência daqueles parlamen
tares que já for~m_ chamados a depor perante a nossa CPI 
moralizadora. 

O Ministro da Fazenda encontrará sólido apoio do Con~ 
gresso, se vetar liberações de verbas em função de contratos 
concluídos com base no pacote de emendas já denunciadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a CPI está funcionando 
há mais de um mês- todos sabem, pois se trata de assunto 
público nos noticiários de rádio, televisão e jornais. quais 
as emendas que foram feitas e também os desvios de verbas 
que ocorreram. Por que o Governo Federal, por que o Senhor 
Presidente da República não dá ordem aos seus ministros 
para cancelarem todos esses contratos ou para que seja "feita 
uma reavaliação do valor desses contratos. do que foi execu
tado, do que foi realmente liberado. aqueles que apresentarem 
vícios? Por que o Governo não cancela esses contratos? 

Não vi do Governo Federal, até agora, nenhuma ordem 
no sentido de que os ministérios reavaliem todoS-os contratos 
em execução ou todos os contratos vigentes que foram execu
tados parte ou a maior parte da obra. Conforme auditado 
pelo Tribunal de Contas e pela Receita Federal, a maioria 
das prefeituras e das fundações apresentam notas frias. notas 
de empresas inexistentes. 

Consulto a Mesa se me concede mais uns cinco minutos 
para que eu possa concluir meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador Gilberto 
Miranda, apesar do discurso de V. Ex~ ter um conteúdo extre
mamente imt-'Ortailie para esta Casa e para o Pats, iiiformo 
que _o seu tempo já ~e esgotou. 

Mas se V. Ex~ _pode concluir em cinco minutos, a Mesa 
prorroga o- seu tempO pelo prazo solicitado. 
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O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço, Sr. Presi-
dente. - -- - -

O veto às verbas para a execüçã6-de tals contratos -deve 
ser acompanhado da incineração desse ~~ntC?ado .. de vícios 
de entendimento, à luz do inciso XXI, do art. 37, da Consti
tuição- Federal, já regulamentado pela Lei COmplementar o9 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Esse diploma, que, por sua base constitUCionãl, obriga. 
os governos estaduais e muriiCipais à Tigáfosa obSúVância · 
de seus preceitos, representa- o que ·se- pOde chamar de Pólo 
Moral contra atas corruptos praticados no passado. É natural
mente o instrumento decisivo d_e q·ue_ di$Põern os governantes 
p<lra coibir, dorâ:Vârite; t-odas as malversações de recu·rsos pú--
blicos, praticadas por criminOsOs que explOram mandatoS po
pulares, ou por funcionários públicos inidôneos. 

A Lei Complenientar no 8.666 subordina ao: seu :regif!le 
os órgãos da Administração Dífet3.,- ilSsíffi- como osfu:ndos 
especiais, as autarquias, as fundaçóes e_as empresas p~bli!=as, 
as sociedades de economia mista e de-núüs eiltidades contro
ladas, direta ou indiretamcnte, pela UniãO, Estado, Distrito 
Federal e Municípios. Ao e~t~bele~r norl!la~-~9~re Iícitaçqes_ 
e contratos administrativos, a fci, quando aplicada em defesa 
da coisa pública, cria obstficl!los intransponíveis aos que_afticu
lam manipulações com vistas à transformação de recursos pcí
blicos em bens particulares. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não cotfsidero-ii:relevante
frisar que quando o incisO XI do ari. fio, de~s_a lei_, Qefine 
Administração Prl.blica, diz estar tratando _da _Adrn_inistr"ação 
Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, abrangendo, inclusive,· a-s entidades com
personalidade jurídica de direito privado ·sobre _contro_le çlo 
poder público e das fundações por ele instituídas ou mantid8.S. 

Está facilillido aos cidadãos o acesso à lei. Diz o § 8' 
do art. 7~ que qualquer pessoa poderá requerer à Adminis
tração Pública os quantitativos das obras, assim çomo os pi"e
ços unitários de determirta:da obra executada, E importante 
que o público tome conhCcirnento desse poder que lhe concede 
a lei. Instruído por esse dispositivo. o exerCíciO de _v~gilârXéHi. 
popular sobre os administradores públicos há de--Constituir 
um dos fatores da boa aplicação de verbas govername-ntais: · 

Como refO;rço· do que preceitua o parágrafo supra, reza 
o§ 6" do art. 14 que qualquer cidadão é parte legítima-para 
impugnar preço constante do quadro ger.al em razão de-ipcom-, _ 
patibilidade com o preço vigente no mei"cado. 

No mesmo sentido, o§ 1' do art. 41 declara que qualquer 
cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação 
por irregularidade na aplicação ·da lei, de~e~do protocolar 
o pedido até cinco dias úteis antes da d_ata fixa~a par~ a 
abertura dos envelopes de habilitação-:- o- órgão--da adminis~ 
tração de que se tratar re::rportderá à impug_!la:Ção -em três ' 
dias úteis. --- -_ 

Já o art. 63 permite a qualquer licitante o cOílheciine_nto 
dos termos do contrato e do respeçtivo processo-Iicitatório 
e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada. 
mediante o pagamento dos emolumentos_devidos. __ _ __ _ _ 

Além disso. prevê o§ 1'? do art. 113 que q~alquer licitante_ 
ou pessoa física ou jurídica pOderá representar ao Tribunal 
de Contas ou aos órgãos integrantes do sístema de controle 
interno contra irregularidades na aplicação da leí. completa 
este enunciado o§ 2'? do mesmo artigo. que_diz: "Q~. T~ipuna_ís 
de Contas e os _órgãos iritegrantes_ do sistema de controle 
interno poderão solicitar para exam~. ahtes d_a aber_tu.ra das·' 
propostas, cópia de edital de licitação já publicado. Compro-

vadas as irregularidade_~. o órgão ou entidade responsável 
serâ.bbrigado a adotar as. medidas corretivas que lhe forem 
determinadas'', 

Nos capítulos que tratam de obras, de serviços técnitns 
profissionais especializados, de compras, alieilações, licita
ções, habilitação, de registres cadastrais, procedimentos e~ 
licitações, contratos e- sua execução, a proficiêilCía da Lei 
n~' _§.666 se torna e:xplíCita ao leito-r. Será, com certeza, um 
instrumento de excepcional valor nas mãos de funcionários 
federais, estaduaiS e municipais honestos e dispostos a lhe 
dar interpretações fiéis: -~ --·-

Com -fundamento nos dispositivos moralizadores e sanea
dores do diploma legal comentado, o Tribunal de ContaS da 
União já intimou os órgãos e e-ntidades sob controle federal 
:a-~emon~trar que, desde a entrada em vigor da Lei n9 8.666, 
estãO observando os seus termos no tocante a todos os aspectos 
pertinentes das licitações públicas. 

Espera-se que os Tribunais de Contas das demais Unida
des da Federação procedam de forma_ idê_ntica nas respectivas 
áreas. Conforme reza o art. 118, os Estados, o Distrito Fede
r(\~. os Municípios e as entidades da Administração Indireta 
deverão adaptar suas normas Sobre licitações e cOntratos ao 
disposto na lei em causa. · _ _ _ 

·A Lei Complementar, que reglllãmen_ta o inciso XXI do 
art. 37 da COnstituição Federal, chega-nos cinco·anos·depois 
de promulgada a Carta de 88. Mas serve de fundamento moral 
a quem pretenda questionar a valid~de de manipulações feitas 
na_Comissão de_Orçamento. Mais do que isso, confere poder 
aos_cidadãos que se_ disponham a fisca~i~ar licitações e. contra
tos na área da administração p~bllca, direta_ ou indireta. 

.A .divulgaç~o d~ ,s~us termos contribuirá para o exercício 
de vigilância pelos cidadãos ~obre os_ a tos governamentais· que 
importem na aplicação de dinheiros Públicos. · -

Era o que eu tin_?a a dizer, Sr. Presidente. (Muito_ bem!) 

Durante o discui'So -áõ ST~.Gilberto Miranda o S-f.. 
Nabor Júnior; 2P Secretário, deixa a cadeira da presi
ilênda, que é -o-Cupada pelo Sr. Levy Dias, 2!'- V ice-Pre-
sidente. - --

0 SR. PRESIDJ;;"NTÉ (Levy Diás) __:_Concedo a "pal~vra 
ao nobre Senador J~t~hy M~galhãe_;s. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA: Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores~ 
todos os anos, desde 1990, a Organizaçâo das Nações Unidas 
vem publicando um relatório sobre desenvolvimento humano. 
Nesses documentos, a·_partir dos dados económicos, demográ
ficos, políticos e so_ciais dos países-membros, os_ estudiosos 
daquele organismo internacional buscam detectar as tendên
cias das condiçóe$_ çle_ ~ vidg~. das pessoas, traçar rumos para 
o pfogresso da paz mundial e -~~- harmonia entre os povOs, 
e apresentar alternativas para a SC?luç_ão dos p_roblemas enfren
tados por muitaS nações. 

_ Apes~rdesua publicação contínua tão recente, o relatório 
já se tornou, ano após ano, objeto_de expectativa ge~a_I_ qos 
dirigent~s das nações_, bem CQD;l_O_do_s cientistis sociaiS e políti
cos, pela confiabilídade de seus dados e pela imparcialidade 
de suas análises. Um_dado, em especial, vem chamando a 
ateDção ano após ano:_trata-se do Índice de Desenvolvimento 
Humano- IDH, criado pelos cientistas da ONU para medir 
a qúatid8.de de vida dos habitantes de cada país do mundo. 
ESse índiCe_ combina indicadores de poder real de compra. 
de-D_íve{ d~ educaçãp_e_de saúde de toºos_ os· cidadãos de_ 
um país, proporcfOnando nielhor avaliaÇão de seu verdadeiro 
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desenvolvimento e conforto que o PNB per capita, por exem- O Brasil~ para nossa tristeza mas não-para nossa surpresa, 
pio. No relatório de 1993, contendo as estatísticas relativas ocupa: uma posiÇão -nada honrosa nesse quadro. É qiiinqua-
ao ano passado, estão listados cento e setenta e três- países gésimo terceiro -em PNB per __ ~pita, mas· apenas setuagésimo 
na tabela do IDH. _ na lista de Índices de Desenvolvimento Humano. São dezes-

A renda per capita, aliás, é uSada no relatório em cóntra-· sete posições de diferença, mas negativas. P_ior m~~rp.Qf, .con~--
posição ao IDH. A comparação entre os dois índices revela tatar que, no relatóriO de 1991, o Brasil se encontrava em 
o sucesso_ou o _fracasso de cada país em traduzir sua produção qüinquagésimo nono ém IDH, bem mais próximo de sua posi-
e sua riqueza em termos de qualidade de vida para sua popula- ção na tabela de renda per capita. Isso indica que todo o 
ção. Alguns exemplos desse contraste merecem registro aqui, esforço de produção de nosso País.- todo este sacrificio por 
Srs. Senadores, para que também possamos refletir sobre a que os ass.alariad.o.s .têfu passadO ·nos ·últimos anos, ·nada disso 
situação de noss.o_ País, tal como nos aparece espelhada na ·vem sendo aproveitado por nosso povo em termos de qualí-
tabela da ONU. Isso porque, muitas vezes, convém nos olhar- dade de vida. - · 
mos de fOra pâra dentro~ cOm olhos estrangeiros, pata vermos Ao contrário, a renda naciOD.al e das m3ls con.ce-nti~das· 
o que talvez, de nossa posição", Dão sejam'os-capazes de enxer-- ·do murido, ·com" uma fração diminuta da população vivendo 
gar. O Brasil foi, a propõsiiO, no: r~13tõrio deste ano, um no nível de consumo e com padrão de vida dcis cidádãoS dos 
dos países escolhidos para um estudO- Oe caso mais detido, países mah.. ricos do mundo, enquanto uma grande maiOria,' 
de que buscarei destacar aqui os aspectos mais importantes. excluída da repartição -do bolo, vive como os pá rias de BaD;gJa-

Antes de discorrer sobre Q estudo d.Q çaso brasileiro, desh_ou ~orno os refu,giados da Somália. Os_ pobres do BraSil, 
no entanto, gostaria de apresentar alguns dados da _ta_bela do mesmo modo que a~s mulheres japonesas e os negros_ Qos_ 
de IDH deste ano. o Japão, pela primeira vez e por pequena Estados Unidos ou da.Africa do Sul, pertenCem a uma espéCie 
diferença, ultrapassou_o Canadá como país_ de melhor de$en- -·de subnaçãO dentro do'País, ã qual é negado o direit({ de 
volvimento hu~ano do _mundo, impulsionado pelo notáv~l. partilhar do produto do trabalhO nacional, pâr3 ·cujo áesCi:. 
aumento, de vinte e trBs por cento, em seu PNB per capita ·:::to.:, nb e-":tanto, c~ntribui his_t~rica.ll].e~t<_:! .. d_e .~~~e.i~a. ~e~Cí-' 
no período 1989-1990. Como seu I'NB per capita é o terceiro 
do mundo, 0 Japão está duas posições acima em qualidade A estagnação da_economia: brasileira no último deG.êP.IU, 
de vida que em renda, e isso é um indicador" de justiça social, em parte, é responsável pelO quadrO desesperador da pobreza 

e da miséria de nosso País. É necessário, ContudO~ não isentar porque traduz o uso efetivo da renda parà o aprimoramento 
das condições de vida do povo. · ' de responsabilidade as classes dirigentes pélas polítícas eCorió--

" · . , t.nicaS qúe íriiplementaram, altamente concentradoras d~ ten.- · 
O.sucesSo dfl socie9-ade japonesa, córi.fudo, tem seu_làdq- : da, levando" in"e\,itavelmente o País a essa situação. Me~qto 

menos brilhante na condiÇão da mulher. Segundo o rela,tório_, -, que não sejain totalmente culpadas pela crise económica do 
da ONU, se_no IDH entr_a~~e um fator qu~ inedisse a deSigual- __ País, ,qu~ .t~m a infl.Uericiá-~ um. fator munO.íal, é somente 
dade entre os_ sexos, o _Japão cairia pai~ :o décimo~ sétinío às nossas ~lites que .se pode imputai' a responsabilidade ·pela 
lugar. A fração-dos assentos parlamentar~s,qcupados por mu- escariõ.alosa desigualdade social que nos envergonha. 
lheres, por exemplo, não passava de dois por cento, número Além dessa responsabilidade de nossas elites_, ineiiá.v~(. 
que não deve ser muito diferente hoje7 apesar da recente 0 relatório da ONU contém um outro dado que nos deve 
derrota do Partido Liberal Democrata haver levado uma mu~ a.Jert~:r_ contra 0 excessivo otinlismo quanto à solução do pro-
lher a uma posição de destaque no Parlam~nto japonês. A _ bleiQ.a da miSé_rl_a pe1à retomada· do cresciirténló económico. 
comparação com o nosso País, que, como sabemos, não prima Trata~s.e.de llntJ~nômenq comum-nos países industrialií:âdos, 
pela igualdade entre oS Sexos, proporciona uma visão mais pelo qual, ao CQQ.trário do que se acreditava, 0 ci-esciffierito 
clara do signifiCado desse· rl.úmero. A participação feminina económico nãO" niais- a:ss.egura o aumento_ da oferta. de ero.pre-
compõecinco vírgUla dois porcento da Càtilãtados Deputados gos. É 0 que 0 relatório chama de -,·cresçi_roento_sem. c;ffipre-
e três· vírgula sete por cento desta Casa.' Está claro que a· go~', e que pode ser constatado de maneira mais dramática 
baixa representação das mulheres japoilêsas no seu parla- nos principais paíseS da Europa Ocidental. 
mente é o reflexo de uma cultura tradiciol)almente patriarcal; 
que s6 muito lentamente vai se modificando com a integração 
ao Ocidente, nos campos económico e infonnacional. 

O Canadá, outro exemplo, é segundo-em IDH e apenas 
décinió primeiro em -PNB per capita. Essas nove posições 
de diferença demonstram como a soçi~dade canadense tem 
sido eficiente em traduzir sua renda em conforto para a popula
ção. CanipeõeS mesmo "de qualidade de vida com pouca renda, 
porém, são alguns países·do leste europeu, como a Polónia, 
octogésimo em- PNB per capita mas quadr"a'gésimo oitavo em 
IDH, ou trinta e duas posições em desenVolvimento humano 
acima da que apresenta na produção. 

Outro dado interessante é o refererite aos Estados Uni
dos. É o sexto país do mundo em IDH e o décimo ein PNB 
per capita. Estaria muitó bem se não fosse um pequeno porme
nor, descrito no relatório: o desequilíbriO entre oS dados para 
brancos e negros. Os brancos, tomados isoladamente, tem 
IDH superior ao do Japão; os negros, considerados à parte, 
classificariam o país no trigésimo primeiro lugar em IDH. 

Para ilustrar esse fato, basta dizer que, entre 1960 e 1987, 
o PNB francês crescem centõ-:e sessenta e oito por cento, 
enquanto o emprego caiU em nove por cento; na Orá-Bre
tanha, no mesmo período, o" aumento de oitenta e t_rês por 
cento na produção foi obtido por uma força de trabalho seis 
por cento menor; os .alemães, enquanto lsso, aumentavam 
seu produto de cento e vinte e dois por cento, enquanto quinze 
por cento dos trabalhadores perdiam seus empregos. Mesmo 
no Japão e nos Estados Unidos, países que viram suas taxas 
de emprego crescerem nesse tempo, o aumento do PNB andou 
muito à frente. . 

TOrria-se evident~. a partir desses dados, que a retomada 
do _crescimento, embora imprescindível, não garantirá a solu
ção do probleffia da distribuição de renda de nosso_ País se 
medidas de cunho social não forem tomadas antes e durante 
a recuperação econóffiica. Deve-se ter em mente, sobretudo, 
que a abertura comeicial do Brasil, embora necessária, tem 
trazido e trará a modernização cada vez maior de nosso parque 
industrial, fato que h~ de reduzir, ainda mais, sua demanda 
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por mão-de-obri1.. O combate ao d~scmprego e ao subem- Como indícios do crescimento da participação popular, 
prego, portantO, exigirá de noss6s dlr-igehteS :gririd_e_ ~sf(?rç9, _ o relatório.aponta dois fenômenOS ·que se generaliZaram_ pelo 
e criatividade, para lançar projetas riaciona~s· 'q~e 'jl.bs~rY<!rtl. mundo nos últimos anos: a qued~ f~.o~ _regi111~s' ~~tÓ(i~ários. 
mão-de-obra e promovam o prOgresso soCial. __ _ , no Le_ste eUropeu e no TerceirO Mundo, e o sqrgimento.das. 

Outro ponto discutido no relatório é o da privatiza.Çãó chamadas Organizações_Nã_o-Qó,vernaroentais ~ONG. EStáS 
de empresas estatais no mundo todo. Os autores do relatório são, aliás, a mais clara demonstração do anseió popular pela 
ponderam que, em princípio, a privatização de estatais, sobre~ intervenção em áreas que antes: pértenciàiil tiDíc3ineilte a este~ 
tudo deficitárias, representa a poSsibilidade, para os J::stado$, . ra governamental. Questões que afet~m todç.s o's. cidadãos, 
de aplicarem melhor seus recu~sos e~_ áre~s d~ ~I,ca~ce social, como as ambientais, assistenciais ou de infra~estrutura, por 
como educação e saúde. Por isso mesmo, :qo muncJq .todq; exemplO, serão cada,_ vez maiS,. obieto da exig~ncia popular 
cerca de sete mil empresas estatais foram -privatizadas- nOS · · de se fazer ouvir a opinião do m~ior número .de. interessados. 
últimos dez anos, sobretudo na Europa Oriental e, em número. ·. · ·. · , _ _ · ' · 
muito menor, na América Latina. A des;centralização, como téridêilCia _universal~ parte da · 

O relatório adverte, contudo, que o açodament'o' d~Ve. . constátação __ :de que o Estado-~áÇãl:>"s~:tor,nou~!p:a~9e ç)~~~!s' 
ser evitado quando se aborda o probl~ma qa_ privatjz_aç~O"._ . para _execUtar as tar~f~S que intere_s~~ m~is diretall)e;:Qte os 
H Nem todas as emp!~sas públicas são deficitárias, e nem todas cidadãos. Parece claro hoje que gOverno~ locajs,, Itl~is Jacil-
são menos eficient_es que a!;i empresas privadas", chegam mes:. mente ace'ssíveis e col)troláveis peJos eleitores, têm.maiõr·p-oS~ 
mo a afirmar, com base em dados de diversqs países·. A sider~~.:- Sibilidade de detectar as prioridades da populaçãO e otimizaf 
gica estatal da Coréia do Sul, por exemplo, figura entre as , a aloca:ção dos gastos·p_úblic_9s. Tudo isso, naturalmente, so
mais eficientes do muhdo. _ ; _ _ . . . - mente 'será poSSível onde existir Uilf Contexto" -democrático 

Além desses fatos,~ rela_t<?t:io ap<;mta comp,a.Jgti~SJ~afs.e~.. ,em qUe a participaçãO p'opul3.r sefa real~ente·Iivre. Casó córi--
em afã_ priVatizante, vêm come~c:;:nd~. {reqüen.temeQte o _que_ · trárici, dêSceó.tralizar as decisões poçle resultarem um ·aumentO · · -
classifica de "Pecados Capitais 4a Priy~ti~~ção'.':_ priVati:Zàf · Oe pbder"pa:ra elites locais descomprortliSsadas cbhi o interesse ' 
para obter receitas imediatas, ao invés' de fazê.:IQ para criai·' público.· ' • • · · · · · · · -
ummercadocompetitivo;privatizarquandoeondenãoexiste ' _ ~.-'' - . . . .'.'' - · ·--
um mercado ou existe de maneira ·incipiente, õ qllé -~penás_ .. A descentralizaç4o, apesar desse risc_o_. s~ria p,artjcular~ 
converte monopólios estatais e-m monopólioS priVados; priva- mente .imp?rtante e.IT!países con;.o o_ .!3rasil, q~~ tém grande 
tizar sem um pi-acesso transparen_te de_ escolh_a e _venda de extensão~_e Imensa vanedade_re~tqnal, e onde_e.rrreal pensar 
empresas, suscitando acusaSões ç:Ie con:upção, m.Uitás-· vezes . que alguem ou algu~ ~rupo _hmit~ad? pode decrdJr sobre_ todas 
verdadeiras; privatizar -ape-nâS pata finanCiar ó. déficit orça: . ' as_ ~e_S~Õ,e!i "da adrn~mstra_çao publ~ca;.IE_mJ:>~r.a' <? n~sso, P~ís 
mentário, o que, segundo o relatório, "hiÉoteca a~ op~~S: :_ ·, nao sofra~ at,nda, com ~s CJsm~s int~~-~ep.~n~Is_ q~e. <IIlap~:r;a_~ .. 
das gerações futuras"; privatizar cOni mâéstrafégia fi:q~nc~íra~ .. algun_s P-~~~~s, U?J-a d~sc~n~a.Itzaç~~ !Í~_?~ç~çe~.c"e[t_ameptf! 
lançando títulos de governo ao ~çsmó t~mpo ~e.m _que lança conttl?mba, mm_t_? par!'l ~bviar ?S t~~spe~ de_ ~bsp~t.a pelos' , 
açóes de estatais _à. Venda', rec;ft}.ZinçiQ ,a. atratividade destas; · - recu~s?~ .~a U~~3~,9.}1e. Já se Ía,zel]l !?~~tu eín ino_vimenfos 
privatizar sem uma éstratégia· de negociação trabal_hista para como 0 separ_ahsmo ~~lista. 
contornar o problema das demissões; finalmente, __ priv~tizªr . :Por outro lado, q Estado-NaçãQ;.grande demais.para as 
sem a existência de um consenso político ·no País. --~- -. pequenas decisões administrativas, ficou tambéni pequeno de-

É dizer um daqueles óbvios que Nelson _Rodr!gu,e~ çhanl~!-j ~ mais para a tarefa de garantir a segu_!aJ!ça e a paz·. A c9)abo_-. 
va de ululante, Srs. Senadore~~ r~C9!Jh~çerJP,oTs _qu,e_ nQ~ ç~í ,ração internacional jamais foi tão -i~por1;a_nt~ __ e_ tã9 t:_açVy~l
bem essa carapuça, pois em nosso prog~rn~ .d~ privat:t7ação- como agora, depois de;> fim da GUe17a ,Fria. pqi.s problemas
estamos cometendo, até aqui, vários desses Hpecados càpi~ - se interpõem entre es~a pqssibilidaçl~ .e sua realização: a persis- . 
tais". O nosso maior dramaturgo~ no entanto, gostaVátatn~ém - tência de cqnflitos étp\cp_s ou tribais, W.calizadps, como o da 
de insistir na necessidade de se dizerem tais óbvios~ , · Bós~ e. o da Somálig, ~ a prioridade que -países .como os 

Segundo o relatório, há três mitos sobre a relação_entre Estados Unidos continuam a atribuir_,,para con~~s~o de aju~ 
os setores público e privado que precisam ser deslll:entidos. da, aos mesmos cinco, países estratégi_co~ (Israel, Egito, Tur-
Primeiro, o de que o setor público é grande demais nos países quia, Filipinas e EI S;1-!vador) dos tempos do conflito com 
em desenvolvimento, pois o gasto público nesses países, como a URSS. - ~--~-

fração do PNB, é na verdade menor que o dos países industria
lizados. Segundo, o de que o equilíbrio entre o. investimento· 
público e privado mudará fortemente com a privatização, pois 
os dados mostram que isso não ocorreu, porque os governos 
precisarão fazer os gastos em infra~strutura que estíveram 
abandonados nos anos oitenta. Por fim, o pior mito, o do 
Estado Mínimo, violentamente desmentido pelo sucesso dos 
Tigres Asiáticos, cujos governos intervêm fortemente na eco~ 
nomia, mas de maneira cuidadosamente planejada e em cola
boração com o capital privado. 

Apesar dessas advertências contra o desmantelamento 
do Estado, o relatório da ONU destaca a tendência mundial 
para a redução do peso e da importãncia do Estado-Nação 
na vida das pessoas. Esse processo? segundo os prognósticos 
expostos no documento? deverá ocorrer em duas frentes: a 
.da descentralização administrativa e a da participação popular 
nas decisões governamentais. 

Se, em lugar de cçntinuar gastando mai~ ,de metade de 
sua dotação para ajud~-- externa com apoio militàr e b~~c~ 
a esses pafses, os ·ame;ic;anos e os outJ;'OS paíSes ricos direcio
nassem seus recursos para países mais ne~esSitados, sua contri
buição para a democraü~ação do munçlq po~eria serc_onside~ 
ravelmente maior. A América Latin~;_porexemplo, poderia 
ser o destino de reCU[~Os direcionad,os a minorar as conse
qüências da longa cris~,e,conómica que atravessamos. 

Concluindo, Srs. Senadores, gostaria de dizer que, embo~ 
ra essa ajuda externa pudesse ser da maior valia para melhorar 
a vida_ de nosso povo e retirar o País daquela posição ignomi~ 
niosa na classificação da qualidade de vida das nações, precisa
mos ter a Consciéncia:...de que é a nós .qUe cabe o trabalho 
de tornar digno de seres humanos o- cotidiano de milhões 
de brasileiros. Agora, que a produção nacional volta a crescer, 
é de suma importância que não permitamos que o Brasil ,e;a1,e;ue 
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uma ou duas posições na tabela de PNB_ per capita ao mesmo 
tempo que escorrega uma dúzia na de IDH. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13h24min) 

Ata da 247a Sessão, em 1 o de dezembro de 1993 

3a Sessão Legislativa OrdináTia, da 49a Legislatura 
..... 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: ~ 

AffonSo Carnargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Almir 
Gabriel _ Alu!zio Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ 
Antonio Mariz_ Aureo Mello _ Bello Parga.:... Beni V eras_ Carlos 
De1Carli _ Carlos Patrocínio _ Cés_ar I?i.as- _ Chag~ ~odrigués __ 
Cid Saboia de Carvalho _ Coutinho Jorge _ Dario Pereir"" _ Dirc~u 
Cameiio _ Eduardo Suplic;y __ Élcio Ályar~s __ EsperlcJião Amfu :,.. 
Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _Gariba_ldi i\lves .f'iJP~ :
Gerson ~ Carnata _ ~Gilberto Miranda _ ~Guilherme Palmeira~~
Henrique Almeida _ Humberto Lucena _}iyd~kel Freitas _ Iram 
Saraiva_ Irapuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho _.João Calmon 
_João França_ João Rocha_,Jonas Pinheiro _Josaphat Marinho_ 
_ José Paulo Bisol _ José Richa _José S:~ey_ .... _}ú_li() Çampos~ 
Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ La~oiSier Ma!a,.... Levy Dias· __ 
Louremberg Nunes Roch,ao_ Lourival Baptista_ Locídio Portella _ 
Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de ~vor" _ 
Márcio Lacerda _ Marc_o Maciel _ Mário Co'vas _ Marluce ·Pinto ___ 
Mauro Benevides _ Meira Filho _ Moisés A,brão _ ~abor Júnior _ 
Nelson Carneiro" _ Nelson Wedekin _ . Onofre Quinan _ Pedro 
Simon Pedro Teixeira Rachid Saldanha Derzi Raimundo 
Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ Teotônio 
Vilela Filho_ Valmir Carnpelo _Wilson l)lartins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ A lista de 
presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iiJ.iciamos- riOssos trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leittira do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de com'!JnicaçõéS_: _ 
Ne 430, de 1993 (n' 906/93, na origem), de 1' do corrente, 

referente à Mensagem CN n\'- 69, de 1993, participando o 

ténlüno, ~em d~Ii~~r.aç~Q 'f'ii-útl do Congresso Nacional, do 
prazo para apreciação da Medida Provisória n'~ 361, de 1993; e . - ..... ·-

N' 431, de 1993 (n'' 907/93, na origem), de 1' do corrente. 
referentes às Mensagens SM n'' 249 a 253, de 1993, participando 
a promulgação das Resoluções n' 104 a 108, de 1993. 

- Nos.s_eguintes, termos: 

~ MENSAGEM N• 428; DE Í993 

(Mensagem n' 902/93, na origem) 
Excelentíssimos Senhores· Membros do Senado Federal, 
Nos dias 15 e.l6 de_ Çütubro corrente, participei, em 

Santiago, RepúbliCa do Chile, da VII Cúpula Presidencial 
do Grupo do Rio. o 

2. O Grupo ·do Rio constitL.í a principal e mais -álta 
instância de concertação política latino-americana e caribenha 
-''"a Unica que se reúne regularmente em nível presidencial. 
Seus objetivos primordiais são o fortalecimento e a sistema
tização da concertação política, a segurança latíno-americ3.na 
baseada na paz, na democracia e no desenvolvimento e a 
iiltegtáçãO 'regionªl, 

3: PªrÜcipãirl do Grupo do Rio os seguintes país_es: Ar
gentina, Bolívia, B~asil, Chile_, Colômbia, Equador, Paraguai, 
Peru, Uruguai, Venezuela e os pafses da Ãmérica Central 
e da Comunidade dos Países do Caribe (CARICOM), repre
sentados, em 1993; respeCtivamente, por El Salvador e Ja
maica. 

4. · A reunião· de Santiago foi precedida de encontros 
presidenciais do Grupo do Rio em Acapulco (27 a 29 de 
novembro de 1987), Punta de! Este (27 a 29 de outubro de 
'~88), lca, Peru, (11 a 12 de outubro de 1989), Caracas (11 
e 12 de outubro de 1990), Cartagena de Índias (2 c 3 de 
dezembro de 1991) e Buenos Aires (1 e 2 de dezembro de 
1992). 

-s. Junto com os demais Chefes de Estado e_de Governo 
presentes em Santiago, participei de três sessões de trabalho 
em que se examinaram questões políticas, económicas e sociais 
da-cOnjuntura latinO-americaria -e ili.ternacional. · 

6. Nas intervenções que dirigi aos demais Chefes de 
Estado, reafirmei que o Grupo do Rio deve continuar a cum- -
prir, prioritarlamen·te, o papel de defesa da democracia na 
América Latina. Convidei, tambr;Sm, a uma reflexão sobre 
a evolução da dem9cracia na América Latina, Salientei que 
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a.dernocracia exige esforço permanente de aperfeiçoamento 
institucional, bem como competência e dedicação dos homens 
públícos, para preservar o conteúdo éticó indispensável a sua 
eficácia. Assinalei a capacidade das instituições democráticas 
de superar crises sem quebra da ordem constitucional e sem 
violência. Ressaltei, também, a importância de um Estado 
socialmente presente, atento à necessidade de atendimento 
das aspirações das camadas menos favorecidas da população 
e que possa mobilizar meios para exercer a contento esse 
papeL 
FI. 2 da Mensagem n' 902, de 1° de dezembro de 1993. 

7. Propus Crue, na agenda da próxima reunião pre~i
dencial do Grupo do Rio, a_realizai"-se em Brasfiia, ein setem~ _ 
bro de 1994, seja j:>rivi1égiado o lema ''Ciência e TecnolOgia'\ 
especialmente no que tange à questão do acesso a tecnologias 
avançadas. 

8. O debate abordou, como um dos temas principais, 
o Tratado de Livre Comércio entre Canadá, Estados Unidos 
e México. Houve consenso quanto à importância desse novo 
bloco no contexto da economia global e regional. Houve suges
tão de que os Chefes de Estado e de Governo dos países 
do Grupo do Rio dirigissem mensagem ao Poder Legislativo 
dos Estados Unidos da América para propiciar a aprovaçãO 
do Tratado. Lembrei que não caberia ufna- iÇão dos Presi
dentes do Grupo do Rio junto ao Legislativo de :um_ país, 
tendo-se decidido que, em resposta à mensagem enviada pelo 
Presidente dos Estados Unidos, o Presidente do Chile trans
mitiria carta ao mandatário norte-ainericano Tiifofmando-o 
dos resultados da VII Cúpula Presidencial e_ salientri.O.do a 
importância do Tratado de Livre Comércio pãra as relações 
comerciais hemisféricas. 

9. Em outra ordem de idéias, mencionei os expressivos 
resultados exibidos pelo Mercosul, o qual conforma, com a 
Iniciativa Amazónica- que lancei na última reunião presiden
cial, em Buenos Aires, em dezembro de 1992 --· as duas 
vertentes em que se projeta a prioridade atribuída pelo Brasil 
à integração. Indiquei que visualizamos, em horizonte mais 
amplo, a formação de urna Zona de Livre Comércio na Amé
rica do Sul, resultante da articulação entre o Mercosul, a 
Iniciativa Amazónica e o Grupo Andino, com a participação 
do Chile. 

10. Lembrei que, com altíssimos custos s.odais,_e.stamÕs_ 
promovendo ousadas reformas estruturais, abrjndo nossas 
economias, expondo nossas indústrias, nossa agriCUltura e nos
so setor de serviços à livre competição internacionaL As políti~ 
cas de ajuste contribuem para limitar a capacidade do Estado 
de manter e ampliar investimentos sociais. Tanto o desenvol
vimento econômico como a estabilidade política na América 
Latina estão intimamente relacionados com o. êxito de políticas 
que permitam integrar à vida produtiva as camadas mais po
bres da população, diminuindo as enormes desigualdades so
ciais. No Brasil, emerge um novo consenso em que a sociedade 
se põe claramente a favor das reformas sociais necessárias 
ao combate à fome e à pobreza. 

11. Ao final da reunião, aprovamos uma Declaração 
presidencial que encerra os princípios e os pontos de consenso 
fundamentais do Grupo do Rio: a democracia representativa 
e o pleno respeito aos direitos humanos como premissas bási
cas do convívio político na América Latina e no Caribe, a 
simultaneidade da expansão dos valores democráticos_ e da 
abertura das economias, a impOrtância da cooperação entre 
os pafses do Grupo para o fortalecimento de instituições demo
cráticas, rilodemas e participativas, e a emetgêilcia da América 

Latina como região estável e dinâmica. A e~ ,a mensagem 
de tom relativamente tomista, contrapõe-se o r .::o,-hecimento 
dos graves problemas que persistem no campo social, objeto 
prioritário da atenção dos Presidentes. Nesse contexto, reafir
mamos a importância de um diálogo internacional renovado 
sobre o desenvolvimento, lançado no âmbito das Nações Uni
das. 
FI. 3 da Mensagem n' 902, de I• de dezembro de 1993. 

12. A Declaração consigna, igualmente, posições- do 
Grupo sobre desarmamento, desenvolvimento sustentável, 
protecionismo, repressão ao tráfico de estupefacientes, com
bate ao terrorism_o, _pobreza, qesemprego e marginalidade, 
integração económica e comércio internacional. 

13. Também aprovamos·cornunicados sobre as situações 
na Nicarágua e no Haiti, países onde se faz indispensável 
o respaldo do Grupo do Rio à preservação da ordem constitu
cional e ao encaminhamento construtivo de questões políticas 
e econômicas. 

14. Ao retornar de Santiago, detive-me brevemente em 
Buenos Aires, República Argentina, para encontrar-me com 
o Presidente Carlos Menem, que, acometido de problema 
de saúde, vira-se impedido de participar na reunião do Grupo 
do.Río. 

Junto com este relatório, encaminho o texto da Decla~ 
ração adotada na VII Cúpula Presidencial do Grupo do Rio, 
dos comunicados sobre Nicarágua e_ Haiti e das intervenções 
que pronunciei no ~!)COntra. - --

]3ras!lia, 1' de d~zembro de 1993 
Aviso n' 2.784 SUPARC/C. Civil. 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Júlio Campos 
Primeiro Secretário dô Senado Federai 
Brasília- DF. 

Brasília, I• de dezembro de 1993 
Senhor Primeiio Secretário, 
Encaminho a essa Secretaria a Mensagem com a qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República informa 
suas atividades na viagem que realizou à República do Chile 
para participar da VII Cúpula Presidencial do Grupo do Rio. 

Atenciosamente, - Tarcísio Carlos de 
A.l.-n~ida Cunha,_ Ministro de Estado Chefe, Interino, da Casa 
Civil da P~esidência da RepúbliCa~ ' , 

DECLARAÇÃO DO GRUPO DO RIO 
EM SANTIAGO DO CHILE 

Os Chefes de Estado e de Governo dos países-membros 
do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Polí
tica, Grupo do Rio,- reunidos em Santiago do Chile, em 15 
~ 16 de outubro de 1993, celebraram sua VII Reunião de 
Cúpula e aprovaram a seguinte 

DECLARAÇÃO 

1. Encontramo-nos num momento de decidida consoli
dação de--nosso Mecanismo de Consulta e Concertação Polí
tica. Os valores e princípios da- democracia representat_iva 
estão adquirindo vigência Cada vez maior na região e têm 
saído fortalecidos das duras provas que tiveram de enfrentar 
em alguns dos nossos países. A democracia deve ser o sistema 
de governo que, sem exceções, prevaleça e se aperfei"çoe em 
todos os países do nosso continente. Hoje, mais do que nunca, 
fica claro que a democracia representativa e o pleno ·respeito 
pelos direitos humanos constituem as premissas básicas e es
senciais do convívio flolítico na América Latina e no Caribe. 
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2. Reunimo-nos numa época caracterizada pela expan
são dos valores democráticos e pela abertura das economias 
em extensas áreas do mundo, mas em que também se registra 
um ressurgimento de conflitos e persistem sérias dúvidas sobre 
o futuro do sistema multilateral de comércio. Comprovamos 
com satisfação que a consolidação da democracia coincide 
com importantes avanços nos processos de liberalização eco
nómica na América Latina e no Caribe. Nosso continente 
emerge como uma região estáve_l e dinâmicã iiO mundo. 

3. É alentador comprovar que nossa região não está 
contribuindo para as incertezas que prevalecem no atual cená
rio internacíonal. Pelo contrário, estamos enfrentando nossas 
dificuldades com maturidade, estamos- abrindo novos cami
nhos de cooperação regional e assumimos com responsabi
lidade os desafios trazidos pelas profundas transformações 
que acontecem no mundo. Queremos transmitir uma mensa
gem de otimismo e, sobretudo, de confiança em nossos povos, 
que tiveram de sofrer muitos anos de privações e sacrifícios. 
Mas também estamos conscientes que ainda resta muito por 
fazer. 

4. Reafirmamos nosso compromisso com a democracia 
e a vigência do Estado de Direiio, expresso no "Comprornjss_o 
de Santiago cOm a Democracia e a Renovação do Sistema 
Inter-Americano", adotado nesta cidade, em 1991, pela Asse
bléia Geral da Organização dos Estados Americanos. Valori
zamos positivamente a estreita colaboração surgida entre nos
sos países para honrar esses compromissos. 

5. Reconhecemos a importância de continuar cáope
rando estreitamente para o fortalecimento de instiülições de
mocráticas, modernas e participativas·emnossarcgrro. Diante 
das difíceis situações_interna:S que vivem alguns países, reitera
mos o firme apoio aos esforços que-se desenvolvem em prol 
da reconciliação nacional, do respeito à vontade popular, da 
defesa do equihbrio e independêndia dos poderes e da subordi
nação de todos os setores à al'toridade civil legitimamente 
constituída. 

6. Expressamos nosso cOmpromisso com oS esforços de 
cooperação destinados a assegurar a paz c a segurança interna
cionais. Nesse sentido, consideramos que os vultosos fundos 
destinados ao armamentismo devem ser canalizados aos esfor
ços para a paz e o desenvolvimento. Instamos, também, a 
cessação de todos os testes nucleares mediante um tratado 
multilateralmente negociado que estabeleça sua proibição to
tal e ponha fim à posse, ao uso ou à ameaça de uso das 
armas nucleares e de destruição maciça. Salientamos o exem
plo que a América Latina e o Caribe dão ao mundo nos 
compromissos de Mendoza e Cartagena sobre renúncia às 
armas de destruição em massa, nos importantes avanços para 
alcançar a ·plena vigência do Tratado de Tlatelolco e na adesão . 
irrestrita à Convenção sobre Armas Químicas. 

7. A Organização das Nações Unidas deve desempe
nhar um papel central para a obtenção da paz e segurança 
internacionais e para fomentar um diálogo internacional reno
vado sobre o desenvolvimento. Ambos são objetivos primor
diais e inseparáveis das Nações Unidas. Comprometemo-nos 
a contribuir ativamente para o fortalecimento da Organização 
e apoiamos a reestruturação de seus órgãos e métodos de 
trabalho, a fim de dotá-los de maior representatividade e efi
cácia. -

8. Reafirmamos nossa determinação de promover um 
desenvolvimento sustentável, conceito central consagrado na 
Conferência do Rio. Trabalharemos para a plena realização 
dos objetívos e prinCíPios da Declaração do Rio e da Agenda 

21, e promoveremos a mais pronta aplicação das Convenções 
sobre Mudança do Clima e Biodiversidade. 

9. Ratificamos que as medidas de políticas comerciais 
ou financeiras com finalidades ambientais não devem consti
tuir meio de discriminação arbitrária ou injustificável nem 
restrição velada ao comércio internacional. 

10. Reiteramos nosso compromisso de continuar com
batendo a produção, o tráfico e o consumo ilícitos de estupefa
cientes ~ substân~ias psicotrópicas. Comprometemo-nos a 
criar e aperfeiçoar mecanismos permanentes, ágeis e eficazeS 
de intercâmbio de informação sobre esta matéria em nossos 
países, com ênfase especial nos campos educacional, policial, 
judicial e aduaneiro. Instamos ainda a aumentar a cooperação 
internacional num quadro de responsabilidade compartilhada 
entre os países afetados pela produção e aqueles caracterizados 
por um alto consumo de estupefacientes e substâncias psicotró
picas, apoiando a busca de soluções integrais para enfrentar 
este grave problema. 

11. Fazemos um chamado para que nas sessões plenárias 
de alto nível da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre 
a cooperação internacional na luta contra a droga, se adotem 
as medidas necessarias para iniciar, -o quanto antes, um pro
cesso de_ reflexão que reoriente e fortaleça os esforços interna
cionais-de coopefação nesta matéria. 

12. Reafirmamos nossa condenação ao terrorismo ex
pressada na III Conferência Ibero-Arriericana- de Chefes -de 
Estado e de Q9verno. _O terrorismo constitui violaç_ão sistemá
tica e deliberada dos direitos humanos e atenta contra a estabi
lidade do sistema democrático. Nesse sentido, expre_ssamos 
nosSo apoio aos países da região empenhadOs em processos 
de pacificação, e exortamos a comunidade internacional a 
manter atitude solidária e a cooperar na erradicação desse 
flagelo. 

13. Manifestamos nossa convicção de que o desenvol
vimento económico e ~ocial com eqüid~de constitui funda
mento central da paz e da segurança internacionais. Para que 
a democracia contemporânea se projete com força e vigor 
para o futuro, precisa responder ao desafio de assegurar tanto 
a eficiência económica como a eqüidade social, como funda
mentos de um maior bem-estar dos nossos povos. Salientamos 
o valor da justiça e da solidariedade para alcançar sociedades 
harmónicas e está veis: 

14. Ressaltamos os efeitos dos diversos programas que, 
em matéria de atendimento social e combate à pobreza, estão 
sendo implementados na região,bem como os resultados posi
tivos que esses têm obtido na previdência social, na educação, 
na habitação e na fnfra-estrütura urbana e rural. Reconhe
cemos, entretanto, a necessidade de redobrar os esforços nesse 
sentido. 

15. Salientamos a necessidade de melhorar progressi
vamente a qualidade da educação em nossos países e de procu
rar que uma proporção cada vez maior da população escolar 
e de grau superior alcance níveis de formação técnica e profis
sional mediante sistemas educacionais estruturados, a fim de 
respOnder aos processos de modernização produtiva e de inser
ção competitiva na ecOnomia global. Tal inserção competitiva 
pressupõe condições novas e mais abertas de acesso a tecno
logias avançadas, elemento essencial do desenvolvimento. 

16. Reafirmamos nosso apoio á-Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Social, a celebrar-se em Copenhague, em 
1995. ComprometemO-nos a favorecer um espírito de consen
so e entendimento que torne possível a adoção de acordos 
concretos para promover condições de maior segurança h uma-
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na em todas as sociedades. Em particular, queremos fomentar 
um maior volume e eficiência cta despesa social destinada 
à diminuição da pobreza, uma política de incentivo aos investi
mentos que incremente o emprego produtivo e um compro
misso para impulsionar a integração social dos setores mais 
vulneráveis e marginalizados. -

17. Recebemos com satisfação o_ doc~mento preparãdo 
pelo Grupo de Especialistas sobre Pobreza, DeSemprego e 
Marginalidade, em cumprimento ao mandato da Reunião Cú
pula de Buenos Aires. Decidimos transmití-lo oportunéi.mente 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao Comitê Prepara
tório, como contribuição inicial do Grupo do Rio às dis-cussões 
sobre a Cúpula Social. Acordamos qu·e crGfupo -de Especia
listas apresente um relatório adicionai -à- p-róxima R.eUõ.ião 
Presidencial, no Brasil. 

18. Reiteramos nossa deterrriinação de promover e pro
teger os direitos humanos. Destacamos seu caráter universal 
e sua relação de interdependência cOin a democrada e o desen
volvimento. Reafirmamos que o direito ao desenvolvimento 
é parte integrante dos direitos humanos fundamentais. 

19. Formulamos um enérgico chamado à comunidade 
internacional e, especialmente, aos pars·es industrializados, pa
ra alcançar uma conclusão amplamente satisfatória da Rodada 
Uruguai antes do fim deste ano, respeitando plenamente a 
multilateralidade do processo num quadro global e equili
brado. 

20. Estamos convencidos de que o Projeto de Ata Final 
da Rodada Uruguai de Negociações ComerCiais Multilaterais, 
apresentado por Artur Dunkel, constitui a base Para conclui
las, embora não satisfaça nossos interesses e asphaçOes. Ob
servamos, com profunda decepção-, que as-grandes potências 
comerciais têili tentado, persistentemente, diluir as disciplinas 
contidas nesse projeto na:s áreãs mais críticas para os nossos 
países, enfra-quecendo ainda mais o sistemà multilateral de 
comércio e alterando o precáriO equilíbrio alcançado após 
mais de seis anos de negociação. 

21. Confiamos qo.e o rec-ente relançamento das negocia
ções permita atingir-melhores condições de acesso aos merca
dos para nossas exportações de bens e serviços. 

22. Express-ãmos nos-sa vontade de ~ontinuar ~ontri
buindo à liberalização do comércio ·e ao est3.befecime'nto de 
um sistema multilateral transparente e livre do protecionismo 
e do unilateralismo. Os demaís participantes, especia]Iilente 
os países industrializados, devem assumir suas responsabi
lidades com a mesma vontade e exercer positivamente sua 
capacidade de liderança. Neste sentido, apoiamos a Decla
ração de Ministros dos Países do Grupo do Rio emitida em 
Montevidéu, Uruguai, no último dia 17 de setembro. 

23. Consideramos qu-e· os-pro-cessos de reforma econô
mica em nossos países tém permitidO dar um forte impulso 
para uma maior integração e cooperação regional. Salien
tamos o impacto favorável que têm gerado estes_ esforços na 
revitalização dos fluxos de comércio, nil promoção dos víncu
los empresariais e na consolidação das instituições-de illtegra
ção latino-americanas. Estamos conVencidos de que a abertura 
e internacionalização dos mercados criam um clima propício 
para continuar avançando nessa direção. 

24. Reconhecemos que existem diversos caminhos para 
a integração regional, e apoiamos a aplicação das fórmulas 
flexíveis consagradas no Tratado de Montevidéu de 1980, den
tro de seu objetivo fundamental de estabelecer o Mercado 
Comum Latino-Americano de forma gradual e progressiva. 
Salientamos a importância dos trabalhos que, a partir das . 

atuais condições das relações económicas ínternacionais, rea
liza o Grupo Ad~Hoc da Associação Latino-Americana de 
Integração (ALADI), e consideramos que este esforço deve 
traduzir-se no fortalecimento do processo de integração. Rea
firmamos que a integração na América Latina e no Caribe 
é plenamente compatível com o processo de abertura externa 
no qual nossos países encontram-se comprometidos. 

25. Reafirmamos a prioridade que assumem as ações 
de integração que vão além do campo meramente económico. 
Declaramos nossa vontade de fortalecer os programas de coo
peração existentes entre os nossos países, nas áreas política, 
c:Ultuial, de infra-estrutura física, energética e científicó-tec
nológica, e comprometemo-nos a·- explorar a possibilidade de 
introduzir novos instrumentos que cumpram esses propósitOs. 

26. Consideramos que a entr~da em vigor do Tratado 
de Livre Comércio entre o México, o Canará e os Estados 
Unidos da América abrirá __ novas possibilidades para o_ livre 
comércio e o desenvolvimento de todo o hemisfério. 

27. Declaramos nossa vontade de dar continuidade e 
fortalecer a interlocução do Grupo do Rio com outros países 
e grupos de países, na convicção de que esse diálogo _contribui 
para projetar a região e aumentar sua influência no cenário 
internacional. 

28. Reiteramos nosso decidido apoio à candidatura do 
senhor Rafael Moreno à Direção Geral da Organização das 

·Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 
como representante do_ Grupo do Rio e fazemos votos para 
que, a partir da unidade da América Latina e do Caribe, 
se cont!nue o crescente apoio de outras regiões que levem 
ao êxito desta postulação. 

29. Reiteramos o acordo de realizar a VIII Cúpula Presi
dencial na República Federativa do Brasil no transcurso de 
1994 e a IX na República do Equador em 1995. Ademais, 
acordamos reunirmos na X Cúpula Presidencial na cidade 
de Cochabamba, Bolívia, durante 1996, e a XI no Paraguai. 

30. Os Chefes de Est3.d6 e de -Governo de viSita em 
Santiago do Chile, ao assinar a presente Declaração, expres
samos o_s nossos profundos agradecimentos ao Presidente Sr. 
'Patricia Aylwin Azócar, ao Governo e ao po-vo chilenos, pela 
acoihida cordial e fraterna e pela esplêndida organ~ação e 
condução da VIl Cúpula Presidencial do Grupo do Rio. 

Patricio Aylwin Azócar Presidente da República do Chile, 
Gonzalo Sánches de Lozada Presidente da República da Bolí
via, Sixto Durán-Ballén, Presidente da República do Equador, 
Carlos Salinas de Gorniri Presidente dos Estados Unidos do 
México, Alberto Fujimori Presidente da República do Peru, 
Ramón J. Velásquez Presidente da República da Venezuela, 
Itamar Franco Presidente da República Federativa do Brasil, 
César Gaviria Presidente da República da Colômbia, Alfredo 
Cristiani Presidente da República de El Salvador, Juan Carlos 
Wasmosy Presidente da RepúbJica do Paraguai, Luis Alberto 
Lacalle Presidente da República Oriental do Uruguai, Guido 
Di TeiJa Ministro das Relações Exteriores e Cliftó da Repú
blica da Argentina, Paul Douglas Robertson Ministro das Rela
ções Exteriores da Jarnãica. 

DECLARACION DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GO
BIERNO 

DEL GRUPO DE RIO SOBRE HAITI 

Los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en la 
VII Cumbre del Grupo de Río en Santiago de Chile, expre
samos la más profunda preocupación por los últimos aconteci
mientos ocurridos en Haiti, que atentan contra el cu~-
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miento del proceso previsto en el Acuerdo de la Isla ,de los. 
Gohernadores pala la reinstalación dei Presidente co:nstitu,-_ 
cional Jean Bertrand Aristide. 

En vista dei incumplimiento de dichas acuerdos por parte 
de las autoridades de Haiti, decidimos otOrgar nuesiro firme 
apoyo a la Resolución 873 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (ONU) que reimpone sanciones a Haiti a 
partir dei martes 19 de octubre, a menos que a esa fecha, 
las autoridades de ese país cumplan plenamente con el AcuerR 
do de la lsla de los Gobernadores. 

Reiteramos la voluntad de cooperar cÕrÍ el resiabeleci
miento dei sistema constitúcional y democrático en ese país 
en .el marco de_ las medidas ~dicionales _que la ONU ·y hi 
OEA adopten. 

Santiago de Chile, !5 de octubre de 1993. 

DECLARACION DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GO
BIERNO 

Dei Grupo de Rio sobre Nicaragua 

Los jefes de Estaao y de Gobiemo dei Grupo de Rio 
apoyan _el_liamado formulado por la Seftora Presidenta de 
la República de Nicaragua, doiia Violeta Barrios de' Cha
morro, en su reciente intezyención ante Ià Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en el sentido de que se incremente 
la coopcración económica a su país y manifiestan su dispo
sición de mantener su decidido apoyo a fin de contribuir a 
la solución de los problemas de Nicaragua. 

Los jefes de Estado y de Gobierno dei Grupo de Río 
instan a la comunidad internacional y a los organismo-s fin~n
cieros, 'en partiCular ai Bartco Mundial, ã.i FOndo Monetario 
Internacion3I y al Banco Intcramericano de Desarollo a 'otor
gar a Nicaragua el tratamiento que correspo·Irde a la situacióh 
de excepcionalidad dei país, como un aparte a la estabilidad 
democrática de Nicaragua y de toda la región centroame
ricana. 

Santiago de Chile, 16 de octubre de 1993. 

VII CÚPULA PRESI[)ENCIAL DQGRUPQ_.OO.R!O .. 
SAUDAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

NA CHEGADA A SANTIAGO 
(Aeroporto Arturo Merino Benitez) 

Santiago do chile, 14 de outubro de 1993. 

Senhores Representã.ntes do Governo. Çhileno, Senhor 
Embaixador do Brasil.e demais membroS d~S representações 
diplomáticas brasileiras no Chile, - · 

Senhoras e Senhores, 
Desejo que minhas primeiras palavras, em Santiago. se

jam para transmitir ao povo chileno as C?lorosas expressões 
de amizade e apreço do povo brasileiro; e para marHfistar 
a grande alegria pessoal que terei em reencontrar-me com 
o Presidente_ Patrício Aylwin. _ 

Nas ocasiões anteriores em que nos enéóntramos,- entrê 
as quais destaca~se na minha lembrança a Cúp=ula Ibero Ameri
cana de Salvador. tive o prazer de constatar a afinidade espon
tânea que tem presidido tradicionalmente ãõ diálogo entre 
nossos países. Unidos pelo apego~ çlemocr~cia, _e irmanados 
no desejo de um histórico de relaÇões bilaterais que podem 
ser descritas como exemplares. 

Estou certo de- que saberemos--t-r-aduzir-eSta -facilidade 
para o entendimento, em crescente progf~Sso e bem-estar 
para nossos povos e para-nossa região. 

Ao acompanhar o rápido desenvolvimento económico 
do Chile e registrar a firmeza das convicções democráticas 

de seus líderes, conve~ç-o.;.rn:e de que este belo país prepara-se 
para Ingrêssà.i nb- s'éCulo' XXI como uma nação- próspera e 
dinâmica. ,_ · · · ·._, ·. ' _ 
· COrri ·os deffia'iS Participantes da VlfCúpUfa Presi~encial 

do Grupo do Rio havemos de expandir o raio de nossa concer
tação política, inspirados no património chiJe:rlõ-de·Piu.r3Ijsmo 
democrátíc'o-. e=motivàdos pela:demonstração de vigor e reno
vação com que éste país Se deStaca, 'hoje, no cenário-interna-' 
cional. · · - - · ' · · 

MuitoO(lrigado: 
. . 

. 'vil CÚPÚLA P~SIDENCJAL DOGRUPO D~ ~lú 
1• SESSÃO DE TRÀBALHO !ASSUNTOS POLITICÔS). 

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESID,ENTE DA RÉPÚBLI: 
CA 

Santiago do Chile, 15 de outubro .de.1993 

Senhores Presidentes, 

A idéia de união, nas Américas, é mais-- antica da que 
em qualquer outro continente. Nen~mrn.sonho_ C!e. i_ntegr~ção 
ja_rilais abarcou área geográficf' t{iç ex~eps~.. _ , _ : . _ 

. Quero saudar a presença dos _Sepho~;e:5. Pr;esid~I).t.es ,da 
Bolívia,. Gonzalo Sanchez d,e Lozada, do Pa:ragJ.Iai, Jua~ Car-· 
los Wasmosy, e da Vei,lezuela, Ramon José Velasquez Mu jica, 
e manifestar o desejo de pronto restabelecimento de saúde 
ao Presidente Carlos Saúl Menem_, impedido de.rem).ir-se co-
nosco hoje. · - , , - - -

Senhores Presidentes, 
'NosSo diálogo tem dois ob)etiVds fundamentais:· o primei

ro ·é a artiC_ulação Para. a defesa da democracia; para a prolriO
Ç~() :dos .dir~itos hu~arios e 'daS liberda'd~s in~ividuái's :e- Para 
assegurar o des_envolvimemo com justiça sqc,iaL 

O segundo é o qa defesa de uma ordem internacional 
justa e democrática. · 

Hoje a América Latina encontra a· identidade comum 
que se afirma por cima de um.a di~~-r~idade CJ.U~ ~os_ ip.divi
dualiza. PassamosP.or pro~~s~os. e eqfç~nqliJI.OS desafip~ muitO 
Siinilares. · · · · 

Désde nosso últin'Ió ·ehtontí"o ·em Buenos ?..ires; houve 
irilportántés desdóbi-amentos em nossà região.. , 

Com relação ao Haiti, à Nica:Cagu_a, à GUaiemalá e ao 
_Suriname, reforçamos nosso apoio· à preserVaÇão da 9idem 
constitucional e ao encaminhameqto construtivo de questões 
políticas e económicas: -

O Grupo do RiO .deve continuar a cump'rir; priól'itaria
mente, o papel de defesa da democracia. 

A democracia exige um esforço permanente d~ aperfei
çoamento institucional. Reclama, também. competência e de
dicação dos homens públicos; para preservar o conteúdo ético 
indispensável a sua eficácia. 

Sab.e.m~s que. o for.talecimeÍlto de nossas democracias re
quer a confiança da população nas instituiçõe-s polítícas. A 
governabilidade demo~rática pode ser mais lenta em sua capa
cidade de operar resultados práticos. Isso se revela sobretudo. 
em períodos de crise social e de grandes demandas sobre 
o Estado. 

Mas s_eria erro grave atribuir nossos problemas ao modo 
de operar da democracia. Pelo contrário, são as instituições 
democrátieas --que -permitem· supetãr- criSes- lriChiSive· ·rnstítu:: 
cionais sem quebra da ordem constitucional e sem violência. 
A história recente do Brasil ilustra perfeitamente esse ponto. 

É nesse contexto _que ressalto a importância de um Estado 
socialmente necessário, não no sentido de um Estado onipre-



Dezembro de !993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). Quinta'feira 2~ . .J1027 

sente, mas sim de um Estado atento à Dece"S-sidade de atendi
mento. das aspiraçõeS· das camadas desfavoieddas da poPu
lação e que possa mobilizar os meios para-eXercer a c0titerit6 
esse papel. 

Senhores Presidentes, 
A América Latina tem dado importante contribuição para 

a causa ~a seg~ança ~nternaciODal. _A~ ~m~~4as ~o Tratadõ 
de Tlatelolco, a criação e o funcionamento da Agência Br_a~i-. 
leiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nu
cleares (ABA CC) e o Acordo Quadripartite de Salvaguardas 
com .a Agência Internacional de Energia Atómica fornecem 
à coniunida:de fnternãCiODal as garantias de nosso. cOmpro
missO coiri O 'usO paéífiCo Oã ·energiâ nUClear._- . . _ ~ _ 

COin relação às armas químicaS,-Argentina, Bfasil-e Chi
le, firmaram a Declaração de Mendoza em que renuciaram 
solenemente.a sua posse e· fabricação. .. 

Nossos países participaram atiVámerite-dO processo que 
resultou na Convenção para ProibiçãO ·de Armas Qúímic3._s, 
assinada em Paris no início deste ano. · 

No caso'do Brasil, estamos considerando, também, moda
lidades de aproximação é fortalecim·ento da confiança mútUa 
com o Reghile 'de Coritróle de Tecnologia de Mísseis'. 

' Ao aSsuniii- corilpromísSOs firin-eS e Inequívocos ito càmpo 
da não-prolifera-ção e do desarmamento, o-Brasil como os 
demais países latino-americanos sente-se autorizado a exigir 
dos seus parceiro·s-mru.S tlesenvolvidos o acesso desimpedido, 
mesmo que em bases ~omerciais. às tecnologias de ponta. 

Na sua essência, o desenvolvimeiltC>écOflómico é Ü.Ín pro
cesso de difusãO dO ProgreSsO técriiCo._ Por isso; nã ·agenda 
da Próxim3 'reurli~o i?r~s~dendaf do Qr.uPo :do'R~o, prÔponl.ós 
que o tema "Cjência e Tecfiõ}ogicf: ~eja privilegiado, especial
mente no que tange a ace.sso a tecnologias avançadas. : 

Senhores Presidentes, 
A experiência nos diz que a concertação política e a inte

gração económic~ são requ~sitos-pafã _uina pr'ojeÇã·o-interna
cional mais nítida da América Latina. 

Mercosui e Iniciativa AffiazôniC3. .sãO 1dua5 veftentés ein 
que se projeta a prioridade atribuída pelo Brasil à integração. 

O Mercosul já exibe expressivos resultados, com taxas 
de crescimento exponencial do cc:>merció eco~ aV~t:tÇada conS
trução de medidas integracionistas, qUe mrs levarão ao funcio
namento, em 1"' de janeiro de 1995, de uma Zona de Livre 
Comércio e de uma União Aduaneira. É um projeto de grande 
envergadura, não-excludente, que sinaliza para a criação de 
vínculos crescentes com os demais países da América Latina 
e para a inserção competitiva dos_ qUatro Países na economia 
internacional. 

A última Cúpula do Grupo do Rio; em dezembro último, 
em Bueno Aires, foi a ócasíão escOlhida- pelo BraSi] para 
o lançamento da Iniciativa AmazOÕica. ESta surgiu d3 percep
ção clara de que deveríamos aprofundar_ o relaçionamento 
econômico com nossos parceiros· ãmazônícOS; o que inclui 
os países do Grupo Andino, além da Guiana é do Suriname. 
Prosseguem, com êxito,-as negociações-nesse sentido. De mi
nha parte - animado pela receptividade que teve a proposta 
brasileira -continuarei perseguir este objetiv<?_ coip. d~termi-
nação. . 

Com a confolmaçâo d3. União Aduaneira do M_ercosul, 
poderemos dar o primeiro passo cOncreto pa-ra o adensamento 
de vínculos entre o Mercosul e o conjunto dos países amazó
nicos. 

Em um horizonte mais amplo, ao longo dos próximos 
. d~z anos, visualizamos a formação de uma Zona de Livre 

Comércio" nil América do Sul. Esse espaço econórriico resul· 
taria da articulação entre os processos em curSO do Mercosul, 
da Iniciativa AmazóniCa e do Grupo Andino~ Necessitará, 
igualmente, da participação fundamental do Chile. Essa nova 
Zona ·de Livre Comércio estiinulará a aproxi"maçãó daS expe- · 
ciênCias iiitegraciói:tisfaS na Améiiéà Oo ·sul OOin' o NAFf A, 
coin a- Comunidade do Caribe e com o Mercado Comum 
Centro-Americano. 

Senhores Presidentes, 
À luz dos desdobramentos recentes em nossa região, de

velhos refletir sobre o papel do GrupO do Rio no 'cenário 
internadonal. · 

A cOncertação política entre nossos-pafses é uni objetivó
antigo que encontra plena realização no diálogo que mantemos 
no Grupo do Rio: Podemos orgulhar-nos dos resultados muito 
positivos logrados por este mecanismo de cons~lta e concer
tação política·. 

- Muito obrigado. 

VII CÚPULA PRESIDENCIAL DO GRUPO DO RIO 

. 2• SESSÃO DE TRABALHÓ(ASSUNTOS SOCIAIS) . 

INTERVENçÃo Do sENií:oR. PREsiD-ENTE, DA REPÚ~LI~ 
CA _ . . 

Santiágo do Chile, !5 de outubro de !993 
Senhores Presidentes, 
- A América Latina ·vem dando siri_~s d~rqs de, supe

ração da crise económica que tanto pe~ãfiZOU_a regíâq n9~ 
anos oitenta. Sofremos ainda os efeitos dessa pesad!i hipoteca. 
Naquele período, a América Latina perdeu dinamismo, per
deu rendas, perdeu mercados, tornou-se exportadora de capi
tais. 

--: As políticaS de ajuste Iimitã.ni 3. capaCidade-do Estado 
de manter e ampliar investimentOs- so_ciã.is. _ . _ 

- Os problemas enfrentados em nossa região na esfera 
dos direitos humanos relacionam-se intimamente com os dese
quilíbrios sócio-econcómicos herdados do passado. Evidente
mente-, a plena vigência dos dil-e'itos -,RolíticoS e Iióéidades 
fundamentais nãO pode ficar iia dePtmdênciã. da obtenção de 
melhor situação económica. - - - --

--:-:- Mas, __ a despeit() dos eforços gov~rnamentais~ ·as ca
rências s6cio~económic3S afetam,-na piâtlc3,-a oberVância dos 
direitos maisereiD.éntares à vid-a, -àrsegurança, à inviolabilidade 
da pessoa humana, à alimentação, ao trabalho e à jUstiça. 

- A América Latina vive um rriom~nto de reconstru
ção. Com aftíssimos custOs sociais, eStamos promovendo ousa
das reformas estruturais, abrindo nossas economias, _exp_tm:do 
noss_as indústrias-, nossa ãgricultura e nosso setor de serviços 
à livre competis:ão inteinã.cional~ · ' · ' · · - · -

- Não esqueçamos ·qúe·:. ·mesmo em sõcieâ3.des- &em 
mais ricas do que as nossas - o livfe jogo- do .mer_~do não 
tem sido capaz de assegurar P9t·si só'a jtistiç<'(so"ciál:b' desen
volvim~nto deve estar cop.jugado à efet~va incorporação das 
populações mais carentes ao processo de crescimento econô-
micó. · 

- Daí a importância "que atribUínios à- Ci1j)Uiã para o 
Desenvolvimento Social, programada pelas Nações Unidas, 
por iniCiativa do Chile, para 1995. Para tanto, será de grande 

· valia o documento elaborado pelos peritos reunidos em Santia
go~ em setembro passado, sobre os temas da pobreza, margina
lidade e desemprego. Na condição de Secretaria protempore 
o próximo ano, a· Brasil deseja contribuir para o necessário 

. exercício de coordenação do Grupo do Rio sobre este tema. 
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- Desenvolvimento econôinico e estabilidade política 
. na América Latina estão relacionados com o êxito de políticas 
• que ~nnitam integrar à vida produtiva as camadas mais po
bres. Vivem_ hoje em níveis de pobreza alarmante ·cerca de 
46% do!i latino:-americanqs, ou seja, 200 milhões de pessoas. 
· · , .:~ . Foi por essa raZão que a III Cúpula Ibero-Ame
riCana, recentemente realizada em Salvador da Bahia, deu 
ênfase ao desCnvolvimento social, dentro da temática geral 
do desenvolvimento, que deve merecer atenção prioritária 
das Nações Unidas. 
... ·-~ ... No Brasil emerge no~o con~enso em que a sociedade 
.Se posicioila "claramente a favor das reformas sociais neces-
sárias ao combate à fome e pobreza. · 

'. · ........ - A JV.elhoria do bem-estar da infância e da juventude 
·é· um·compromisso do. Governo e da sociedade civil. Ambos 
vêm se articulanQo p_ara mobilizar a opinião públiCJl em torno 
da execução P.e programas de educação préMescolar e de ensino 
fundamental, bem como à prestação de serviços de atendi
mento de saúde. 

-....: Convictos de que não é mais possível adiar'soluções, 
. milhares de barsileiros organizam-se em um trabalho -volun
. tárió de combate à "fome. A ação da cidadania contra a fome 
· e a misér:ia e. Pela vida .t.em o pleno endosso do Gove:ino, 
e ·constitui eXentplo notável de iniciativa capaz de canalizar 
as boas intenções individuais para problemas de ordem social. 
Est3mos pi-ontos a cmD.partilhar a nossa experiência com os 
povos irmãos da AnlériCa Latina e do Caribe. 

Muito obrigado. · 

. SÉSSÃO DE ENCERRAMENTO DA Vll CÚPULA. PRESI-
, . DENCIAL DO GRUPO DO RIO . 

· PALAVRAS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Santiago do Chile, 16 de outubro de 1993 
S~nhotes Presidentes, 

. Um dOs nl::iis importantes desdobramentos. na América 
Latina em anos recentes tem sido a rC!tomada db afluxo de 

·capitais para a região. Em 1992, esse fluxo_ atingiu US$ :57 
bilhões, 50% a mais do que em 1991. 
. ·· · ·Dois dos tri;:s países em desenvolviment() que_ receberam 
·~'maior quantidade de capitais externos em 1991 são da Amé
rica Latina: México '(US$ 4,7 bilhões) e Brasil (1,6 bilhão). 

O COtDéiciO eXterior dos países latino-americanos tem 
revelado extraordinário ritmo de crescimento nos últimos 
anos, o que revela o potencial de dinamismo das economias 
da região e confiima expectativas de que a inserção da Amé
rica Latina na economia internacional poderá contribuir para 
a superação da atual crise na economia internaciorial, coino, 
aliás, vem sendo afirmado por representantes de importantes 
organismos financeiros internacionais. . . ·. 

O Brasil deverá apresentar, em 1993, um superávit de 
cerca de US$ 15 bilhões em sua balança comercial- o terceiro 
maior em sua história. De 1977 a 1989, o Brasil dobrou a 
participação de manufaturados em suas exportações (hoje, 
mais de 50% do total). 

A expansão do intercâmbio comercial global da América 
Latina mantéril-se em nível três vezes maior do que a médio 
mundial. 

Essa constatação indica o acerto das políticas de reforma 
·econômica adotadas por quase todos os países da região. 

A ad~o de polítiCas vigorosas de abertura de mercados, 
, no en~anto, vem tendo lugar conco~tantemente com o au-

mento .do. protecionismo,nos. países d~senvolvidos, especial
mente pela adoção de barreiras não-tarifárias . 

Enquanto mais de sessenta países. em desenvolvimento 
vê~ implementando extensos. programas de lib,eralizaç~o co
mercial, apenas quatro dos países <ja OÇ,DE,chegara.m ao 
final da <lécada de _80 com políticas comerciais mais. liberais 
(Japão, Austrália, Nova Zelândia e Turquia.) · 

Senhores presidentc;:s_,. " . . 
O grande desafiO qu~ epfren~a.mos é, Q 9~ repo"r po primei-

. rQ plano .o tema do desenvolvinl~~tp. , . , , .. , , .. 
, Uma .estratégia· viável ·de desenvoJvimento .deve .incor

porar dois- elementos. decisivos: acesso a ·mercádos e. acesso 
ao conhecimento. · 

O primeiro é colldição essencial, pois o crescimento eco~ 
nómico está ligado~ ~xpansão do,com.érçip_mul)di;d. 

As divergências que até agora .impediram a .conclusão 
satisfatória da Rodada Urugua·i dev.em ser.supetadas levando 

· na devida conta os interesses dos países em desenvolvimento 
e particularmente osJatino~am.eficanos. ~ . -

Senhores_Presidentes, . . . , , . . . , 
. , .O protecionismo.c:.omercial encomraparal~lp,no,protecio~ 

nismo tecrtológic.o .. ~e. 'J:ier~m a .prevalecer .as .restrições. hoje 
existentes. ao acess.o: à tecnologia, os países. em desenvolvi
mento permanecerão à margem <los avanços científicos e téc-
nicos. . . . • . :t. . . . 

Justamente.qU.ando a nova estrtJt.ura da produção vem-se 
apoiando em mais informação e conhecimento,. tornam-se 
mais a~entuados o d~snível te~nológico e os esquemas restri
tivos à·transferência d~ te.cnologia e conhecimento .. 
• 1 O controle.interD·CldQn~Ú .ci.a. transferéTici~ .de·. t~Cri.qlc;}gúts 
de .ponta ctpôe obs.tá_!:q.los f.\O npss.o <)c;esso legítinio à capad~ 
tação cietífic3 e· tecnológica para fins pacíficos. Não podemos 
aceitar tacitamente o. monopólio de. tecnologias avançadas. 

_.:Essa é uma ~ensagem importante que, ao lado de 
nossos projetes. de integração e da percepção de nossa Cl!ltura 
política essehcialmen~e detnocrática, <levemos transmiti.r.den
tro de.. um espíritoJ:ie diálogo e sem atitude ,de .confrontação. 

Fo! ·cóm satiSfaÇãO, quê otivi hoje várias manifestaçõeS 
sobre a proeosta brasileira de uma Zona de Livre Comércio 
Sul-Americana. · . 

-Creio _que a idéia foi bem compreendida e enriquecida 
em seu sentido político de valorizar nossas potencialidades 
e nosso poder de negociação, sem perder de vista o objetivo 
de cría uma espãÇo- á~erto latino-americaito e caribenho. 

- Ne~se con.teJÇtO, recolho e apoio as expressões. feitas 
por alguns países, co_mo Bolívia, Equador e Pa,raguai .sobre 
a importância da integ~ação fí~ica.cc:~1~10 base para a integração 
eçonô.mi~.. "--· _ . __ · 

Excelentíssimos Senhores Presidentes, 
Travamos, ontell! ·e hoje; iin.pOrtante diálogo sobre ques

tõ"êS relevantes da cqnjuntura Latino-Americana _e interna
ciOnal. Reafirmamos o papel central do Grupo do Rio como 
mecanismo de articulação política no mais alto nível. Contri
buímos, assim, para a consolidação da Comunidade latino-a
mericana, e de sua capacidade de projetar-se e iJ?.fluir no 
cenário internaci<Jnal. -· 

Encerrados os eventos. de 1993, voitaino-nos para as-pers
pectivas de diálogo e concertação no. ano de 1994,_ quando 
o Brasil assumirá a SeCretaria Prô-Tempore do Grupo do 
Rio. · 

Manteremos, em 1994, a atuação vigorosa deste Grupo 
na defesa da democracia e no estímulo aos processos de inte
gração. 
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Não perderemos de vis~a as questões rela~onadãs ao de
senvolvimento social. Devemos dar curso à reflexão iniciada 
em Buenos Aires em 1992, sobre os temas da pobreza, da 
marginalidade e do desemprego. ·PreparremO-nos para parti
cipar decisivamente na preparação da Cúpula Mundia sobre 
Desenvolvimento Social, a realizar-se ~m Cop~nhág~e, em 
1995. . - . 

Desejo coõvidá-los, por ocasião da_ Cúp"úla- de 1994~ a 
uma reflexão especial sObre a questão do acesso à tecnologia. 
Com9 já tive ocasião de afirmar, a difusão do progresso técnico 
representa alavanca indispensável para o desenvolvimento 
económico, o qual presupõe, para a suã ~íiS'!JBc;laçãO, a eqüi
dade, a justiça social e a preservação do [Jleio- ambiente. 

A menos de uma década da vir~da do século, e-ssas ques-
tões requerem a nossa particular atenção. __ _ ~ 

O Brasil sentir-sewá profundamente honrado como anfitri-
ção e coordenador das reuniões do Grupo dO_ Rio. ·-

A recepção afetuosa que nós- estendeu o Govenio do 
Chile durante a Reunião do Grupo do-Rio, qúe hoje se'encer
ra, traz a marca da hospitalidade da nação chilena: 

A ·cidade de Santiago, importante centro_ f~.p.3nceiro ·e 
comercial, distingue-se também pela excelência de suas insti
tUições acadêmicas e culturais. Aqui, Os visitantes reen:con.:. 
tram acolhida cordial e desfrutam da agradável convivência 
com o povo deste belo país. _ 

Excelentíssimo Senhor Patrício ~ylwin, Presidente da 
República do Chile, 

Em nome dos meus colegas dos países do Grupo do Rio 
e no meu próprio; desejo expressar um agradecimento muito 
sincero ·ao- Governo do Chile, em especial a todos os que, 
por seu trabalho e dedicação, fu:erilm desta VII Cúpula um 
modelo de organização. 

Os hons resultados de nosso trabalho. foram possíveis 
por essa acolhida amiga e por essa eficiêncià. -

A Do ·Patrício Aylwin, estamds_tódos, particularmente, 
gratos. Sua sabedoria e amabUidad_e fizeram deste encontro 
uma ocasião de amízade e de alta inspiração política que refor
çará a coesão da América Latina e do Caribe em benefício 
de nossos povos. · ··-· -

Muito obrigado._ 

DECLARAÇÃO DO GIWí'tf DÓ RIO 
EM SANTiAGO DO CHILE., 

Os chefes de Estado e de GoVerno- dós, p"3.íses membros 
do Mecanismo Perm~ileJite_ de Co~4lt_a e Concertação ~olí
tica, Grupo do Rio, reunidos·em Santiago_ do Chile, em 15 
e 16 de outubro de 1993, celebraram sua VII Reunião de 
Cúpula e aprovaram ·a seguinte· 

DECLARAÇÃO: 

1. Encontramo-nos num momeÍlto de deCididade consoli
dação de nosso Mecanismo de Consulta e COhcertáção Polí
tica. Os valores e princípios da democracia representativa 
estão adquirindo vigência cada vez iliãiór -na região e têm 
saído fortalecidos das duras provas· que tiveram de enfrentar 
t:m alguns dos nossos países. A democracia deve ser o sistema 
de governo que, sem excepções, prevaleça e se 3púfeições 
em tOdos os países do nosso continente. H~je,- p:·u,tis do que 
nunca, fica claro que a democracia representativa e o pleno · 
respeito pelos direitos humanos constituem às premissas bási
cas e essenciais do convíviO político nã América Latina e 
no Caribe. · · 

_ 2. Reunimo-nos numa época caracterizada pela expansão 
dos valores democráticos e pela abertura das economias ,em 
extensas áreas do mundo, ~as em que também se -regis!ra 
um resurgimento de conflitos e persistem sérias dúvidas.sobre 
o futuro do sistema multilateral dr comércio .. ComprOVàmos 
com satisfação que a consolidaÇão da dem.o.craéia coincide 
com importantes avanços n9s· processos de liberalização eco· 
nôiD.ica na América Latina e no Caribe. Nosso continente 
emerge como uma região estável e dinâmica no mundo.. . 

3. É alentador comprovar que nossa tegiãQ.não. está con
tribuindo para as incertezas que prevalecem nô atual cenário 
intemacioinal. Pelo contrário_, estamos enfrentando!nossas di-· 
flculdades com maturidade; estamos abrindo novos oeamihhos 
de cooperação regional e .assumimos. com responsabilidade ' 
os desafios trazidos pelas profundas. transformaçõ~ que acon
tecem no mundo. Queremos' transmitir uma mensagem de 
otimismo e, sobretudo, de confiança em nosso·s. povos, que 
ti~eram de sofrer muitos anos Çe privações e sacrifícios. Mas 
também estamos conscientes que ainda resta·muito por fazer. 

4. _Reafirmamos nosso .compromisso .com a .democracia 
e a: vigência do Estado de Dircito_,,~xpresso.na ·~compronflSso 
de Santiago com -a De~ocEacia, e a. Ren·ovação .do Sistema 
Inter·Americano", adotado ne5ta cidade,·em _1991,.pela As~ 
sembléia da Organização dos Estados Americanos. Valori:
zamos positivamente a estreita c.olaboração'surgida·entre·nos_-
sos países para honrar esses compromissos. · 

5. ReconheéemOs a importâilcia de continuar cooperan
do estreitam-ente para o fortalecimento de instituições demo
cráticas, modernas e participativas em nossa região. Diante 
das difíceis situaçõe_s internas que viv~m ~lg_i.ms j:j~ses~ reitera
mos o firme apOiO aos esfor'ço~.qhe.se.de~én'vbiVein em· prol 
~a r~conciliaçãõ naCional, âO' ieSpei(Ó à Volltade popular, de 
defeSa do equiHbii:O e independêri.tiajdoS poderes. e da sub_ort:li
nação de todos. os .setores à a~toridade civil .legitimamente 
constituída. . . 

6. :Pxpressamos nosso comproinisso com OS ·esfOrços de 
cooperação-destinados a assegurar a paz e a segurança,iiltema
c!,onais. Nésse sentido, consideramos-que-osvultosos fundos 
destinados ao armatnentismo'de\l'.em ser.c;;tnalizados aos. esfor
ços para a paz e o desenvolvimento·~ Instamo---s;.tamb.éót,. a 
cassação de todos os testes- nucleares mediante um tratado 
mUltilateralmente negociado que estabeleça. sua. proibição to
tal e ponha fim·â posse, ao uso_ ou à ameaça de uso das 
annas nucleares. e de destruição maciça. Salientamos o exem
plo que a América Latina e O"C:iribe -dão ao mUndo nos 
compromissos de Mendoza e Cartagena sobre renúncia- às 
armas_de destruição em massa, nos ini.pCirtantes avanços pai-a 
alcançar a plena vigência do Tratado de Tlatelolco e na adesão 
irrestrita à Convenção sobre Armas_ QuímicasA . 

7. A Organização das Naçqes, U o idas deve deBempenhar 
um papel central para a obtenção. da paz _e segúrança interna
cionais e para fómentar um diálogo intemacioinal renovado 
sObre v desenvolvimento. Ambos_são objetivos primordiais 
e inseparáveis das Nações Unidas-.. Comprometemo-nos a con
tribuir ativamente para o fortalecimento da Organização- e 
apoiamos a reestruturação de seus órgãos e métodos de traba
lho, a fim de dotá-los de maior representatividade e eficácia. 

8. Reafirmamos nossa determinação de prOmover um 
desenvolvimento sustentável, conceito central consagrado na 
Conferência do Rio. Trabalharemos para a plena realização 
dos objetivos e princípios da Declaração do Rio e da Agenda 
21, e promoveremos a mais pronta aplicação das Convençóes 
sobre Mudança do Clima e Biodiversidade. 
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9. Ratificamos que as medidas de políticas comerciais 
ou financeiras com finalidades _ambientais não devem consti
tuir meio de discriminação arbitrária ou injustificável nem 
restrição- velada ao comércio internacional. _ 

10 ... Reiteramos nosso compromisso âe continuar com
batendo a produção, o tráfico e o consumo ilícitos de estupefa
cientes e substâncias psicotrópicas.· Comprometemo-nos a 
criar e aperfeiçoar mecanismos permanentes, ágeis e eficazes 
de intercâmbio de informaça.o sobre esta matéria em nossos 
países, com ênfase especial nos campos educacional, policial, 
judicial e aduaneiro. Instamos ainda a aume_ntar a cooperação 
internacional num quadro de responsabilidade c.ompartilhada 
entre os países afetados pela produção e aqueles caracterizados 
por um alto consumo de estupefacientes e substâncias psicotró
picas, apoiando a busca de soluções integrais para enfrentar 
este grave problema. 

11. Fazemos um chamado para que nas sessões plenárias 
de alto nível da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre 
a cooperação internacional na luta contra a droga, se adotem 
as medidas necessárias para iniciar, o- quarito ahtes, tim pro
cesso-de reflexão que reoriente e fortaleça os esforços interna
cionais de cooperação ne-sta· matéria. 

12. -Reafirmamos nossa condenação ão terrorismo ex
pressada na III ConferênCia Ibero-Americana de Chefes de 
Estado e de GoVerno. O terrorismo constitui Violação_sisteniá
tica e deliberada dos direitos humanos e atenta contra a estabi
lidade do sistema democrático. Ness_e sentido, expressamos 
nosso apoio aos países da região empenhados _em processos 
de pacificação, e ·exortamos- ã comunidade internacional a 
manter atitude solidária e a cooperar na erradicação desse 
flagelo. 

13. ManifestamoS nossa conviCÇãó-de~que o -deseõvol~. 
vimento econômko e social com eqüidadc constitui funda~ · 
mente central da paz e da segurança internacionais. Para que 
a democracia contemporânea se projete com força e vigor 
para o futuro, precisa responder ao desafio de~ assegurar tanto 
a eficiência econ~mica como a eqüidad,~sodal, çq!'llo f~nd_a
mentos de um maiOr bem-estar dos nossos povos. salientamos 
o valor da jus_ti_ça e da solidariedade para alqmçar sociedades 
harmónicas e estáveis. -

14. Ressaltamos os efeitos dos diversos--programas que, 
em matéria de atendimento social e combate à pobreza, estão 
sendo implementados na região, bem como oS-resultados posi
tivos que esses têm obtido na previdência social. Reconhe
cemos, entretanto, a necessidade de redobrar-os esforços nesse 
sentido. 

15. Salientamos a necessidade de melhorar progressi
vamente a qualidade da educaçiio em nossos pafses e de prcrcu-
rar que uma proporção cada vez maior da população escolar 
e de grau superior alcance níveis de formação técnica e profis
sional mediante sistemas educacionais estrutUrados, a fim de 
responder ao-s processOs de modernização produtiva e de inser
ção competitiva na economia global. Tal inserção competitiva 
pressupõe condições novas e mais abertas de acesso a tecno
logias avançadas, elemento essencial do desenvolvimento. 

16. Reafirmamos nosso apOio à Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Social, a celebrar-se em Copenhague, em 
1995. Comprome;temo-nos a favorecer um espíritO de consen
so e entendimento que tome possivel a adoçáo de acordos 
concretos para promover condições de maior segurança huma
na em todas as sociedades. Em particular, queremos fomentar 
um maior volume e eficiência da despesa social destinada 
à diminuição da pobreza, uma política de incentivo aosínVesti-

mentos que incremetÍte o emprego produtivo e um compro
misso para impulsionar a integração so.:ial dos setores mais 
vulneráveis e marginillizados. · - __ 

17. Rec~bemos com satisfação o doqJ.m~nt__o_ preparado 
pelo Grupo de Especialistas sobre Pobreza, Desemprego e 
Marginalidade, em cu;mprimento ao mandato da Reunião Cú
pula de Buenos Aires~ Decidimos transmiti-lo oportunamente 
ao Secretário-Ger31 das N.açÇes Un~das _e ao_ CQQJ.it~ ,Pr~para
tó_rio, como contribuiçãoJpici~l do Grupo do Rio às discussões 
so_bre a Cúpula Social. Acordamos.que o Grupo de Especia
listas apresente um relatório adicional à próxima Reunião 
Presidencial, no Brasil. 

18. Reiteramos possa determ4Jação de promover e pro
teger os direitos humanos. Destacamos seu ç:aráter universal 
e sua relação de interdependência com a _democracia e Ç> Pesen:
volvimenta._Reafirm~os que o direito ao desenvolvimento 
é parte integrante dos direitos humanos fundamentais. 

19. Formulamos um enérgico cha"ma_do 4 _com.u_nidade 
inte:rnaciqnal e~ e..specialmente,_aos países in.dustr1alizado,s, pa
ra alcançar uma conclusão amplamente satisfatória da ,R.Qd_a_da 
Uruguai ant~s do fim~ dest~ ano. respeitãndo plenamente a 
multilateralidade do processo, num quadro global e e_quili
brado. 

20. Estamos Convencidos de que o Projeto de Ata ~htal. 
da Rodada Uruguai de Negociações Çomerciais Multíla"t:er~i:j>,. 
apresentado por Arthur Dunkel, constitui a base para concluí
las, embora não satisfaça nossos interesse_s e aspirações. Ob
servamos, com profunda decepção, que as grandes potê1_1cias 
comercjais. t~ín tentadO, persistentemente, dilt~ir a~ d~sçiplip<!s. 
con.tidas nesse projeto _nas _áreas mais crític;;ts_ para. os nossos 
países, enfraquecendo ainda mais o_ sistema multilateral de 
comércio e alterando o precário _equilíbrio alcan_çado após 
mais de seis anos de negociação. - _ . 

21. Confiamos qUe o recente relançamento das negocia
ções permita atingir melhores condições de acesso aos merca
dos para· nossas exportações' de bens e serviços.-

22 ... Expressamos. nossa vontade de continuar contri
buindo à liberalizaÇão do comércio e aq estabelecimep.to de 
um ~i~tema m1:1ltilateral transparente e livre do protecionismo 
e do unilateralismo. Os demais participantes, especialmente 
os· pafses ihâilstrializados, devem assumir Suas responSabi
lidades COII! a mesma vontade e exercer positiVâmente Sua· 
capacidade de lideranç~. Neste sentido, apoiamos a Decla
ração de Ministros dos Países do Grupo do Rio emitida em 
Montevidéu, Uruguai, no último dia 17 de setembro. 

23. Consideramos que os processos de reforma econô
mica' em nossos paises tém permítldo dar um forte impulso 
para uma maior integr~ção e Co6peraç3o regionâl. Salien
tamos o impacto favorá:vel QU..! têm_ gerado estes esf9rços na 
reVitaiiação dos fluxos~~ c_omé:rcio, ria promoção dos vínculos 
empresariais e na consolidação das instituições de integração 
latino-americanas. Estainos convencidos de que a ab~rtura 
e internacionalização dcis mercados criam um clima propício 
para continuar avançando nessa direção. 

24. Reconhecemos que existem diversos caminhos para 
a integração regional,_ e_ apoiamos a aplicação-das fórmulas 
flexíveis consagradas no Tratado de Montevidéu de 1980, den
tro de seu objetivo fundamental de estabelecer o Mercado 
Comum Latino-Americano de forma gradual e progressiva. 
Salientamos a importância dos trabalhos que, a partir das 
atuais condições das relações_ económicas internacinais, realiza 
o Grupo ad-boc da Assoçiação Latino-Americana de Integra
ção (ALADI), e consideramos que este esforço deve tradu· 
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zir-se no fortalecimento do processo de- int~gração. Reafir
mamos que a integração na América Latina e no Caribe é 
plenamente compatível com o processo de abertura externa 
no qual nossos países encontram-se comprometidos. 

25. Reafírmanios a prioridade que asSUmem as ações 
de integração que vão além do campo meramente económico. 
Declaramos nossa vontade de fortalecer os programas de coo
peração -existentes entre os nossos p"aís~es, nas ár~s política, 
cultural, de infra-estrutura fíSica, energética e Científico--tec
nológica~ e comprometemo-nos a explorar a possibilidade de 
introduzir novos instrumentos que Cumprain esses-ptopõsitds. 

26. Consideramos que a entrada em vigor do Tratado 
de Livre Comércio eritre O México-,-o Canadá e os Estados 
Unidos da América abrirá novas possibilid3des para o livre 
comércio e o ·desenvolvimento de todo o hemisfério. 

27. Declaramos nossa vontade de dar continuidade e 
fortalecer a interlocução do Grupo d6-Rio-:oom Oúffo§ Países 
e grupos de países, na convicção de que esSe diálogo contribui 
para projetar a região e· aumentar sua influência no Cenário 
internacional. 

28. Reiteramos no-sso decidido apoio à-_candidatura do 
senhor Rafael Moreno à Direçâo Geiãl da OrgilllfzaçãO- das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 
como representante do Grupo do Rio e fazemos votos para 
que, a partir da unidade da América Latina e -âo Cafibe, 
se continue o crescente apoio de outras regiões que levem 
ao êxito desta postulação. 

29. Reiteramos o acordo de realizar a VIII Cúpula PreSi
dencial na República Federativa do Brasil no transcurso de 
1994 e a IX na República do Equador em 1995. Ademais, 
acordamos reunirmos na X Cúpula Presidencial na cidade 
de Cochabamba, Bolívia, durante 19%, e a XI no Paraguai. 

30. Os Chefes de Estado e de Governo de visita em 
Santiago do Chile, ao assinar a presente declaração, expres
samos os nossos profundos agradecimentos ao Presidente Sr. 
Patricia Aylwin Azócar, ao Governo e ao povo chilenos, pela 
acolhida cordial e fraterna e pela esplêndida organização e 
condução da VII Cúpula Presidencial do Grupo do Rio. 

Patricio Aywin Azócar,_ Presidente da República do Chile _ 
- Gonzalo Sánchez de Lozada;- Presidente da República da 
Bolívia - Sixto Durán Ballén, Presidente da República do 
Equador -Carlos Salinas de Gortari, Presidente dos Estados 
Unidos do México -Alberto FujimOri, Presidente da Repú
blica·do Peru- Ramón J. Belásquez, Presidente da República 
da Venezuela- Itamar Franco, Presidente da República Fe
derativa do Brasil- César Gaviria, Presidente da-Repúblicã. -
da Colômbia - Alfredo Cristiani, Presidente da República 
de El Salvador- Juan Carlos Wasmosy, Presidente da Repú
blica do Paraguai-Luis Alberto Lacalle, Presidente da Repú
blica Oriental do Uruguai - Guido Di Tella, Ministro ds 
Relações Exteriores e Culto da: República da Argentina -
Paul Douglas Robertson, Ministro ds Relações Exteriores da 
Jamaica. 

DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GO
BIERNO 

DEL GRUPO DE RIO SOBRE HAITÍ 

Los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en Ia 
VII Cumbre dei GrupO de Río en SantiagO de Chile, expre
samos la más profunda preocupacióil poi"los últimos aconteci
mientos ocorridos en Haití, qi.ie- afentan cOntra el cumpli
miento dei proceso previsto en el Acuerdo de la Isla de los 

GobernadoreS- para la reinstalación dei Presidente constitu
cional Jean Bertrand Aristide. 

En vista delincumplimiento de_dichos acuerdos por parte 
de las autoridades de I-laití, decidimos otorgar nuestro firme 
apo-yo a la Resolución 873 dei Consejo de Seguridad de Ias 
Naciones Unidas (ONU) que reimpone sancione-s a Haití a 
partir dei martes 19 de octubre, a menos que a esa fe_cha, 
las autoridades de ese país cumplan plenamente con el Acuer
do de la lsla de los Gobernadores. 

Reiteramos la voluntad de cooperar con el restableci
miento dei sistema constitucional y democrático en ese país 
en el marco de las medidas adicionales que la ONU y la 
OEA adopten. . . 

Santiago de Chile, 15 de octubre de i 993. 

DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GO
.BIERNO 

Del Grupo de Río sobre Nicaragua 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de! Grupo de Rio 
apoyan el llamado formulado por la Seiiora Presidenta de 
la República de Nicaragua, dOõ.a Violeta Barrios de Cha
morro, en su reciente intervención ante la Asamblea General 

_de las Naciones Unidas, .en el sentido de que se increlllente 
la cooperadóil económiCa a sU país- y manifiestan su dispo
sición de mantener su decidido apoyo a fin de contribuir a 
la solución de los problemas de Nicaragua. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Rio 
instan a la comunidad internacional y a los organismos finan
cieros, en particular al Banco Mundial, ai Fondo Monetario 
Internacional y ai Banco Interamericano de Desarrollo a otor
gar a Nicaragua el tratamiento que corresponde a la situación 
de excpecionalidad del país, como un aparte a la estabilidad 
democrática de Nicaragua y de toda la región centroame
ricana. 

Santiago de Chile, 16 de octubre de 1993. 

VII CÚPULA PRESIDENCIAL DO GRUPO DO RIO 
SAUDAÇÃ(J'DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Na Chegada a Santiago 
(Aeroporto ArturO Merino Benitez) 

Senhores Representantes do Governo Chileno. 
Senhor Embaixador do Brasil e demais membros das re

presentações diplomáticas brasileiras no Chile. 
Senhoras e Senhores, 
Desejo que minhas primeiras palavras, em Santiago, se

jam para transmitir ao povo chileno as calorosas expressões 
de amizade e apreço do povo brasileiro, e para manifestar 
a grande alegria pessoal que terei em reencontrar-me com 
o Presidente Patrício Aylwin. 

Nas ocasiões anteriores em que nos encontramos, entre 
as quais destaca-se na minha lembrança a Cúpula Ibero~A~ 
mericana de_ Salvador. tive o prazer de constatar a afinidade 
espontânea que tem presidido tradicionalmente ao diálogo 
entre nossos países. Unidos pelo apego à democracia, e irma
nados no desejo de desenvolver nossas sociedades_ com eqüida
de, dispomos de um histórico de relações bilaterais que podem 

_ser descritas como exemplares. 
Estou certo de que saberemos traduzir esta facilidade 

para o entendimento, em crescente progresso ~ bem-estar 
para nossos povos e para nossa região. 

Ao acompanhar o rápido desenvolvimento económico 
do Chile e registrar a firmeza das conVicções democráticas 
de seus líderes, convenço-me de que este belo país prepara-se 
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para ingressar no século XXI como uma nação próspera e 
dinâmica. 

Como os demais participanteS da VII Cúpula Presidencial 
do Grupo do Rio havemos de expandir o raio de nossa concei
tação política, inspirados no património chileno de pluralismo 
democrático, e motivados peia demonstração de vigor e reno: 
vação com que este país se destaca, hoje, no cenário interna
cional. 

Muito Obrigado. 

VII CÚPULA PRESIDENCIAL DO GRUPO DO RIO 

I• SESSÃO DE TRABALHO (ASSUNTOS POLÍTICOS) 

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLI
CA 

Santiago do Chile. 15 de outubro de 1993. 

Senhores Presidentes, 
A idéia de união, nas AméricãS, é mais antiga_ do que 

em qualquer outro continent~. Nenhum_s()nl].o _de integra__çáo 
jamais abarcou área geográfica tãO" êXÚ~nsa. --

Quero saudar a presença dos Senhores Presidentes da 
Bolívia. Goni:alo S3richez de Lozada. do Paraguai, Juan Car
los Wasmosy. e da Venezuela, Ramon José Velasquez Mujica, 
e manifestar o desejo de pronto restabelecimento de saúde 
ao Presidente Carlos Salll Menem, imped_ido de reunir-se co
nosco hoje. 

Senhores Presidentes, 
Nosso diálogo tem dois objetivos fundamentais: o primei

ro é a articulação para a defesa da democra:.cia~ para a promo
ção dos direitos humanos·e ·dãs liberdades individuais e para 
assegurar o desenvqlvimento com justiça social. 

O segundo é o da defesa de uma ordem internacional 
justa e democrática. 

Hoje a América Latina· encontra a Identidade comum 
que se afirma por cima de urna div~rsidade que nos indivi
dualiza. Passamos por processos e enfrentamos desafios muito 
similares. ---·- __ _ 

Desde nosso último encontro em Buenos Aires,· houve 
importantes desdobramentos em nossa regiãO. 

Com relação ao Haiti, à Nicarágua, ã Guatemala e ao 
Suriname, reforçamos nosso apoio à preservação da ordem 
constitucional e ao encaminhamento construtivo de questões 
políticas e económicas. - --

O Grupo do Rio deve continuar a cuhiptír, prioritaria
mente, o papel de defesa da democracia. 

A democracia exige um esforço permanente de aperfei
çoamento instituciona[ Reclama, também, competência e de
dicação dos homens públicos, para presetyár-o conteúdo ético 
indispensável a sua eficácia. - -

Sabemos que o fortalecimento de nossaS democracias re
quer a confiança da população nas instituíÇões po"líticas. A 
governabilidade democrática pode ser mais lenta em sua capa
cidade de operar resultados prátícos. Isso se revela sobretudo 
em períodos de crise social e de grandes demandas sobre 
o Estado. 

Mas seria erro grave atribuir nossos problemas ão modo 
de operar da democracia. Pelo contrário~ são as instituições 
democráticas que permitem superar crises- inclusive institu
cionais -sem quebra da ordem -constitucional e sem violência. 
A história recente do Brasil ilustra perfeitamente esse ponto. 

É nesse contexto que ressalto a importânCia de um Estado 
socialmente necessário, não no sentido de um Estado onipre-

sente. mas sim de uril Estado atento ã necessidade de atendi
mento das aspirações ·das camadas desfavo_!e_cidas da popu
lação-e que possa mobilizar os meios para exercer a contento 
esse papeL 

Senhores Presidentes, 
A América Latina tem dado importante contribuição para 

a causa da segurança intemacioriá.L As emendas ao Tratado 
de Tlatelolco, a criação e o funcionamento da Agência Brasi
leiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nu
cleares (ABACC) e o Aoordo Quadripartite· de Salva,guardas 
com a Agência Inter.nacional de Energia Atómica fornecem 
à comunidade internacional as garantias .de nOsso comPro
misso com o us·o pacifico da eriergia nuClear. 

Com relação ãs ~rmas qu(micas, Argentina. Brasil e Chi
le, firmaram a Declaração de MENDOZA em que renun-
ciaram solenemente ~ sua posse e_ ~~bricaçãS>_ .. · ~ 

_NQ_S$.OS países participaram ativamente do processo que 
resultou na Convenção para Proibição de Armas Químicas, 
assinada em Paris no 'início deste ano. 

No caso do Brasil, estamos considerando, também, moda
lidade dt:: aproximaçã:o e fortalecimento da confiança mútua 
com o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis. 

Ao assumir compromissos firm.e"s e inequívocOs nos cam
po da não-proliferação e do desarmamento, o Brasil -como 
os demais países latino-americanos - sente-.se autorizado a 
exigir dos seus parceiros mais desenVolvidos o ac~ss~ desimpe
dido_, mesmo que em ~ases comerciais, à·s tec.D.ologias de pon
ta. 

Na sua esséncia, o desenvolvimento económicO é tiro pro
cesso de difusão do progresso técnico. Por isso, na agenda 
da próxima reunião preside!!~~- do qrupo do Rio, propomos 
que o tema "Ciência e"Tecnologia" seja privilegiado, especial
mente no que tange a ~acesso a tecnologia~ avançadas. 

Senhores Presidentes, 
A experiência noS dii que a concertação política e a iÕ.te

gração económica são; requisitos para uma projeção interna
cional mais nítida da A-mérica Latina. 

Mercosul e Iniciativa Amazónici são -diúis vertentes em 
que se projeta a prioridade atribuída pelo Brasil à integração. 

O Mercosul já eXibe expressiVo~s reSultados, cotÜ .taxas 
de crescimento exponencial do comérciõ e· com avançada coõs
trução de medidas integracionistas, que nos levarão ao funcio
namento, em 19 de ja-9-eiro Q.e 19Q5,de uma .. Zona de Livre 
_Comércio e de uma União Aduaneira. É um projeto de grande 
envergadura, não-excludente, que sinaliza para a criação de 
vínculos crescentes com os demais países da América Latina 
e para a inserção competitiV·a Oos Quatro países na economia 
internacional. 

A última Cúpula do Grupo do Rio, em dezembro último, 
em Buenos Aires, foi· a ocasião es.colhida pelo Brasil para 
o lançamento da Iniciativa Amazónica. Esta surgiu da percep
ção clara de que deveríamos aprofundar o relaciona_mento 
económico com nossos parcéiros amazónicos, o que inclui 
os países do Grupo Andino, além da Guiana e do Suriname. 
Prosseguem, com êxito~ as negociações nesse sentido. De mi
nha parte -animado pela receptividade que teve a proposta 
brasileira ~continuareía persegl).ir e$te objetiv9 com determi
nação: · . 

Com a confOrmaçãO da UDião Aduaneira do Mercosul, 
poderemos dar o primeiro passo concreto para o adensamento 
de vínculos entre o Mex:cosul e o conjunto dos países amazó
nicos. 
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Em um horizonte mais amplo. ao longo dos próximos 
dez anos, visualizamos a formação de_ uma Zona de Livre 
Comércio na América do Sul. Esse_ espaço económico resul
taria da articulação entre os processos em curso do Mercosul, 
da Iniciativa e do Grupo Andino. Necessitará, igualmente, 
da participação fundamental do _Chile. Essa nova Zona de 
Livre Comércio estimulafá a~ apiOXimação 'das experiências 
integracionísi:as na América-do_Sul com o NAFTA, com a 
Comunidade do Caribe e com o Mercado Comum Centro-A
mericano. 

Senhores Presidentes, 
À luz dos desdobramentos recentes em nossa região deve

mos refletir sobre o papel do Grupo do Rio no cenário interna
cional. 

A concertação política entre nossos países é um objetivo 
antigo que encontra plena realização no diálogo que mantemos 
no Grupo do Rio. Podemos orgulhar-nos dos resultados muito 
positiVos logrados por este mecanismo de consulta e concer
tação política. 

Muito obrigado. 

VII CÚPULA PRESIDENCIAL DO GRUPO DO RIO 
2• SESSÃO DE TRABALHO (ASSUNTOS SOCIAIS) 

INTERVENÇÃO DOSENHOR PRESlDENTEDA REPÚBLI
CA 

Senhores Presidentes, 
A América Latina vem dando sinaís chi.COs de superação 

da crise económica que -taritO- pen3IlzCiU-iregião nos anos 
oitenta. Sofremos ainda os efeitos dessa pesada hipoteca. Na
quele período, a América Latina perdeu dinamiSmo, pe-rdeu 
rendas, perdeu mercados, tornou-se exportadora de capita~s. 

As políticas de ajuste limitam a Capacidade do Estado 
de manter e ampliar investimentos sociais. 

Os problemas enfrentados em nossa região na esfera dos 
direitos humanos relaCionam-se iritimamente com os desequi
llôrios sócio-económicos hefdados do passado. Evidentemen
te, a plena vigência dos direitos políticos e liberdades funda
mentais não pode ficar na dependência da obtenção de melhor 
situação económica. 

Mas, a despeito dos esforços goverriamentais, as carências 
sócio-económicas afetam, na prática, ã -observância dos direi
tos mais elementares à vida, à segurança, à inviolabilidade 
da pessoa humana, à alimentação, ao trabalho e à justiça. 

· A América Latina vive um momentO de reconstrução. 
Com altíssimoS custos sociais,· estamos piõiliovendo ousadas 
reformas estruturais, abrindo nossas economias, expondo nos
sas indústrias, noSS"a agricultura- ·e nosso setor de serviços à 
livre competição internacional. 

Não esqueçamos que - mesmo em -sociedades bem mais 
ricas do que as nossas -o livre jogo do mercado não tem 
sido capaz de assegurar por si só a jifStiÇáScicial. O desenvol
vimento deve estar conjugado à efetiva incorporaç-ão das po
pulações mais carentes ao processo de crescimetito económico. 

Daí a íiripoitâiicia que atribuímos à Cúpúla para o besen
volvimento Social, programada pelas Nações-Unidas. por ini
ciativa do Chile, para 1995. Para tanto, será de grande valia 
o documento elaborado pelos peritos reunido-s em Santiago, 
em setembro passado, sobre os temas da pobreza, margina
lidade e desemprego. Na condição de Secretaria pró-tempere 
no próximo ano, o Brasil deseja contribuir para o necessário 
exercício de coordenação do Grupo do Rio sobre este tema. 

Desenvolvimento económico e -estabilidade política na 
América Latina estão relacionados com o êxito de políticas 

que permitam integrar ã vida produtiva as camadas mais po
bres. Vivem hoje em níveis de pobreza alarmante cerca de 
46% dos latino-americanos, ou seja, 200 milhões de pessoas. 

Foi por essa razão que a rn Cúpula Ibero-Americana, 
recentemente realizada em Salvador da Bahia, deu ênfase 
ao desenvolvimento social, dentro da temática geral do desen
volvimento, que deve merecer atenção prioritária das Nações 
Unidas. 

No Brasil emerge novo consenso eQJ. que a sociedade 
- se posiciOna claramente a favor das reformas sociais neces
sárias ao combate à fOnie e pobreza. A melhoria do bem-estar 
da infância e da juventude é um comprorilisso do Governo 
e da sociedade civil. Ãmbos vêm Se articulando para mobilizar 
a opinião pública em torno da execução de programas de 
educação pré-es_colar e de ensino fundamental, bem como 
a prestação de serviços de atendimento de saúde. 

Convictos de que não é mais possível adiar soluções, 
milhares de brasileiros organizam-se eq:t um trabalho volun
tário de combate â fome. A Ação da Cidadania contra a 
Fome e a Miséria e pela Vida tem o pleno endosso do Governo, 
e constitui exemplo notável de iniciativa capãz de ·canalizar 
as boas intenções individuais para problemas de ordem social. 
estamos prontos para compartilhar nossa experiência com os 
povos irmãos da América Latina e do Caribe. 

Muito obrigado. 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO DA 
VII CÚPULA PRESIDENCIAL 

DO GRUPO DO RIO 

PALAVRAS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Santiago. do Chile, 16 de outubro de 1993. 

Senhores Presidentes, 

Um dos- mais importantes- desdobramentos n~ América 
Latina em anos recentes tem sido a retomada do afluxo de 
capitais para a região. "Eiri 1992, esse fluxo atingiu_ US_$.5"7 
bilhões, 50% a mais do que em 1991. 

Dois dos três países em desenvovimento que receberam 
a maior quantidade de capitais eXternos em 1991 são da Amé
rica Latina: México (US$4,7 bilhões) e Brasil (1.6 bilhão). 

O comércio exterior dos países_ latino-americanos tem 
revelado extraordináário ritmo de crescimento nos últimos 
anóS, o que revela, o potencial de dinamismo d,as ecollomias 
da região e confirma expectatívas de que a inserção da Amé
rica Latina an economia internacioi:lal poderá contribuir para 
a superação da atual crise na economia internacional, como, 
aliás, vem sendo afirmado por representantes de importantes 
organismos finaticeiros internacionais. · ~ -

O Brasil deverá apresentar, em 1993, um superávit de 
cerca de US$15 bilhões em sua balança comercial- o terceiro 
maior em sua história. De 1977 a 1989, o Brasil dobrou a 
participação de manufaturados em -suas exportações (hoje, 
mais de 50% do total). 

A expansão do intercâmbio comercial global da América 
Latina mantém-se em nfvel três vezes maior do que a média 
mundial. 

Essa constatação indica o acerto das políticas de reforma 
económica adotadas por quase todos os países da região. 

Aadoção de políticas vigorosas de abertura de mercados, 
no entanto, vem tendo lugar concomitantemente com o au
mento do protecionismo nos países desenvolvidos, especial
mente pela adoção de barreiras não-tarifárias. 
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Enquanto mais -de sessentã países em desenvolvimento 
vêm imple-mentando extensos programas de liberalização co
mercial, apenas quatro dos países da OCDE chegaram ao 
final da década de 80 com políticas comerciais mais liberais 
(Japão, Austrália, Nova Zelândia e Turquia). 

Senhores Presidentes, 
O grande desafio que enfrentamos é o de repor no primei

ro plano o tema de desenvolvimento. 
Uma estratégia viaável de desenvolvimento deve incor

porar dois elementos decisivos: acesso a mercados e acesso 
ao conhecimento~ 

O primeiro é condição essencial, pois o crescimento eco
nôrnico ·está ligado á expansão do comérciO mundial. 

As divergências que até -agora impediram a conclusão 
satisfatória da Rodada Uruguai devem ser superadas levando 
na devida conta os interesses dos países em desenvolvimento 
e particularmente os latino-americanos. 

Senhores Presidentes, _ 
O protecioiüsmo comercial encontra pçarelelo no prote

cionismo tecnológico. Se vierem a prevalecer as restrições 
hoje existentes ao acesso á tecnologia, os países em desenvol
vimento permanecerão á margem dos avanços científicos e 
técnicos. 

Justamente quando a nova estrutura da produção vem-se 
apoiando em mais _informação e conhecimento, tornam-se 
mais acentuados o desnível tecnológico e os esquemas restri
tivos á transferência de tecnologia e conhecimento. 

O controle internaciOnal da transferéncia de tcnologias 
de ponta opõe obstáculos _ao nosso ace~so)çgítimo fi c,apaci
tação científica e tecnológica para fins pacíficos. Não podemos 
aceitar tacitamente o monopólio de tecnologias avançadas. 

Essa é uma mensagem importante que,_ ao lado de nossos 
projetas de integração e da percepção de nossa cultura política 
essencialmente democrática, e devemos transmitir dentro de 
um espírito de diálogo e s_ern atituçie de ço~rontação. 

Foi com satisfação que ouvi hoje várias manifeStações 
sobre a proposta brasileira de uma Zona de Livre Comércio 
Sul-Americana. _ 

Creio que a idéia foi- bem compreendida e enriquecida 
em seu sentido político de valorizar nossas potencialidades 
e nosso poder de negociação, sem perder de vista o objetivo 
de criar um espaço aberto latino-americano e caribenho. 

Nesse contexto, recolho e apóio as expreSsões "feitas POr 
alguns países, como Bolívia, Equador e Paraguai sobre a im
portância da fntegração física como base para a integraÇão 
económica. 

Excelentíssimos Senhores Presidentes, 
Travamos, ontem e hoje, imPOitã.nte diálogo sobre ques

tões relevantes da conjuntura latino-a:rheriCana e internacio
nal. Reafirmamos o pa:pCI central do Grupo do Rio como 
mecanismo de articulação política no mais alto nível. Contri
buímos, assim, para a consolidação da Coriri..midade latino-a
mericana, é de su~ capacidade de projet~r-se e influir no 
ce?íário interna-Cional. 

Encerrados os ventos de 1993, voltamo-nos para as pers
pectivas de diálogo e concertação no _artcf de 1994, quando 
o Brasil assumiiá a· Secretaria Pró-TernpOi"e do Grupo do 
Río. 

Manteremos, em 1994, a atuação vigorosa deste Grupo 
na defesa da democracia e no estímulo aos processos de inte-
gração. · · 

Não perderemos de vista as questões relacionadas ao de
senvolvimento sociaL Devemos dar curso á reflexão iniciada 
em Buenos Aires em 1992, sobre os- temas_da pobreza, da 

marginalidade e do :desemprego. Preparemo-nos para parti
cipar decisivamente na preparação da Cúpula Mundial sobre 
D~enyÇ>Ivimento Social, a realizar-se em Copenhague, em 
1995. i 

Desejo convidá~los, por ocasião da Cúpula de 1994, a 
uma reflexão especial sobre a questão do acesso á tecnologia. 
Como já tive ocasião' de afifmar, a difusão do progresso técnico 
representa alavanca indispensável para o desenvolvimento 
económico, o qual pressupõe, para a sua consolidação, a eqüi
dade, a justiça social e a preservação do meio ambiente. 

_ A menos de uma dé_ca~a da virada do século, essas ques
toes requerem a nossa particular atenção. 

O Brasil sentir-Se-á profundamente honrado como anfi
trião e coordenador das reuniões do Grupo do Rio. 

A recepção afetuosa que nos estendeu o GOverno do 
Chile du~ante a Re_uniãodo Grupo do Rio, que hoje se encer
ra, traz a_ marca da hpspitafidade da nação chilena. 

A cidade de Santiago, importante_ centro fin3nceiro e 
comercial, distingue--Se também pela excelência de_ suas insti
tuições acadêmicas e culturais. Aqui, os visitanteS reencon
tram acolhida cordial e desfrutam da agradável convivência 
com o povo deste b-el_o país. 

Excelentíssimo Senhor patrício Aylwin, Presidente da 
República do Chile. 

Em nome dos meu colegas dos países do Grupo do Rio 
e no meu próprio, desejo expressar um agradecimento muito 
sincero ao Governo ·do Chile, em especial a todos_ os que, 
por seu trabalho e dedicação, fizeram desta VII Cúpula um 
modelo de organização. 

Os bons resultados de nosso trabalho foram possíveis 
por essa acolhida amiga e por essa eficiência. · ~- - -

A Dom Patrício Aylwin, estamos todos particularmente 
gratos. Sua sab~doria, e amabilidade fizeram deste encontro 
uma ocasião de amizade e de alta inspiração política que refor
çará a coesão da América Latina e do Caribe em benefício 
de nossos povos. -

Muito obrigado. 

Submetendo ·á deliberação do Senado a escolha de 
nomes indicados para cargo cujo provimento depende de 

-sUa prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 432, DE 1993 
(n' 908/93, na Casa de Ori~em) 

Seriliores Membro:s do Senado F e~eral. 

De conformidade Com o art. 52, ínciso IV, da Constituição 
Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 
56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto nO? 93.325, · 
de 1"' de outubro de 1986, no art._ 39, inciso_ I, alínea "a", 
e no art. 40 do AneX:o I ao Decreto nO? 99.578, de 10 de 
outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Excelências 
a escolha, que desejo fazer, do Senhor Luiz Felipe de La 
Torre Benitez Teixeira· Soares, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplonia:ta, para exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto ao Reino da Suécia. 

Os méritos do Emb.aixadorLuiz Felipe de La Torre Benitz 
Teixeira Soares, que mé induziram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função, constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 1-? de dezembro de 1993. -Itamar Franco. 
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INFORMAÇÃO 
"Curriculum Vitae 

Luiz Felipc de La Torre Benitz Teixeira Soares 
Rio de Janeiro/RJ, 13 de janeiro de 1937. Filho de Alvaro 

T~íXe]ra soares e Joseplia Augusta ~ugarir~li.:J'eixeii"a Soares: 
CPCD, IRBr. - - -

Orientador de alunos do .CPCD,-IRBr; 1979. Membro 
da Banca Exariünadora VI e VII CAE, IRBr, 1993184. 

Te.r~iro .. Se!=fe:t3QO, 7 de P.9Verh6ió de i963·.-- -
Segundo_Seqçt~ri<;>~ merecim~nto, 1 de janeiro de 1967. 
Primeiro Secretário, merecirii:eiitó, 1 de janeirO -de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 28 de abril de 1977. · 
MiniStrO de Seguii-da Classe, merecimento, 12 de dezem-

bro de 1979. 
Miriistro 'de Primeira crasSe, ·mereCiineDtõ~ 21 de dezem-

bro de 1983- · - · · 
Assistente do Chefe da DivisãO da América Meridional, 

1963164. . 
Assistente do Chefe da DivisãO cta Associação LatinO-Ã-

mericana de Livre ComérciO, 1964/67. 
Assistente do Chefe da Divisãõ-aas Na.ções Unidas, 1974. 
Subchefe da DiVísâo das Nações, 1975. 
Assessor do Chefe do Departamento de Organismos InR 

ternacionais, 1976. 
Chefe da Divisão da Organização dos Estados"l\:.mefF 

canos, .1977n9. · 
Coordenador de Projetes ESpeciaiS-da· S"eCreiadã Geral, 

1979!82. - . - . - .. -

Agregado, 1982/B:i, 
S~cretaria de Estado, 1985187. 
Madri, Terceiro Secretário, 1967. 
Madri, Segundo Secretário, 1967169. 
Madri, Chefe do SERPRO, 1968. 
Madri, Encai-regado de Nogóeios, 1968. 
Santiago, Segundii"Secretário; 1970173. 
Santiago, Priitieiro SecretáriO, 1974. 
Nairóbi, Embaixador, 1987192. 
Nairóbi, Representante Permanerite ·junt'O 'a"O PNOMA 

e ao Habitat, 1987192. _ 
Reunião do CIES, México, 1964 (membro). 
IV e V Períodos de Sessões da Conferencia dà_ALALC, 

Bogotá, 1964 e 1965 (membro). 
Reunião da Comissão Especial de Manufaturas da OEA, 

México, 1965 (membro). 
A disposição do Secretário-Executivo _da ALALC, em 

visita ao Brasil, 1965.. -
ParticipaÇão em Simpósio na Escola de Comando do EstaR 

do Maior do Exército~ ECEME, 1966 (membro). 
VI Período da Conferência da ALALC, Montevidéu, 

1966 (membro). 
III Junta IberoRAmericana Aeronáutica do Espaço, Gra~ 

nada, 1967 (representante). 
Seminário América Latina-Espanha, Madri, 1969 (obser

vador). 
VI Curso Regional de Política Comercial da UNCTAD, 

Cbile, 1971 (participante). · 
III Sessão da Conferência da UNCTAD, Santiago, 1972 

(membro). 
Reunião sobre Transporte Marítimo entre o_ Brasil e o 

Chile, Santiago, 1973 (delegado). 
Curso de Politica Ec_onómica e Comercial da CEP AL, 

Santiago, 1973 (participante). 

XXIX Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1974 
(membro). 

LIX Sess-ão do Conselho Económico e Social das Nações 
Unidas (ECOSOC), Genebra, 1975 (membro). 

II Conferência do Comitê Preparatório da Conferência 
das Nações Unidas sobre Estabelecimento Humano, Nova 
Iorque, 1976 (membro). 

ReuniãO Técnico sobre Coordenação entre O Treina
mento para o Trabalho e a Educação Formal, âmbito irlteina
cional, Brasília, 1977 (representante). 

Conferência das Nações Unidas sobre a Água (Coagua), 
Mar dei Plata, 1977 (membro). 

Conferencia Regional Preparatória sobre Desertificação, 
Santiago, 1977 (delegado). 

I Conferência Intergov_ernamental sobre Polít~ca Cult~ral 
para América Latina e o Caribe, Bogotá, 1978 (delegado). 

1V Reunião Preparatória da 1V Reunião do SELA, Cara
cas, 1978 (Chefe). 

IV Reunião de nfvel Ministerial do SELA, Caracas, 1978 
(subchefe). 

VIII Período Ordinário de Sessões da Assembléiã Geral 
da OEA, Washington, 1978 (delegado). 

Reunião Regional Sobre a ConferêÍJ.cia das Nações J]ni
das sobre a Água e sob.i:e a Comissão Econômtca:para·a AméR 
rica Latina (Confagua!Cepal), Santiago, 1978 (Chefe). 

XIII Reunião Anual do CIES, Washington, 1978 (dele
gado). 

A disposiçãó ·do Chanceler da Argentina em visita· ao 
Brasil, por ocasião da posse do Presidente João Baptista FiR 
gueiredo, 1979. 

V Reunião da ComiSsão Especial de Coordenação Brasil
Cbile, Santiago, 1979 (membro). 

IX assembléia Geral da OEA, La Paz, 1979 (membro). 
X Reunião ·da Comissão M'"1Sta TeutoRBrasileira de Coo

peração Científica e Técnica, Bonn, 1980 (membro). 
Visita do Ministro de Estado das Relações Exteriores 

a Santiago, 1980(membro). 
XXXV Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1980 

(delegado). 
Missão Especial à América Centútl; 1980 (Chefe). 
XI Período" Ordinário de SesSões da Assembléia Geral 

da Organização dos Estados Americanos (OEA), Castries, 
Saint Lúcia, 1981 (delegado), 
XIII Reunião Ordinária dos_ ChaD.celeres dos_ Países da Bacia 
do Missão Prata, Brasflia, 1982 (delegado) 
Especial à Guatemala, 1982 (Chefe). 

Visita dc:>-Secretário-Geral das Relações_ Exteriores a LiR 
ma, 1982. 

Visita do s_enhor Presidente da Câmara dos Deputados 
a China, Japão e Coréia, 1985 (membro da delegação). 

Chefe da delegação á X Sessão do Habitat, Nairóbi, 1987. 
Chefe da delegação á XIV Sessão do Conselho de Admi

nistração do PNUMA, Nairóbi, 1987. 
Primeiro Subchefe do Gabinete do ViceRPresidente da 

República, 1982185. 
Conferência na Escola_ Nacional de Informações- ESNI, 

Tema: "Panoàlma Político M:uridial e Organiia~9 das Nª'ções 
Unídas", 1977: 

Conferên~~-a na Escola Superior de Guerra - ESG, Te-
ma: 

'"'Organização dos "Estados Americanos", 1987. 
Conferência na Escola Superior de Guerra - _E~G, Tema: 
"A OEA e o Sistema de Segurança Cole-tiva'', 1978. 
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Participação do. Estágio de preparação parà Integrantes 
da representação do Brasil na J tJ.nta Interamericana de Defesa 
_..JID, Estado-Maior das Forç_as Armadas, 1980 (confe~en
cista). 

_ , ·COnferência na-Escola S\lperiorde Guerra___:_ESG, Tema: 
"O Pàpel dos Organismos_ Regionais Americanos na Política 
COntinental", 1982. . 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 

. ~ Ordem do Mérito Aeronáutico, Brasil. 
Ordem do Mérito de Brasília. 

. · .M~al!Ja.d,Ç>~Méri~o ~~ntg~ pumont, Brasil. 
Medalha do PacificadO(,_~r_asi_l. 

· Medalha de I-Jonra da ln,co{i<;Jência,_ BrasiL 
Medalha Mérito Tamand~ré, Brasil. 
Medalha Lauro Mllller, Brasil. 
Ordem do Libertador Bernardo O' HigginS, Chile._ _ 
Ordep al Mérito. Ciyil, E.spanha. · 

.,Qrden dei Libe.rtador.S;m _Martin, Argentina. 
Orden al Mérito por servidos Disti~q~~dos, Peru. 

·, . Orden dei Aguila Azteca,México. 
Orden El Sol, Peru. 

·· Cruz_do'Mérito Federal, Aleinã.nha. 
O Embaixador Luiz Felipe de La Torre Benitez Teixeira 

Soares se ~ncontra_ pesta çl~~t~. no exerc(cio.Ae suas--fUnções 
de Embaixador do Brasil junto a República 'do Quênia. 

, Secretaria:_çle _pst:;td~ -~~ '!lelações E~~e,riores, -~-m de 
, ' de 1993 . ...,. (9ilda Maria Ramos Guimarães) Chefe 

do beparta'ine:OtO dO SérVIçO. EXterior ' ·· l' • • • • • • -

1 1 ~ , , ,. (Á ,ÇOJ(liss~o .. 4ft Nil~ç?es exte_riQJe$. e defes~ __ n~cio-
' n_an, .. .~ .. .,.,.~ •.• ,·. - t. ,j, 

· .. MENSAGEM )\l' 433, DE 199~ 
(N' 909/93, na Casa de origem) 

Seilhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, -da Constituição 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 19, do 
Regimento ãpfoVádó pelo Dêêreto n9 93.325, de 19 de outubro 
dé 1986;-iio lú:!.'39, incisi:f.I, alínea a, e no art. 40 do Anexo 
I ao Decreto n' 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto 
à apreciação- de Vossas, E'lc_e)ências a escoJb-a, que desejo 
fazer, do Senhor Sebastião do Rego Barros Netto, Minis~ro 
de Primeira Classe, da Carreira -a e Diplomata, para, cumulati
vamente com o cargo de Embaixador do Brasi! junto à Fede
ração Russa, exercer o cargo de EmbaixadOJ.çi_o Brasil junto 
à República da Armênia. 

Os méritos do, Emb'li~ªdor Sebastião <\_o, Rego Barros 
Netto, que me induziram a escolhê-lo para .o. desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do Minis-
tério das Relações ExteriQres. . .. , .. 

Brasília, I' de dezembro de 1993.- ItaiD.a,r Franco. 

INFORMAÇÃO 
Curriculum vitae 

• • ..! 

Sebastião do Rego Barros Netto . -
Rio de Janeiro/RJ, 27 de janeiro de 1940. Filho de Gil 

do Rego Barros e Haydea ParodidoRego Barros .. CPCD, 
IRBr, 1963. Curso de Economia Cafeeira, IBC. Curso de 
Economia Internacional, Universicll!de de Georgetow, Wa
shington. Curso de Direito, PUC/RJ. Membr_p da banca exa-
minadora do CAE (CAE), 1982. ~ 

Terceiro-Secretário~ 7 de noVembro de 1966. 

Segundo-SecretáriO, merecimento, 31 de dezembro de 
1966. . . . • 

Primeiro-SeCretário, riierecimento, 1~' de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 17 de novembro de 1976. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 2 de março 

de 1979. 
Ministro de Priméira Classe, merecimento, 21 de dezem~ 

bro de 1983. . : . . , . . . 
Assessor do Se;cretário~Geral~Adjunto ·para Assuntos da 

Europá Ocidental, África e Oriente Próximo, 1965-1966. 
- Subchefe da Divisão de Produtos de Base, 1974-1976 . 

-Coordenador de Assuntos Económicos e Comerciais do 
Gabinete do Ministro: de Estado, 1976-1979 . 
· Coordenador de_ Acompanhamento e Planos Nacionais 
da SERE, 1979. 

Coordenador da_. Coorçienadoria de Assuntos Diplomá-
ticos, 1982-1984. .., . . . 

Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das Relações, 
Exteriores, 1982-1983~ . . , , . 

Chefe do Departamento de Cooperação Científica, Téc-
nica e Tecnológica, 1984. . . __ 

Chefe do Departamento Económico, 1984-1988. 
Subsecretário-Geral, substituto, para Assuntos Econó

micos e Comerci"'iS,-1985-1987. 
Subsecretário-Géral para Assuntos Económicos e Comer-

ciais, 1988-1990. . , . 
Ministro de Estado, interino, 1988-1989 .. 
Secretário-Geral de Relações Exteriores, substituto, 

1988-1989. 
Nomeado-·Subs_ecretáriÓ~oer3.1 P~ra Assuntos Económi

cos e Cotnerciais do Mihistéiiô das Relações ExterioreS em 
13-1-1988. 

BrUxelas, CE:E, Terceiro-secretário, 1966.
Bruxelas, CEE, Segundo-Secretário, 1967-1969. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negó.cios, 1967. 
Lima, Segundo Secretário, 1970-1971. 
Washington, OEA, Segundo-Secretãrio, 1971-1973. 
Washington, OEA, Primeiro-Secretãrio, 1973-1974. 
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1973. 
Moscou, Embaixador, 1990·1992. 
Negociações de Acordos de Bitributação com a Ingla

terra, França, Bélgic;:a, Noruega, Alemanha, Suíça, Áustria 
e Itália, !966 (membro). 

Reunião dos Embaixadores da Europa Ocidental, Roma, 
1966 (coordenador).· · 

III Sessão do Cómitê Consultivo sobre o Açúcar, UNC
TAD, Genebra, 1967 (participante). 

II Sessão da Conferência da UNCT AD, Nova Delhi, 1968 
(delegado). 

Confer~ncia Ne_gociadora do Açúcar, ONU, Genebra, 
1968 (delegado). · 

X Reunião Extraordinária da Cecla, Bogotá. 1971 (dele
gado). 

VII Reunião EnraorQ.inária Anual do CIES, Panamá, 
1971 (delegado) . 

Reunião Técnica da Comissão Especial de Consulta e 
Negociação do CIES, Washington, 1972 (chefe). 

III Sessão da UNCTAD, Santiago, 1972 (delegado). 
I Re.união do Grupo, lld hoc, sobre Transportes Marfti-

. mos, CIES/CJ;CON1 Washiogto~, 1972 (delegado). 
XV Reunião da Cecla, Méxtco, 1973 (delegado). 
VII ReuniãoAilual do CIES, Bogotá, 1973 (delegado). 
III Período Ordinãrió de Sessões da OEA, Washington, 

1973 (delegado). · · 
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Comissão Especial para Estruturação~do Sistema InteraM 
mericano, Washington e Lima, 1973 (delegado). 

Reunião de Chanceleres Latino-Americano, Bogotá, 
1973 (assessor). ~ ~ 

Reunião de Chanceleres das Américas, México, 1974 
(membro). 

. Reunião de Técnicos da OLADE, Caracas, I974(clide). 
Missão Ministerial Brasileira à Arábia SaUdita e ao Kuai-

te; 1974 (membro). · . . ' c•.··, . 
ReUniões Preparatórias_ da Corifefêrkiã: sOb!é COopera-

ção Económica Internacional, Paris e-Nova Iorque, 1975 (dele· 
gado). ~ ~ ~ -~ "'~" - .• ~ ~~">~ ~ 

Reunião Ministerial da Conferência sobre a Cooperação 
Econóniica Interriacional, Paris, 1975 (delegado). 

II a VIII Sessões da Comissão de Energia da Conferência 
sobre Cooperação Económica Internacional, Paris, 1976 (che
fe). 

Reuriiões· de Altos Funcionários e Ministerial da Confe
rência sobre Cooperação Económica-Intêrnacional, Paris. 
1977 (delegado). , ~ . ~~ ~ .. ~ 

Reunião Extraordinária da Subcomissão_ ~e_ TranspqrtéS -
da CEBAC, Buenos Aires, 1977 (subchefe), ~- ~ 

Comitiva Presidencial ã República Federal da Alemanha. 
1978 (membro). 

II Comis.ão da XXXIII Assembléia Geral da ONU, Nova 
Iorque, 1978 (delegado). 

Acompanhante Oficial do Chanceler da~República Fede· 
ral da Alemanha, em viSita_ ao Brasil, 1979. 

Representante do MRE jurito à Sepf:in para a d:ibÕÍ"açãÓ_ 
do documento .. Ação.Coordenada do G_oveniO"; 1980 .. 

Reunião do "Grupo dos n", No_,_va Iorque,. 1980 -(dde-
gado). .~oo• '' 

II Conferência de Avaliação do Tratado de Não-Pro
liferação de Armas Nucleares,~ Genebra, 1980 (chefe). 

Acompanhante Oficial do Primeiro-Miitistro dO Canadá, 
em visita oficial ao Brâsil, 1981. · 

Reuníão d3.--CEPAI:Sobre Fontes Novas e. Renováveis 
de Energià, México;1981 (chefe).· ~ ~ ~ 

II, III e IV Sessões do Comitê Intergo\'ernamental Prepa
ratório da Conferência das Nã.ÇõéS U nidá.s Sobre Fontes Novas 
e Renováv-eis de Energia, Genetira, 1980, e NoVa tor(Jue, 
1981 (chefe). ~ ~ o ~ ~ ~ 

Conferência das Nações Unidas sobre Fontes -NOVas e 
Renováveis de EÍlergia, Nairóbi, 1981 (subchCfe). 

Reuniões do Grupo de Peritos sobre Regirrie Interna
cional de Armazenamento de Plutónio, Viena, 1978-1980 
(chefe), 1981 (presidente interino e presidente), 1982·1983 
(presidente). ~~·~ ~ .. ~ ~ .: ~ ~ · 

Representante do MRE junto aO GabiDete-CiVil-e ã Se
plan para a elaboração da Mensagem Presidenciar a ser :feme~ 
tida ao Congresso Nacional, 1983. · 

XXXVIII Assembléia Geral da ONU, Nova lôtque, 1983 
(delegado). 

Reunião da Junta de Governadores-d3. AIEA~ Viena, 
1984 (delegado). ~ 

Membro do Conselho de Ciência e 't"t~cnologla do C&q, 
1984. 

Representante do MRE jui:tto à CõrillSSã<úle Irifõrffiática, 
1984. 

VI Sessão do COmítê Inte!g6Vernament3J sobr~_ Çiência 
e Tecnologia para o Desenvolvimento,_ Nova Iórque, 1984 
(chefe). ~ 

XXI do Conselho de AdminiStniçãõ do PNUD, Genehra, 
1984(chefe). ~~ ~ 

Reunião de Negociação dó ~If Program~ de Ç~operaçã·o 
Técnica Brasil- Cariadá, 1984 (cl)efe). 

Negociações sobre exportação de aço pa:rli os EUA, 1984 
(chefe). · ~ ~ 

Missão Oficial sobre Dívida Externa, ConsensO de Carta~ 
gena, Diálogo Político, 'São Domingos, 1985 (integi:ante). · 

II Reunião de Funcionários Responsáveis de Comércio 
Exterior da América Latina, Rio de Janeiro," 1985 (chefe). . 

Reunião de Membros ·do Grupo· de Cartagena cóm as 
Comunidades Européias, Bruxelas, 1985 (iritegrante). 

Reunião dos Comitês Interino e de Desenvolvimento do 
FMI e do BIRD, Washington, 1985 (integrante). · · ~ 

Grupo de Cartagena de Avaliação das Reuniões dos Co-
mitês, Washington, 1985 (integrante). · . . . ·~ ~ . 

Comitiva do Senhor Ministro de. Estado 'das Relações 
Exteriores na visita à __ Arientina; 1~85 (írít·egiailte)'~ 

Simpósio Internacional sobre Açúcar e Alcool, 1985 (par-
ticipante). - - -- - · 

Reuniões de Técnicos Go.vc;:rnameritais. ~de Alto Nívei 
(CEGAN) e do Comitê Plenário da CEPAL da ONu, Buenos 
Aires, 1985 (participante). · · · ~ 

XX Reunião Ordinária Anual dó CIES, Washington, 
1985 (chefe). 

--III Sessão de Altos Funcion~_rl()s 4~- GÁIT, Gtmebra, 
1985 (integrante). ~ 

Reunião sobre Informática Brasil!EUA, Caracas, 1986 
(chefe). 

· · II Encontr<) Informal de Alto Nível entre Represerttan-~S 
dos Quatro Grupos Exportadores de Açucàr, Londres, 1986 
(chefe). . ~ ~ 

Reunião de Instalação do Grupo de Thibalho sobre a 
Declaração Conjunta sobre Política Nuc~ea.;, -B,ue;noS Ai~es, 
1986 (delegado). 

Reunião do Comitê Preparatório às NCM (GATT), Ge
nebra, 1986 (membro). 

Reuniões do Comitê Executivo e do ConSelho lilterna
cional do Açúcar à Re~~ião _do~ Quatr~ Grand~s _ ~~orta
dores, Londres, 1986 (chefe). ~ " 

Reunião com os EUA sobre Informática- e- Sessão do 
Comitê Preparatório das NCM, Paris e Genegra, 1986 (sub· 
chefe). 

Comitiva dO Pres_idente_ JOsé Sanie:Y-ãOs EUA, 1986-
(membro). . ~ . . . ~.. . ~ , . . .• 

Reunião Ministerial das Partes Contratantes do GAIT. 
Punta de! Este, 1986 (membro). · 

Reunião com AUtOrid_a:des Cafeeii:3s, ManágUa, 1981· 
(chefe). 

Conversãç(~fes sobre Inform~tica com os EÜA, -México~ 
1987(membro). ~ ~ . ·~· 

Comitiva Presidencial à Argentina~ 1987 (in_tegrante). 
IV e V Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Polftica 

Nuclear Brasil ~ Argentina, 'Rio d~ J~eiro ~ 'lari!oche, 1987 
(cbefe). ~ · · · -~ · · · · ·· 

_ Reunião do GrupO Consultivo dos 18 do GA TI, Gene~ 
bra, 1987 (representante). · ~ ~ · ~ · · • ' ~ ~ 

Reunião Especial do Gru-pO Negociador de Agricultura, 
Rodada Uruguai, Genebra;-1987 (representante). 

XLVIII Reunião do Conselho da OIC, Londres, 1987 
(representante). · . · .. ~ · . . . 

Reuniões do Grupo de Cairns e 'do Grupo de Agricultura 
da Rodada Uruguai· GATT, Genebra,l987,(chefe). 

Encontro Presidencial Brasil - Argentina -_Uruguai, An-
cborena, Uruguai, 1988 (membro). · · 
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ComitiVa Presidencial à Colôinbia e à RPC, 1988 (mem-
bro). . . _ 

I Reunião do Grupo de Trabalho Permanente para Acom
panhamento do Intercâmbio Bil~teral Brasil- Argentina, Bue
nos Aires, 1988 (chefe). -

Reuniões de Montreux e dos Comitês do GATT sobre 
bens e serviços,_ Genebra, 1988 (chefe). 

XVI Reunião do Conselho Latino-Americano do SELA 
e representante do Brasil no Diálogo de Chanceleres, Caracas, 
1988 (chefe). 

I e 111 Reuniões da Comissão Mista ae· Ciência e 1·ecno-_ 
logia Brasil-RPC, Pequ!m; 1984 e 1988 (chefe). _. __ . __ 

V Reunião da COmiSSão Mista Brasil-RPC, -Pequim, 1988 
(chefe). _________ --~- __ _ _ 

Conferencista· no Executive Board do World Bank, Balti-
more, EUA; 1988. __ ·· ---- _- . ___ · - ·- -

Conferericista no "Woodrow Wilson Center", Smithso-
nian Institute, Washington, 19&L . - ____ :..:.....:o 

Reunião a Nível Ministeri~l.do Comitê de Negõciaçóes 
COmerciais··da ·Rodada· Uruguai, Montreal, 1988 (represen~ 
tante), __ 

Reunião de Representantes Governamentais de Alto Ní-
vel da ALADI. Montevidéu, 1989 (chefe). . . 

Reunião do Comitê Negociaç<>es _Çqmerciais da Rodáda 
Uruguai, Gehebrà, 1989 (chefe). __ 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, BraSiL 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador..~..ª~asil. -~ _ .. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Come~4ador, Brasil. 
Medalha Mérito Sãntos Duriiont, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem Francisco de Miran4_a, Venezuela. 
O Embaixador Sebastião do Rego Barros Netto se encon

tra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador 
do Brasil na Federação da Rússia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de 
1993 .. - Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departa-
mento do Serviço Exterior. ' · · -

(À Comissão de Relaçõ~s EXtedores e PeJessa 
Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vaiá publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lida a seguinte: 

Em 26 de novembro de 1993 

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

nos termos dos art. 55, 111, da Constituição e 39, "a-", do 
Regimento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, 
a fim de, no desempenho de missão com que distinguiu·o 
Senado, participar da 48' Sessão da Assembléia Geral das 
Nações Unidas. 

Atenciosas saudações. -Senador Epitpácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}__:_ O expe-
diente lido vai à publicação. · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9 
Secretário.. · _ ·-· ~-

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERh.1ENTO N' 1.372, DE 1993 
Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 43, Inciso II, do Regimento Interno 

do Senado._Federal, requeiro que sejam co_!ls_iderados como 
licença os dias 19, 5, 8, ·12,16, 17, 19, 22. 23~ 26, 29 e 30 
de novembro do corrente ano, quando estive afastado dos 
tfãbalhos da casa. 

Sala das Sessões, P de dezembro de 1993. - Seilador 
Moisés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica Goncedida a licença solicitada. 

O Senado deverá, dentro de poucos minUtos, votar maté
ria da maior importâricia. Assim, solicito aos Srs. Senadores 
que porventura se encontrem em seus gabinÇ!tes, que venham 
até o plenário, bein aSsim aos Srs. Presidentes de Comissão, 
para que suspendam os trabalhos. Deveremos v9tar matéria 
de grand~ .relevância, inclusive indicação de autoridades, den
tre elas a do novo Embaixador do Brasil na China, pois nosso 
País necessita ultimar ~cordos e contratos com a ·grande Repú
blica Oriental. A votação da matéria exige quorum· quali
ficado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da RepúbliCa editou a Medida Provisória o<? 376, 
de 24 de novembro de 1993, que altera as Leis n9s 8.031, 
de 12 de abril de 1990; 8.177, de I' de março de 1991; e 
8.249, de 24 de outubrO de 1991, e dá outras providências. 

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. incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: . .., .- · · · 

SENADORES 
Titulares 

Suplentes 
-PMDB 

I. Ronan Tito 
2.-Amir Lando 
PFL 

· 1. Mansueto de Lavor 
2. Ruy Bacelar 

3. Bello Parga 
PPR 

· 3. Guílfienne Palmeira 

4. Jarbas Passarinho 
PSDB 
5.-MáiioCovas 
PRN _ 
6. N ey Maranhão 
PDT 

4. Louremberg Nunes Rocha 

5. Jutahy Magalhães 

6. Aureo Mello 

7. Darcy Ribeiro 7. Nelson Wedekin 
DEPUTADOS 

Titulanis 

BLOCO 
1, Luiz Vianna Neto 
2~Félix Mendonça 
PMDB . 
3. Nelson Proença . 
PPR 
4. Roberto Campos 
PSDB 

Suplentes 

I. Paes Landim 
2. Osório Adriano 

3. Gonzaga Motta 

4~ Fetter Júnior 

5. José Aníbal 
PRO NA 

5. Moroni Torgan 

6. Regina Gordilho . 
PP 
7. Salatiel Carvalho. 

6. 

1: Nan Souza 
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De 3.cordoconi-a Resolução h~ 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1•/12- Designação da Comissão Mista; . 
Dia 1~'/12- Instalação da Com~áo Mista; 
Até 30/11 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

Até 10/12- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 25/12 -Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência, conforme apelos já formulados, aguarda a pres_ença 
dos Srs._ Senadores, a fim de que o Senado possa, nos termos 
regimentais, apreciar matéria da maior importância. 

Não há oradores inscritos. Se algum dos Srs. Senadores 
desejar ocupar a tribuna, poderá fazê-lo agora. 

·o Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço 
a palavra. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :___tem V. 
Ex~ a palavra. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-(PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, e enqUantO não chega o mo
mento da votação, estamos aqui para expressar algumas preo
cupações com o que vem acontecendo no Brasil, nesses últimos 
instantes, em toda a dramaticidade que ocorre ao derredor 
do drama da corrupção nacionaL _ 

Aí está a prisão do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, 
um fato que já não era nem esperado por muitos, principal
mente por aqueles que acreditavam nas mágicas_ da_ ardilosi
dade do principal culpado do governo Collor; aí está a desco
berta do cadáver da Sr• Ana Elizabeth Lofrano dos Santos. 

Sr. Presidente, eu estou na tribuna exatamente porque, 
nisto tudo, algo me chocou profundamente. Eu vinha lendo 
nos jornais que deputados estavam sendo inculpados' acusaw 
dos da morte desta referida senhora; e até li e gravei bem 
os nomes, que os Deputados Ricardo Fíúza, Genebaldo Corw 
reia e João Alves haviam feito a trama, ou, até, realmente, 
assassinado aquela senhora que participava, inclusive, da vida 
social de Brasília. 

Durante dias, a nossa imprensa fez do Deputado Ricardo 
Fiúza, do Deputado Genebaldo Correia, do Deputado João 
Alves possíveis assassinos diante da opinião pública. O Sr. 
José Carlos Alves dos Santos, horas antes de saber da descow 
berta dos restos mortais de sua mulher, ainda escrevia para 
a sua famfiia, para seu·s filhos, dizen_do da sua inocência, e 
a imprensa dava conta de que ele inculpava deputados fede
r3is, os quais já nominei, pelo desapã.recirilento e possível 
morte da S~ Ana Elizabeth. 

Vejam bem, Srs. Senadores, o que isso significa. Façamos 
a abstração disso. Desliguemos o fato de qualquer vinculação 
para com o Orçamento da República; façamos uma distância 
propositada desses fatos que narrei com a CPI que af trans
corre. Nem de leve queremos pensar que.enfraquece á CPI 
a descoberta dos restos mortais dessa senhora; pelo contrário, 
como dissemos tantas vezes na própria CPI, como bem acen
tuou o veterano Senador Nelson Carneiro, o que vale não 
é a palavra do Sr. José Carlos Alves dos -Sant-os, _o que vale 
é sua palavra coincidir com documentos. Sempre que sua 
palavra, por mais inidônea que fosse, por mais inidônea que 
venha a ser, por mais inidônea que seja, sempre que cbincidir 
ç:om documentos, com provas, indícios de prova, essa palavra 
-r 

tornar-se-á importante, não pela sua origem, mas pela com
provação do que está dito por uma pessoa mesmo inidônea. 
Então, isso não tem nada a ver com a CP I. Isso que estou 
comentando não tem nada a ver com a CPI. Não estou inocen
tando nem Genebaldo Correia, nem a pessoa de Ricardo Fiúza 
e muito menos a de João Alves. Mas, quero dizer que, culpa
dos ou inocentes na questão do Orçamento, eles foram truci
dados moralmente pela imprensa, quando se lhes atribuiu 
um assassínio, Sr. Presidente. E quem atribuiu foi exatamente 
o assassino, a pessoa responsável pela morte de sua própria 
mulher. 

Esse fato é brutal e, no mínimo, há de servir para uma 
reflexão. Nem de leve, Sr. Presidente, comove o fato de o 
Sr. José Carlos Alves dos Santos ter tentado suicídio, tomando 
remédio para baixar a pressão ou cortando os pulsos com 
a lente dos seus óculos. O que sensibiliza, o que comove 
é esse cidadão ter a coragem de atribuir a três deputados 
a morte que ele cometeu, principalmente depois de ter denun· 
ciado esses mesmos deputados perante a imprensa nacional 
-logo, diante da opinião pública - , vir a uma CPI depor, 
chorar durante os trabalhos, jurar inocência, dialogar com 
a sua própria vítima, o Deputado Ricardo Fiúza, sua vítima 
moral nesse episódio. Isso, Sr. Presidente, é altamente deplo
rável. 

Mas notem que o Brasil é um país mágico. Não sei se 
V. Ex~s se lembram de quando mataram Aída Curi. O assasw 
sino passou a ser o maior sujeito em matéria de moda: óculos 
à Ronaldo, modelos de roupa evocando os modelos que eram 
utilizados pelo matador de Aída Curi. Ele era um playboy; 
saiu consagrado pela opinião Pública, quando obteve absolw 
vição num júri realizado no Ri6 de Janeiro. Nãq_ duvido que_ 
Paulo César Farias se transforme em herói nem duvido que 
o Sr. José Carlos Alves dos Santos passe a dominar a mídia 
por mais tempo -como já vem dominando - e que mereça 
outros programas de televisão, como mereceu ser perSonagem 
única e princípal na edição de um dos principais programas 
de TV em rede nacional, numa verdadeira promoção do delito. 

Isso é promoção de delito. Hoje, os crimes se multiplicam 
e vêm muito por imitação; imita-se muito a delinqüência. 
Não se sabe até que ponto são bons os programas de rádio 
e televisão; não se sabe até que ponto é boa a página policial 
de um jornal, porque os delitos que são consumados num 
lugar repetemwse vertiginosamente noutros lugares, numa 
multiplicação que, sem dúvida alguma, se deve à divulgação. 

Quando eu ensinava Ética e Legislação quanto aos meios 
de comunicação, eu fazia uma pesquisa na imp;rensa dos mais 
diversos países do mundo. Notava que na imprensa inglesa 
determinados fatos~ como, por exemplo, suicídios, não são 
noticiados livremente, porque· são fatos socialmente contaw 
giosos. O Brasil esqueceu o contágio social. O contágiO social 
é atinente à pr6pria Sociologia. Mas aqui nãÕ cÜidamos do 
contágio soci~L Quem sabe se amanhã. outrem não quererá 
delinqüir- tarttos "José Carlos Alves dos Santos" -para 
ter o realce, o·destaque, para ser razão de programas inteiros 
na televisão brasileira. 

Mas esse homem, acima de tudo, é um perverso;_perverso 
porque destruíu a honra de muitas pessoas, afetou a dignidade 
de muitas pessoas. Não me refiro às suas denúncias no Orça
mento, porque essas estão sendo operadas, apuradas, _e, apu
radas, devidamente analisadas. Refirowme à sua -negativa de 
haver assassinado a sua própria mulher, companheira e con
sorte; ao fato de ter negado esse fato diante da opinião pública, 
atribuíwlo a três deputados federais, num momento em que 
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esses deputados se acham na berlinda exatamente p~r conta _ 
de suas próprias denúncias. ·- --- -

Não os defendo quanto ao Orçamento. Sou membro da 
CPI. Acho que ela deve averiguar, minudentemente, cada 
palavra da denúncia do Sr. José Carlos Alves dos Santos. 
Isso é importante. 

Mas, Sr. Presidente, aproveita:r:.se de todas as circuns~ 
tâncias para atacar a honra de pe_ssoas, atribuindo delito que 
ele cometeu, isso é altamente monstruos_o_,_simplesmente 
monstruoso, Sr. Presidente. _ 

Era o registro que queria fazer aqui na ti-ibUna do Senado 
Federal. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19_Secretário. 

É lido o seguinte _ _ _ 

REQUERIMENTO No 1.373, DE 199~ 

Excelentís_simo Senhor Humberto Lucena, 
Presidente do Senado Federal 

LUJZ ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA, Senador 
da República (PTB- PR), vein perante V. Ex\ nos termos 
do artigo 210 do Regimento Interno desta Casa, requerer 
a transcrição nos Anais do Senado, do artigo intitulado "A 
Imprensa está fracassando", do jornalista Gilberto Dimens
tein, publicado pela Folha de S. Paulo no dia 12 de novem?ro 
do corrente ano, à página 2, conforme segue -em anexo. -

Nesses Termos, 
P. Deferimento. 
Brasília, 25 de novembro de 1993._~ Senador Luiz Alber

to Martins de Oliveira. 
(A comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De 
acordo com o art. 210, § 1~, do Regimento Interno, 
o requerimento será submetido ao exame da Comissão 
Diretora. -

Esgotado o tempo destinado ao EXpediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A 
Presidência retíra da Ordem do Dia da presente sessão 
a matéria constante dO Item 1 da pauta, nos termos 
do art. 175, letra e, do Regimento Interno. 

É o seguinte o item retirado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Ne 59, DE 1993 

(Em regime de urgê_pcia, __ 
nos termos do art 336, c, do Regimento !~terno) 

Oiscussão,: em. tpr_no único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 59, de 1993 (n' 1.270191, na Casa de origem) 

-que dispõe sobre o salário mínimo de médicos e cirur
giões-dentistas, 'tendo 

Parecer, prbferido em Plenário, Relator: Senador 
Almir Gabriel, em substituição à Comissão de Assun
tos Sociais, favdrável ao Projeto com emenda de reda-
ção que apresenta. -

(Dependendo de Parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania sobre a Emenda) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 
2: 

Discussão, ~m turno único, da redação _final do 
Projeto -de ResOlução n"' 102, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Guarulhos a contratar opera
ção de crédito com o Banco Econômico-S/A, no valor 
de até 436 milhões de cruzeiros reais. 

Passa-se â discussão da redação final, em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro adis
cussão. 

Encerrada a discussão, sem apresentação de emen
das, a redação fin'al é considerada definitivamente apro
vada, nos termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vài â promulgação. 
É a seguinte, a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de 
Resolução n° 102, de 1993. 

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

RESOLUÇÁO 
N° ,DE 1993 

Autoriza a Prefoitura Municipal de 
Guarulhos (SP) a contratar operação de 
crédito, com o Banco Económico S-A
no valor de até CR$ 436.000_000,00. 
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O SENADO FEDERAL resólve: 

Art. r É a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP), nos termos 
do art. 6° da Resolução n° 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de empréstimo no valor de até CR$ 436.000.000,00 (quatrocentos e trinta 
e seis milhões de cruzeiros reais),junto ao Banco Econômico S_A 

seguintes: 

agosto de 1993; 

Art. 2• As condições financeiras básicas da operação sio as 

a) valor pretendido: CR$ 436.000.000,00, a preços de 

b) juros: 30% a.a., com repactuação anual; 

c) prazos: trinta e sete meses; 

d) fndice de atualizaçiJo monetária: IGP-M; 

e) garantia: parcelas do ICMS; 

j) 

g) 

liberaçiJo: 100% no ato da contratação; 

destinaçiJo dos recursos: obras de infra-estrutura; 

h) condições de pagamento: 

- do principal: em vinte e uma parcelas mensais, vencendo
se a primeira dezesseis meses após a primeira liberação; 

- dos juros: não existe períodos de carência. 

Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser 
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 

SUBSTITUTIVO DO SENADO 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 62, DE 1990 

Discussão, em turno suplenientar, do SubStitUtivo do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1990, que define 
crime organizado e dispõe sobre meios especiais de investi-

gação e prova nos inquéritos e prOcessos que sobre ele verse, 
tendo 

Parecer n<:> 432, de 1993, da Comissão Diretora, ofere
cendo a redação do vencido. 

Passa-se à discussão do substitutivo, em tUrno suplemen
tar. 

. Sobre a mesa, emenda~ que serão lidas pelo Sr. Secte
tário. 

São lidas as seguintês 
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EMENDAS (de plenário), OFERECIDAS AO SUBSTiruTIVO DO SENADO 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 62, DE 1990 (n" 3.~16/89, ·na Casa 
de origem), QUE DEFINE CRIME ORGANIZADOS E DISPÕE SOBRE 
MEIOS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO E PROVA NOS INQUÉRITOS E 
PROCESSOS QUE SOBRE ELE VERSEM. 

EMENDA Nº 1 

Suprima-se o artigo 29. 

J U S T I F I C A Ç A O 

Está dito, neste preceito, que considera-se como 

"crime organizado-- aquele que de algum modo coopera com - os 

fins ou participa das atividades das quadrilhas, bandos ou 

organiza·ções previstas pelo art. 288 do Código l?enal." Ora, 

crime não cooperacom outro crime. Há impropriedade contex

tual. Mais: o artigo 288 do Código Penal não prevê organiz~ 

ções, mas define 6 crime de quadrilha ou. bando, que é a so 

cietas sceleris, vale dizer a organização de dél.i,nquimteís 

disposta, estavelmente, à realização de ilícitos. 

Sala das Seai!Õe3, em 1° de dezembro de 1993 

EMENDAN"2 

Dê . .,;.se· nova redação -ao art. 49 e suprima-se o .in

ciso IV, do mesmo dispositivo, bem como a expressão "referi

das no art. 29" do inciso I. 
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"Art. 49 - Na instrução de inquéritos que versem 

sobre crime organizado são permitidos, mediante decl~ 

são judicial provocada, os seguintes procedimentos de 

investigação e formação de provas: 

I - a infiltração de agentes da polícia e~ 

pecializada nas organizações criminosas, vedada qual

quer co-participaç:ão.delituosa, exceção.feita ao pr~ 

visto pelo art. 288 do Código Penal, de cuja ação se 

p.re.,...exclui, no caso, a antijuridicidade;" 

JUSTIFICAÇ.II.O 

Duran~e o processo penal o Juiz exerce o pleno 

controle do mesmo, podendo determinar o que entender, inclusi 

ve de ofício. Assim, não se justifica constar da lei autoriza 

cão para que aquela autoridade possa fazer o que já lhe é in~ 

rente. Contudo, durante a frase pre-processual ou investigat~ 

ria injustificável e inconstitucional é a intervenção do juiz 

na perquirição de provas ou na determinação de ofício das me~ 

mas. Os incisos I e VIII, o artigo 129, da Constituição Fede

ral, são-explícitos na consagração do sistema acusatório no 

processo penal brasileiro pelo qual é confiada a Instituição 

autónoma - Ministério Público - e não ao l?oder Judiciário, a 

atribuição exclusiva ã propositura da demanda criminal. De 

conseguinte, a redação acim·a, por ser mais clara e..concisa,m~ 

lhora o texto, além de retirar do Juiz a possibilidade de, de 

ofício, antes da acão penal, determinar providências, que de 
pendem precipuarnente da Polícia Judiciária e do Ministério ~ú 

blico. 

O inciso ·IV deve ser s.uprirnido porque o art. 89 

e incisos da Lei Complementarn9 75, de 20 de maio de l9.93,a~ 

sim corno o art. 26, incisos e parágrafos da· Lei" n9 8.625, de 

21 de fevereiro de 1993, ambos legitimam-o Ministério Público 

Federal, do Distrito F.ederal e dos EstadQs-Membros a obter da 
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dos' de nahi'reza prevista' no 'referido inciso IV, que, por con 

S.e~u:ln te,· ·t'ór'ha-se despi.'cfendo. · 

'.r:: 

.. . . ... : 

.. 

' '· '.-._ 

r :.' _J_-

- ,_;..:' 

~-- : ' 

Sala du Sessões, em 1" de de:mnbro de 1993 

EMENDAN-3 

Dê-se ao art.--59 a seguinte redação: 
·~ >.~-"'-.:, . .·-·.:-_ -·-...:~- -·-L:\ 

"Art. 59 - Os procedimentos e meios de provas pr!:_ 

"'·•·t .·•"'' :-st:·•v±s'tos·••nesta •Lei poderão ser ordenados pelo Juiz ou de 
•. ,·~~-~ ,.~·- •• ,,. ~ .. -. ,-:. i:...~l);)f!'J• 1', -_ -~'':'3:0 . 

. ,,._,.,_ te·rminados.pél.o Ministério Público, salvo nó caso do in 
,, . ,_ ;,--•: ~.- '\) .. ,g- ... - - .. ' 
·ciso III, do artigo_49, que depende de requerimento da 

"''''"'~ • .-~ ,.;,,._.aüt8rTâãcie q;w: preílõ~Cie 0 inquérito policial ou do mem 

·; ;:;·:.;,;··:,::::.R_:i;Ji ,'.~~-·!'lin!S,'t''!j:io Público que acomp~nha a ação penal, 

·•:-' •· ' ' "'ifÊ!fid'Ô 'que· na·s~;iüpóteses de provocação o prazo para de c! 

'" • dir'é de 24 ho'ras, a· partir da formulação verbal ou · da 

entrega do requerimento." 
,1> .,. -A•j.( ._., ... ; ... )'(l.C ~· 

l ,! .•· r : - ·• _, •• _J. p;-· , ,-,6()JSTIFICAÇJI:O 

Face- ao s:i.stelllé!l acusatório, consagrado pelos in 
·r": 

cisos I e VIII, do artigo 129, da Constituição Federal.,não p~ 

de o mag.i,strado dir;~gir a formação dos dados de convenc-imento 

à formalização da a9,'usação. Tal atribuição é exclusiva do Mi 

n-istério Pübl-ico. A-!fs:lm, a possibilidade do juiz ag.i,r, na fa 
.. : ' •)!l 

se ''inv'estigatória,· lí:le oficio, é inconstitucional. 
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Além disso, os procedimentos investigatórios pre --. • • . ~ ' .- t L ' ' 

vistos nos incisos I e ri, do artigo 49, não dependem, na r e!, 
lidade, de requerimento para sua execução. Contudo 1 quant~ _aô ... __ -- - - - - ---- -- .,_, . 

inciso III, há necessidade sim de autorização judicia~, face, 

ao que dispõe o inciso XII, art. 59, da Constituição Federal. 

A determinação ~o sentido de que o Ministério Público possa 

exigi-los corresponde, exatamente, ao controle que o membfO_ 

daquela Instituição tem de ter sobre as imrestigações-1 .meslll<? 

porque é a ele que compete o controle externo da atividade,pg_ 

licial, na forma do inciso VII, art. 129, da Constituição. 

Sala du ~. an 1 • do dernownJw.o de 1993 

O Sr. Chagas Rodrigues, 1~ Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discus
são o substitutivo e as emendas! ~m turno suplementar. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enCerro· a discussão_~ 
Encerrada a discussão, com apresentaçã'ó ae- eMendas, 

a matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, para receber parecer. 

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vamos pas-
sar à escolha de autoridades. · 

Peço aos Srs. Senadores que ainda não estão em plenário 
que acorram a este recinto, a fim de apreciarmos as indicações 
de autoridades -mais de dez-, já devidamente consideradas 
pelas Comissões respectivas. 

Solicito~ inclusive, ao Presidente da Comissão Parlamen
tar de Inquérito destinada a apurar irregularidades na Comis
são Mista de Orçamento, Senadof Jarbas Passarinho, que 
libere os Srs. Senadores que porventura se enContrarem em 
reunião informal naquele recinto, para procedermos à votação 
referida. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 4 
MENSAGEM N' 396, DE 1993 ... 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 

Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Parece_r da Comissão de 

Assuntos Económicos sobre a Mensagem n~" 396, de 1993 (n~" r . .. . 

820/93, na origem), de 4 de novembro do corrente ·ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete A deliberaçio 

- do Senado a escolha do Senhor EDSON BASTOS SADINO, 
para exercer o cargo de Diretor de Fiscalização do Banco 
Central do BrasiL 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 22 de novembro Íí1timo. 

Passa-se à vot~o' da matéria,_ que, de acordo com o 
disposto no art. 383, illíneas g e b, do Regimento Interno, 
deve ser apreciada em sessao pública, procêdertdo-se à votação 
por es'crutínio secreto: - . 

Cada Senador ~-~verá ocupar o seu respectivo lugar. (Pau· 
sa.) 

.OSR. MAURO.BENEVlDES-Sr. Presidente, a votação 
é secreta? - · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A votaçio 
é pública e o voto é secreto. · · · ,. 

Apelo, mais uma vez, a~ Srs. ~nadore~. para que ve-
nham ao plenário, !'_fim de procedermos à apreciaçlio de 
diversas autoridades que dependem de decisão. dos Srs. Sena-
dores. >.,, ~ • · ,. 

A Presidência reitera o apelo ao Senador jarbas J'assa
rinho, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito en
carregada de apurar as denúncias sobre irregularidades na 
elabpração e execüção do Orçamento, para liberar alguns 
dos seus membros '!ue porventura ainda se encontrarem .em 
. reuniões informais 'no rcciitio daqu~la ComiSsão Mista, a fim 
de que possamos completar o~ nco:esúrio ~ 'csco- · 
lha das autoridades. 

. ' ~; 
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O Sr. Jutahy Magalhães _,sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra o nobre Senador Jutahy Magalhães_. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão dó Orador.)- Sr. Presidente, V. Ex• poderia 
solicitar aos assiStentes _pa Mes~_ gue te ii tem localizar o Sena
dor Garibaldi Alves Filho, que estava para vir ·ao plenário, 
assim como o Senador Jarbas Passarinho. Há, na CPI, outros_ 
Senadores que pode"riarri ser convocadoS- :Pãfa esta sess-ão:
Se V. EX·- puder esperar mais alguns minutos, talvez tenhamos 
número. 

O SR. PRESIDENTE(Humberio Lucena)- Nobre Sena
. dor J utahy Magalhães, V. Ex• será atendido. 

O Sr. JoriaS Pioheiro -Sr. Presidente, peço ao palavra 
pela ordem. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
V. EX' 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTii_- AP: Pela ordem. 
Sem revisão do ora-dor.)- Sr. Presidente, quero aduzir mais 
algumas palavras às do nobre Senador Jutahy Magalhães, no 
sentido de fazer comparecer ao plerário os Senadores que 
estão nos gabinetes, lembrando, principalmente, que se trata 
da aprovação de oito embaixadores e do Diretor 9~ Fiscali
zação do Banco Central do Brasil, para a qual, desde a semana 
passada, não temos obtido quorum. A não-aprovação depõe 
contra nós próprios, quando sabemos que, na Casa, há mais 
de 41 Senadores. 

Portanto, é de todo conveniente que sejam renovados 
os apelos. Parece-me que, talvez, estejam faltando um ou 
dois Senadores. se- esses dois ou' três quê- já eStão noniinados 
comparecessem; possibilitaria, certamente, a votação dos no
mes-iil.dicados. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço á 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 .. gostaria de sugerir 
à Mesa que fizesse a primeira votação. Creio que já há número. 
Se não houver, V. Ex~ ainda dispõe dos 15 mini.ltos-reg1fuentais 
para fazer novo apelo. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto [Ücena)- Nobre Sena
dor, V. Ex~ está laborando em um ligeiro equívoco~ Esses 
10 minutos só são regimentalmente poSsíveis no interregno 
de uma para outra votação, quando se trata de verificação 
de votação. No caso de votação de autorida~es, não há esses 
10 minuto-s. _ - -

O A.FFONSO CAMARGú -=Assim sendo, sr: PreslderÍ~ 
te, eu pediria a V. Ex~ que solicitaSse a Cón-tag:e-m dos prese-n·
tes, pois creio que já há número. - · 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Pois não. 
Apenas solicitaria aos Srs. Senadores qtie-·pefi:nan---ecessem em 
plenário, porque temos cerca de dez indicações a serem vota-
das nesta sessão. --- - -

Por outro lado, aproveito esta oportunidade, em que 
há uma presença considerável nesta Casa, -para -fazer um apelo 
aos Srs. líderes e a todos as si~s e Srs Senadores. no sentido 

de um comparecimento maior às sessões unicamerais da Revi
são Constitucional e do Congresso Nacional. 

No CongressO Nacional, há Vários projetas de lei suple
mentar da maior: urgência, inclusive alguns deles referentes 
a créditos para pagamento de pessoal civil e militar, que deve
rão ser votados urgentemente, além de outros créditos da 
maior importârici3 para cUsteio de vários setores da Adminis
tração Federal. Ainda, ontem, t_ivemos uma sessão conjunta 
do Congresso Nacional que praticamente terminou porque 
não havia 16 Srs. Senadores em plenário. 

Então, faço este apelo, também. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 

ã Votação. ·· 
Cada Senador deverá ocupar o seu respectivo lugar. O 

voto será secreto . 
Todos os Senadores já podem votar. -(Páusa.) 
(Procede-se à vo_tação. 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Carn;argo- Alfredo Campos- Álvaro PachecO 
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni 
V eras -_Carlos Pátrocínio -Cesar Dias- Chagas Rodrigues 
- Cid Carvalho :- Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro -
Eduardo Suplicy- Elcío-Alvares- Francisco Rollemberg 
- Flaviano Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda 
- Guilherme Palmeira - Iram Saraiva-~ -João França -
João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José 
Richa- José Sarney- Júlio Campos- Jutahy Magalhães 
-Lavoisier Maia- Louremberg Rocha- Lourival Baptista 
- Liú:ídio Portell3- Luiz Alberto - Mário Covas -Mar-
luce Pinto - Mauro Benevides - Nabor Júnior - Nelson 
Carneiro - Onofi"e Quinan -Paulo Bisol -Pedro Teixeira 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Valmir Campelo -
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Votaram 
SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO 3. 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 47. 
Aprovada a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- As matérias 
constantes dos itens 5 a 12 da pauta da Ordem do Dia da 
presente sessão, nos termos do parágrafo únicO -do art. 383 
do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão se-
creta. · 

Solicito aos SrS. funcionários as providências necessárias, 
_a f~tQ d~ qu~ seja rpspeitado o dispositivo regimental. -

(A sessão transforma-se em secreta às 19h30min 
e volta a ser pública às 19h45min.) 

- -são OS segUintes os itens, apreciados em sessão 
secreta 

-5-
'MENSAGEM N• 291, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em· turno único-; do Parecer da ComisM 

são de Relações Exteriores_ e Defesa Nacional sobre 
a Mensagem n' 291, de 1993 (n• 514/93, na origem), 
de 19 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado o nome do Senhor Luciano Ozorio Rosa, Ministro 
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de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativamente com a função de Embaixador doBra
sil junto à República de Moçambique,-exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suazi
lãndia. 

-6-

MENSAGEM N' 321, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tUrno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e· D-efesa Nici6Dal sobre 
a Mensagem n' 321, de 1993 (n' 592193", na origein), 
de 14 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete â deliberação do Se
nado o nome do Senhor Luiz Augusto Saint-Brissoh 
de Araujo Castro, Ministro de Primeira Classe da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador, Chefe da Missão do Brasil junto- à Organização 
dos Estados Americanos. 

-7-

MENSAGEM N' 332, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis~ 
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre 
a Mensagem n' 332, de 1993 (n' 609/93, na origem), 
de 16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado o nome do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à Comunidade da Austrália. 

-8-
MENSAGEM N' 333, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre 
a Mensagem n' 333, de 1993 (n' 610/93, na origem), 
de 16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado o nome do Senhor Carlos Antonio Bettencourt 
Bueno, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para, cumulativamente com a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Federativa 
Tcheca, exercer a função de Embaixador junto à Repú
blica Eslovaca. 

-9-
MENSAGEM N' 348, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesà.NãCíon3CSObie 
a Mensagem n' 348, de 1993 (n' 642/93, na origem), 
de 29 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor . 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado o nome do Senhor João Augusto de Médicis, 
Ministro de Primeira Cfasse da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Popular~ da China. 

-lO-
MENSAGEM N' 349, DE 1993 ~ 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comis

são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre 
a Mensagem n'349, de 1993 (n' 643/93, na origem), 
de 29 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado o nome do Senhor Bernardo de Azevedo Brito, 
Ministro de Primeira Clas.~e da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
â República da Finlândia. 

-H-

MENSAGEM N' 360, DE 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Cernis~ 
são de Assuntos EconómicOs sobre a Mensagem n"' 
360, de 1993 (n' 683/93, ria origem), de 13 de outubro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Luiz Villarinho Pedroso, Ministro de Primei
ra Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
l,'olônia. 

-12-

MENSAGEM N' 391, 1993 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno únicO·, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores· e Defesa Naciomil sobre 
a Mensagem n' 31. de 1993 (n' 818/93, na origem), 
de 3 de novembro do corref!.te ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se~ 
nado o nome do Senhor Rubens Antonio Barbosa, 
Ministro de Primeira Casse da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino Unido da Grã~Bretanha e Irlanda do Norte. 

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, S~s e Srs. Senadores, 
o que me traz a esta tribuna é uma profunda inquietação 
com a situação dos garimpeiros·-que vivem na região amazó~ · 
nica, indusiV"e no meu Estado - o Amapá. Cerca de 500 
mil pessoas ligadas direta ou indiretamente à atividade garim
peira no Amazonas já perderam ou estão ameaçadas de perder 
seu sustento nessa e_conomia regional, o que tornará mais 
grave a pobreza dessa imensa região marginalizada. 

E isso decorre principalmente da política mineral adotada 
pelo Governo Federal, que discrimina a massa garimpeir~ 
tirando-lhe as condições de trabalho e de sobrevivência. E 
evidente que não podemos omitir os- riscos que o gaíimpo 
iJ;racional traz para a sobrevivência dos índios e para a preserM 
v~ç.ã9_ do meio aJ:t:Ibiente. Essa é a_jazão pela qual ~ntepdo 
que o Governo Federal deveria regulamentar a garimpagem, 
a fim de tomá-la racional e produtiva. 

Em minha opinião, isso·é possível porque, conforme re
portagem de Marcos Sá Correa, publicada na revista Veja 
de 17 do corrente mês, o mercúrio lançado à água pelos garim
peiros está dentro dos níveiS de contaminação aceitos interna
cionalmente. Essa ·é uma das razões pelas quais entendo que 
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a solução necessária para o garimpo é uma regulamentação 
capaz de instrumentalizar o garimpeiro com conhecimentos 
e meios de proteção ao meio ambiente e aos seres humanos 
que vivem à sua volta. 

Não concordo com uma política mineral que terita inviabi
lizar a garimpagem, deixando os garimpeiros marginalizados 
como categoria profissional, sem direitos trabalhiStas ne~ pre
videnciários, sem ãsSístência nem condiçõeS de sustentar suas 
famflias. A Constituíção de 1988 reco-nheceu o_ garimpO. Com~ 
uma atividade_mineral economicamente rentável e relevante 
para o País, mas o Governo Federal quase nada faz para 
executar na Amazónia uma garimpagem raciona1. 

Está ultrapassado o entendimento de que a Amazônia 
deve ser tratada como um intocável santuário verde, destinado 
a sobreviver como o último refúgio da humanidade. Jamais 
haverá uma solução para aquela região sem que se leve em 
conta o homem que ali habita e que precisa de infra-estrutura 
para sobreviver sem precisar deslocar-se para os grandes cen
tros urbanos. O garimpo já constituiu significativa ocupação 
de mão-de-obra para muitos brasileiros e, na última crise do 
petróleo, foi com o ouro de Serra Pe1adã que pagamos parte 
do óleo importado para manter a economia nacional em movi
mento. 

Na década de 80 foi o garimpo o maiór empi-egador do 
País, época em que quase 5 milhões de brasileiros gravitaram 
em torno dessa economia. Os homens desempregados pelos 
garimpos desativados pela política mineral braSileira eri.con
tram-se hoje migrando para as capitais dos Estados do Norte, 
como Macapá, onde vemos tanta mão~de-obra desocupada, 
à espera de dias melhores para voltar à extração mineral. 
Esses homens estão prontos para voltar à livre iniCiativa da 
profissão de garimpeiro, uma rara atividade que ainda permite 
a homens sem nenhuma instrução escolar ter um ganha-pão 
capaz de propiciar alimentação e educação para seus filhos. 
O Governo Federal deve repensar sua pÕlítica mineral para 
tirar do abandono esses brasileiros. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão extraordinária de ama-
nhã, às 18h30min, a seguirite -

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 217, 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' 217, de 1993 (n' 2.287/91, na Casa de õrigeni), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria, rio Serviço Exterior 
Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assis
tente de Chancelaria, e dá outras providê.nciaS, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário: 
- Relator: Senador Aluízio Bezerra, em substituição 

à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 
ao Projeto, contrário à Emenda n~ 1, de Plenário: apresen-
tando as Emendas n'?s 2 a 4; e - -

- Relator: ~enador Onofre Quinam, em substituição 
à Comissão de A~suntos Econômi~os, favorável a_o Projeto 
e às Emendas n9s 2 a 4 e contrário à Emenda n'? 1, de Plenário. 

- (Dependendo· de paiecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas n9~ 2 a 4.) 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 28, DE 1993 
(Incluíd9 em Ordem do Dia nos termos 

. . do af!.172, I, dop_égimento Interno) .. 
De autoria d~ Senado~a ~v_a Blay, que regulamenta o 

§ 79 do art. 226 da ConstituiÇão Federal e dá outras providên
cias. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So
ciais) 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 41, DE 1993 
(Inch,J.ídO em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto. que dá nova reda
ção ao art. 15 da Lei n' 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
que "dispõe sobre o controle sanitário ~o comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatas, e_dá ou
tras providências".- (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais-.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às J9h45min.) 

ATA DA 231' SESSÁO, REALIZADA 
EM 4 DE NOVEMBRO DE 1993 

(Publicada no DCN - Seção II - de 5 de novembro de 
1993) 

Retificação 

Na página n' !0.231, I' coluna, imediatàmente após a 
fala da Presidência referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
n' 51/93, · 

Onde se lê: 

O Projeto de Decreto Legislativo, que acaba de ser lido ... 

Leia-se: 

O Projeto de Decreto Legislativo n' 52/93, que acaba 
de ser lido ... 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 71, DE 1993 

Altera a redação do Ato da Comissão Diretora n? 
68, de 1993 .. 

~ A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso da comw 
petência regimental e regulamentar, tendo em vista a necessi
dade 4e corrigir a ~edação do Ato da Comissão Diretora n9 

68, de 1993, 

Resolve: 

Art. 19 Fica alterada para "mobiliário funcional" a ex
pressão "mobiliáriO residencial" cons~ante 9a re~ação da 
emendá e do art. í~ do Ato da Comissão Diretoi'ã. n9 68, 
de 1993. 
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Art. 2~ Este Ato entra em vigor na data c;Jc ~ua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em cOntrário. 
Senado Federal, 18 de novembro de 1993. ~Humberto 

Lucena - Chagas Rodrigues - Levy Dias - Nabor Júnior 
--Nelson Wedekin- Beni Veras. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 566, DE' i993 

O Presidente _d_o S~n.ado Fed.e_ral, no uso da sua com pe
tência regime!)tal e regulamentar~ de _conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi Qutorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n"' 2, de 4_ de abril de 1973, e tendo 
em vista O que consta do Processo n9 "22.625/93-3~- resolve 
aposentar~ volUntariamente, o servidor ANTÓNIO_ EXPE
DITO DOS REIS, Técnico Legislativo, Áre'l, d_e Instalações, 
Equipamentos, Ocupação e Ambíent_ação de Espaço Físico 
e Serviços Gerais, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea 
a, da Constituição dil República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts_. 186, inciso III, alínea a; e 67, da Lei n9 

8.112, de 1990, bem assim_com D_$ artigos- 34, § 2<?, 37; e 
41, da Resolução (SF) n9 42, de 1993, com proventos in~egrai_s, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição · 
FederaL 

Senado Federal, 23 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 567, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e de acordo com a competência que lhe 
é conferida pelo art. 6'?, parágrafo 29, da Res_otução n9~ 42, 
de 1993, resolve: Art. 1' Designar os servidores ESPEDITO 
MARQUES DE AZEVEDO, Analista Legisltivo, Área de 
Processo Legislativo, Matrícula 1784, e, na sua aQsência, ED
V AL FERREIRA SILVA, Técnico Legislativo, Área de Pro
cesso Legislativo, Matrícula 3883, para substituírem o Diretor 
da Subsecretaria de Administração Finan-ceira, durante os seus 
impedime~tos legais e eventuais. 

A TO N• 569(93 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com _a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 1685/93-7, resolve aposen
tar, voluntariamente, com provento~ proporcionais ao tempo 
de serviço, ABDELCADIO SILVA, matrícula 1078, Técnico 
de lridústria Gráfica Legislativa, Nível li, Classe ESpecial, 
Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico 
-do Senado Federal - Cegraf, nos tennos do art. 40, inciso 
=nr;-alínea c, da Constituição da República Federativã do 
Brasil, combinado como art. 186, inciso III, alínea c, da Lei 
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e ar!. 36, incisos I e 
III, § 4', da Resolução-SF n' 51193. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1993. -Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

.ATO DO DIRETOR-GERAL N' 78, DE 1993 

O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7-;., § 29, da Resolução no;. 42, 
de 1993, e de acordo com o __ que consta do Processo n9 

023.407/93-0 resolve nomear PAULINO VIAPINA para exer
cer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício 
no_ Gabinete do Senador Luiz Alberto Martins de Oliveira. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1993.- p/Manoel 
Vilela de Magalhães, Diretor-GeraL 

SECRETARIA LEGISLATIVA 
_ Su~creptria de Comissões . 

COMISSAO DE RELAÇOES EXTERIORES E DEFESA NA
CIONAL 

ATA DA 9• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 28 DE OUTUBRO DE 1993 

• w Ari. 29 'Este Ato entra em vigor na data de sua publica
ção, revogados o Ato do Presidente n<? 603, de 1991 e d~emais Às dez horas do dia vinte e oito de outubro de hum 
disposições em contrário. - _ _ - - mil novecentos e nõventa e três, na Sala de Reuniões da 

Senado Federal, 23 de novembro de 1993. - Senador Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
Humberto Lucena, Presidente. do Senhor Senador Alfredo Campos, com a a presença dos 

~enhoreS-senadores Ronan Tito, João Caimon, Ruy Bacelar, 

A TO N• 568/93 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do SCnado Federa\, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competênci_a_ que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no;. 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Pro~es~o n91698/93-1; :Cesolve aposen
tar, voluntariamente, JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA, ma
trícula 0258, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível 
II, Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal 
do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos ter
mos do art. 40, inciso 111, alínea a, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combim~.c_lo com__ps arts. 186, inciso 
III, alínea a e 192, inciso !I, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. · 

Senado Federal, 30 de novembro de 1993. --Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

Alvaro Pacheco, Dirceu Carneiro, Albano Franco, Luís AI
berto, Gilberto Miranda, Eva Blay, Pedro Teixeira, Magno 
Bacelar, Valmir Campelo, Jonas Pinheiro e Lucídio Portela, 
reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal. Deixaram de comparece(por motivo justificado-os Senho
res Senadores Nelson Carneiro, Divaldo Suru-agy, Guilherme 
Palmeira, ~ydekel de Freitas, Lourival Baptista, José Richª, 
Gerson Camata, Ir3puan Costa Júnior, Darcy Ribeiro, Mar
luce Pinto e Jarbas Passarinho. Havendo núm~ro regimental, 
o Senhor P.r_e_sidente declara abertos os trabalhos, dispensando 
,a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que a reunião 
destina-se a apreciação das matérias constantes de pauta e 
dessa forma, passa-se a apreciação do item 1: Projeto de DecreM 
to Legislativo n~ 7 de 1993, que "aprovª os Estatutos da União 
Internacional para a Conservação da Natureza dos Recursos 
Naturais (UICN), com vista à adesão do Brasil aos mesmos". 
Tendo como Relator o Senhor Senador Gerson Camata, não 
estando presente Sua Excelência, o SenhOr Presidente convida 
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o Senhor Senador Magno Bacelar para proceder a leitura 
daquele relatório, lido o mesmo, e não havendo discussão, 
passa-se a votação, sendo aprovado por unanimidade o pare
cer, que conclui favorave_lmente ao _Projeto. A seguir, a pala
vra é concedida ao Senhor Senador João Calmon, Relator 
do Projeto de Decreto Legislativo n~ 10, de 1993, que "aprova 
o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre 
o Governo da República Federativa_ do Brasil e o Governo 
do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de março de 1991 .. ; 
que emite parecer favorável ao projeto. Lido o relatório, e 
não havendo manifestação para discussão, é o mesmo subme
tido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Prosse
guindo, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador 
Pedro Teixeira, Relator do Projeto de Decreto Legislativo o~ 
11, de 1993, que "aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a União Internacional 
de Telecomunicações, para o estabelecimento da Represen
tação da UIT em Brasilia, assinadO-em Genebra, em 08 de 
outubro de_ 1991 ". Com a palavra, Sua Excelência apresenta 
seu parecer, favorável ao_ Projeto, Submetido a discussão, 
o Senhor Senador Ronan Tito solicita vistas à matéria, sendo 
concedida pela Presidência. Dando contituidade, passa-se 
a apreciação do item seguinte, sendo concedida a palavra 
ao Senhor Senador Ruy Bacelar, que lê parecer da lavra do 
Senhor Senador Divaldo Suruagy, Relator da matéria, dada 
a sua ausência, concluindo favoravelmente ao Projeto de De
creto Legislativo n~ 12, de 1993, que "aprova o texto do Acordo 
Relativo a Serviçás Aéfeos, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo de-Hong Kong, 
em Hong Kong, em -6 de setembro de 1991. Apresentado 
o parecer, e não havendo quem queira discuti-lo é o mesmo 
submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. A 
seguir, passa-se a palavra o Serihor Senador V~lrnir Campelo, 
Relator do Projeto de Decreto Legislativo n~ 13, de 1993, que 
"aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Regu
lares, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Portuguesa; em Brasllia, 
em 7 de maio de 1991", que apresenta parecer favorável à 
matéria, não havendo discussão, é o mesmo submetido a 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando prossegui
mento, aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao S_enhor Senador Ruy Bacelar Relator do Projeto de Decreto 
Legislativo o• 17 de 1993, que "aprova o texto do Acordo 
sobre o Funcionamento do _Escritório da Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados AmericanoS, suas Obrigações, Privi
tre o Governo da República Federativa do Brasil e a Secreta
ria-Geral da Organização dos Estados Americanos, e'(il Brasí
lia, em 23 de fevereiro de 1988'' ,lendo Sua Excelêncíâ, pareçer 
de sua lavra, favorável ao ~rojeto. Não havendo discussão, 
é o mesmo submetido a votação, sendo aprOvado por unanimi-. 
dade. Continuando os trabalhos o Senhor Presidente convida 
o Senhor Senador Lucídio Portela para fazer a leitura do 

parecer de autoria do Senador Jarbas Passarinho que não 
se encontra presente, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
n• 06 de 1993, do qual é Relator, que "aprova o texto da 
Convenção no:> 126, da Organização Internacional do Trabalho 
sobre alojamento a Bordo Qos Navios de P_esça, adotada por 
ocasião da so~. Sessão da Conferência Internacional do Traba
lho, realizada em Genebra, em 1966"; cjue conclui _favoravel
mente à Proposição. Não havendo discussão, é o mesmo sub
metido a votação, sendo aprovado por unanimic1'1de. Prosse
guindo os trabalhos, o Senhor Presidente convida o Senhor 
Senador Ronan Tito para proceder a leitura d_os pareceres 
de autoria do Senhor Senador Luís Alberto de Oliveira sobre 

as proposições nas quais ele é o Relator. Com a palavra Sua 
Excelência faz a .leitura dos pareceres favoráveis às seguintes 
matérias: Requerimento n"' 421, de 1993, do Sr. Senador Hum
berto Lucena, requerendo nos termos regimentais, voto de 
louvor a Dom Marcelo Pinto Carv.alheira, Bispo Diocesano 
de Guarabira- Paraíba. peto ·recebimento do título "Perso
nality Of The Year'', concedido pelo júri da instittiiçãó ''Dis
tinction lnternationale'~' com sede em Paris; e PrOjetO de 
Decreto Legislativo n~ 19 de 1993, que aproVa o tc!ito da-Con
venção Interamericana sobre a Restituição IJ;ltern:):ciQnaJ.de 
Menores, celebrada em Montevidéu, em 15 de julho de 1989, 
na Quarta: Confe.rênci~ ~specializada Internacional sobre Di
reito Internacional Privado (CIDIP- IV). Lido ~s p~~eceres 
e não havendo discussão são os mesmos submetiçlos a votação, 
sendo aprovados. por unanimidade. Ainda com a palavra, Sua 
Excelência, solicita seja retirado de_pauta o Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 22, de 1993, no qual é Relator, sendo deferido 
pela Presidência._Prosseguíndo, o Senhor Presidente concede 
a palavra à Senhora Senadorã Êva-Blay, -qu-e eiÍlíte parecer 
favorável aos seguintes projetas, rios quais é Relatora: Projeto 

_ de Deçreto ~eg~lativo n~ 23 de 1993, que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa_Qo Brasil 
e o Governo da República da Coréia para Serviços Aéreos 
entre seus respectivos Territórios, em 11 de agosto de 1992; 
e Projeto de Decreto Legislativo n~ 40 de 19~3, _ CJ.ll:e aprova 
o texfo do Acordo, por troca de Notas, sobre a Doação de 
Equipamento a UNICAMP, no valor de 21 (vinte e um ) 
milhões de ien~s. celebrado entre o Gove_rno _d_a Repúbliq1 
Federativa do Bfa~il e o Governo do J~pão, em Tóquio, em 
14 de maio de 1993. Concluída a leitura dos pareceres e não 
havendo manifestação para discussão, são os mesmos subme
tidos a votação, sendo aprovados por unanimiçl~de. A seguir 
o Senhor Presidente solicita ao Senhor Senador Jo.n~s Pinheirp 
que proceda a leitura do parecer favorável de autoria do Sena
dor Albano Franco, Relator, que encontra-se ausente, sobre 
o Projeto de D_tcreto Legislativo n~ 14 de 1993, que aprova 
o texto da Conv~nção Interamericana sobre Confl:itos de Lei 
em Matéria de .Cheques, concluída em Montevidéu, em 8 
de maio de 1 979, durant~_ a II Conferência Especializada 
Interamericana de Direito Internacional Privado. Não haven
do _discussão, é mesmo submetido a votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Ainda com a palavra, o Serihor Senador 
Jonas Pinheiro prolata parecer de sua autoria, sobre o Projeto 
de Lei do Senadq o9 142, de 1992, que "dispõe sobrC a nomea
ção dos Representantes Oficiais do País em OrganiSmos Inter
naçionais de caráter oficial."' que conclui favoravelmente, 
na forma da Emenda n" 01-CRE que oferece. Colocado em 
discussão, solicita vista da matéria o Senhor Senador Ronan 
Tito, se~do def$rido pelo Presidente. Dando continuindade 
aOS trabalhos, o·senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Dirceu CarneirO, para ler o parecer do Senhor · 
Senador José Richa, Relator do Projeto de Decreto Legislativo 
o\' 21 de 1993, que aprova o texto da Convenç_ãQ Interame-

-ricana sobre Regime Le_gal das Procurações para serem utiliza
das no exterior, concluída em 30 de janeiro de 1975,-na Cidade 
do Panamá ... que conclui favorelvelmente à matéria. Não ha
vendo discussãO, é o mesmo submetido a vOtaçãO, sendo apro
vado por unanimidade. Esgotadas as matérias constantes de 
pauta, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e 
_declara concluídos os trabalhos. Nada Mai.s h a vendo a tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu Paulo Roberto Almeida 
Campos, Secret;irio da Comissão, a presente -Ata, que após 
lida e aprovada Será assinada pelo Senhor Presidente. 

SENADOF, ALFREDO CAMPOS 
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ATA DA 1Ü'. REUNIÃO, REALIZADA EM4DE 
NOVEMBRO DE 1993 . 

As dez horas, do_ dia quatro de novembro de hum mil 
novecentos e noventa e três, na Sala de Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Alexandre CoSfa, sob _a Presidência do Senhor 
Senador Alfredo CampOS, com a a presença dos Senhores 
Sen-adores_Ronan, Tito; João- Ç~IriJon,-ÁIVaro Pacheco, José 
Richa,_Gerson Cama ta, Irapuan CostaJúnior;-Afbano Franco, 
Luís Alber:to de Oliveira, Pedro ,Teixeira, Valmir Campelo 
e Jonas Pinheiro, reúne-se a Comissão de Relações Exteiiores 
e Defesa Nacional. Deixaram de comparecer por mOfivó justi
ficado os Senhores Senadores Nelson Carneiro, Divaldo- Su
ruagy,_Ruy :Bacelar, Guilherme, Palmeira Ifydekel de Freitas, 
Lourh;al_Baptista, Dirceu Carneiro, Darcy Ribeiro, Marluce 
Pinto, e Jarbas Passarinho. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 4ispensando 
a leitura da Ata -da reunião anteri&; que é âaaa-por ã"prOvada. 
Prosseguindo, 6 Senhor Presidente comunica que a reunião 
destina-se :a àpfeciaÇão ·da~ matérias constantes- de pauta e 
a ouvir. as explicações quefarão_ os_ Senhores Luís Augusto 
Saint-Brisson de AraújO Castro e Bernardo de Azevedo Brito, 
acerca das missões para as qUais estão sendo indicados. Deter
minando assim, que a reunião tome-se secreta para esSa firiali
dade bem como, pa:rã deliberar sobre as seguintes matérias: 
Mensagem n<? 321, de 1993, do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome 
do Senhor Luís Augusto Saint-Brisson de Araújo Castro, Mi
nistro de Prirn,eira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Organização 
dos Estados Americanos. Relator: Senador Luís Alberto de 
Oliveira; Mensagem h9 349, de 1993, do Senhor Presidente 
da RepúbliCa, submetendo à apreciação do Senado Federal, 
o nome do Senhor Bernardo_ de Azevedo Brito! Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Finlân
dia. Relator: Senador Ronan Tito. e Mensagem n9 333, de 
1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à a'p'to~ 
vado do Senado Federal, a escolha do Senhor Carlos Antonio 
BittencoU.rt Bueno, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata,para, cumulativamente, com o cargo·de Embai
xador do Brasil junto à República Federativa Tcheca, exercer 

-o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Eslovaca. 
Relator: Senador Joáo Calmo_:n, Após as sabatina,s e delibe
ração das matérias, a reunião é reaberta em caráter público 
e dado ao adiantado da hora, o Senhor Presidente detennina 
o adiamento na apreciação das demais matérias constantes 
de pauta; agradecendo a presença de todos, declara encer
rados os trabalhos. Nada mais havendo a tratar, encerra-se 
a.reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Se
cretário da Comissão, a presente Ata, que após lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente,_ indo à publicação. -
Senador ALFREDO CAMPOS. 

ATA DA 11'. REUNIÃO, REALIZADA EM 11 DE NO
VEMBRO DE 1993 

Às dez horas, do dia onze de novembro de hum mil 
novecentos e noventa e três, na Sala de Reuniões da Comissão,. 
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência eventual 
do Senhor Senador Nelson Carneiro, com a_- presença dos. 
Senho~es Senadores Ronan Tito, João Cal!!lon, Lourival Bap
tista, Alvaro Pacheco, José Richa, Gerson Camata, Irapuan 
COsta Júnior, Darcy Ribeiro, Marluce Pinto, Jarbas Passa~ 
rinho, Francisco Rollemberg, Pedro Teixeira, Saldanha Derzi, 
Valm~r C~mpelo ,Jonas Pinheiro e Lucídio Portela ·, reúne-~e 
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deixa
iam de -corriparecer por motivo justificado os Senhores-Sena
dores Alfredo Campos, Divaldo Suruagy, Ruy Bacelar, _Gui
lherme, Palmeira, Hidekel de Freitas, Albano Franco, Dirceu 
Carneiro e Luís Alberto de Oliveira. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
por aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica 
que a reunião destina-se a apreciação das matérias constantes 
de pauta e a ouvir as-expOsições q-ue_ farão_os Senhores LUIZ 
VILLARINHO PEDROSO e RUBENS ANTQNIO BAR
BOSA, acerqa das missões para as quais estâo sendo indica
dos. determinancfo_ assim, que a reunião torne-se secreta para 
essa finalidade bem como, para deliberar sobre as seguintes 
matérias: Mensagem n9 360, de 1993..-- do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
o· nome do Senhor Luiz Villarinho Pedroso, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer. o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República _d.a Polônia~ Rela
tor~ Senador Gerson Camáta; Mensagem n~' 391, de. 1993, 
do Senhor Pre~dente da República, submetendo à apreciação 
do Senado Federal, o nome 9o Senhor Rubens Antonio Bar
bosa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Relator: SenadOr Jarb_as 
Passarinho; e Mensagem n~ 291, de 1993, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovado- do Senado Federal, 
a escolha do Senhor Luciano Ozório Rosa, Ministro de Segun
da Classe, da Carreira· de Diplomata, para, cumulativamente, 
com o cargo de Embaixador do Brasil junto a República de 
Moçambique, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino de Suazilãndia. Relator: Senador João Calm_on, 
Após as sabatirias e_ deliberação das matérüis, a reunião é 
reaberta em caráter público e dado ao adiantado da hora, 

1 o Senhor Presidente _detennina o adiamento na apreciâçáo 
das demais matérias constantes de pauta; agradecendo a pre~ 
sença de todos, declara encerrados os trabalhos. _Nad_a mais 
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, PaUlo 
Roberto Almeida Campos, Secretário da Comissão, a pre
sente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Senhor 
Presidente, indo à publicação. - Senador NELSON CAR-

·NEIRO. 
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SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO 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• 109, DE 1993 

Autoriza a Pn:feitura Municipal de Guarulhos (SP) a contratar opera-ção de crédito 
com o Banco Econômico S.A., no valor de até CR$436.000.000,00. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1' _É a Prefeitiirá Municipal de-Guarulhos (SP), nos termos do art. 6• da Resolução n' 
36, de 1992, do Senado Feder'!l, autorizada a contratar operação de empréstiino-llO valor de até 
CR$436.000.000,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões de cruzeiros reais), junto ao Banco Económico 
S.A. 

Art. 2' As condições financeiras básicas da operação são as seguintes: 
a) valor pretendido: CR$436.000.000,00, a preços de agosto de 1993; 
b) juros: 30% a.a., com repàctuação anual; -
c) prazos: trinta e sete meses; 
d) útdice de atualização monetária: IGP,M; 
e) garantia: parcelas do ICMS; 
I) liberação: 100% no ato da contratação; 
g) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura; 
h) condições de pagamento: 
-do principal: em viilte e t.iiri~ parcelas niensais, vencendo-se a primeira dezesseis meses após 

a primeira liberação; 
-dos juros: não existe períodos de carência. 
Art. 3• · A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos 

e setenta dias, contados da data de sua publicação. -
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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• 110, DE 1993 

Estabelece normas de elaboração legislativa do Senado, durante o período de funciona
mento do Congresso Nacional para a revisão da Constituição Federal. 

O Senado Federal resolve: 
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EXPEDIENTE 
CllNTRO ORÁPICO DO SENADO PEDI!RAL 

DIÁRIO DO CONOIU!SSO NACIONAL MANOBL VILilLA DE MAOAU!AES 
Dlrot«-Ocnl do Snado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dlrot«S...:.Ilvo 

Iaprcqo oob .,.pouabilldado da lllooa doSeado P""-1 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dlnt« Adaiolotrallvo 
WIZ CARLOS BASI'OS 
Dfret:GI' Iad•tr:ll.l 
PLOR!AN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dlro~x>< Adjuro 

ASSINATURAS 

Semestral . 

Art. 1"' O Regimento !~terno do Senado Federal vigo_rará, dur;ante o período de funcionamento 
dD Congresso Nacional para a revisão da Constituição Federal, com as alterações estabelecidas nesta Reso
lução. 

Art. 2' As sessões ordinárias do Senado realizar,se-ão às segu~das-feiras, das 14h30min às 18h30 
min, e nas quartas e quintas-feiras, das 9hs âs 13 horas. . , .. . .. .· .. . . . .. 

Parágrafo único. As comissões réunir'se-ão, ordinariamente, às terÇas-feiras, das 9:00 às 13:00 
horas. 

Art. 39 As matérias serão incluídas na ordem do dia, pelo Presi~ente, após publicaç~~--e distribui-
ção, por cópias ou avulsos, das proposições principais, dispensados inters!lcios. . . . _ 

Parágrafo único. As proposições pí-otocoladas junto à Secretaria Geral da Mesa após 30 de 
novembro somente serão incluídas em ordem qo dia por decisão do Presidente, ouvidas as Lideranças. 

Art. 49 As comissões permanentes e temporárias reunir-se-ãd preferenterÍlente pela manhã e, 
em qualquer hipótese, em horários não coincidentes com o da ordem do dia das sessões plenárias do 
Senado ou do Congresso Nacional. · 

Parágrafo único. As decisões das comissões sobre matérias _apreciadas terminativamente serão 
comu-nicadas ao Plenário e poderão ser, no prazo de trés dias úteis, objeto de recurso, nos termos do 
art. 91, § 4', para apreciação pelo Plenário. . . . . c • . 

Art. 5"? A instrução das matérias in~luídas na ordem do dia, quando não comPletada nas comissões, 
o será em plenário, mediante designação de relator pelo Presidente. 

Parágrafo único. O Presidente poderá, em virtude de complexidade da matéria submetida â 
apreciação do Senado, conceder, ao relator que o solicitar, até quarenia e oito horas para proferir parecer. 

Art. 6"? Encerrada a discussão de proposição com apresentação de emendas, sobre estas o relator 
proferirá parecer imediatamente, podendo ser concedido prazo de até vinte e quatro horas, em virtude 
de complexidade das emendas sob exame. - -

§ I• Na hipótese de oferecimento de substitutivo, o turno suplementar poderá ser realizado, 
a requerimento de líder, aprovado pelo Plenário, imediatamente após !:J. aprovação- do substitutivo em 
turno único. -

§ 2' Se forem oferecidas emendas na discussão suplementar, aplica-se o disposto no caput deste 
artigo. 

Art. 7' A redação final e a do vencido, que não dependem de publicação, poderão ser submetidas 
à discussão imediatamente após a apresentação do respectivo parecer, considerando-se aprovadas indepen
dentemente de votação. 

Art. 8' Os prazos referidos nos arts. 235 e 277 do Regimento In,terno serão de três dias úteis. 
Art. 9• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as _disposições em contrário. · 
Senado Federal, 3 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presídenie. 
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,--------------------------~suMÁRio--------------------------, 

I- ATA DA 248• SESSÃO, EM 2 DE DEZEMBRO 
DE 1993 

l.l~ABERTURA · 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

~ N' 429, de 1993 (no 90419"3, na origein), restitüindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Fazenda 

- N<! 1.402/93, de 1? do corrente, encaminhando infor~ 
mações parciais Sobre os qvesitos_ constantes do Requeri
mento n' 1.017, de 1993, de autoria do Senador João Ro
cha. 

1.2.3- Ofício do Ministro das Relações Exteriores 

- N~ 32/93, de 29 de novembro último, encaminhando 
informações sobre os quesitos constanteS do Requerimento 
no 1.064, de 1993, de autoria do Senador Irapuan Costa 
Júnior. - -

1.2.4- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado no 154, de 1993, de autoria 
do Senador César Diã.s, que autoriza· õ- P-oder ExecutivO 
a criar a Faculdade de Enfermagem e Ciências Biológicas 
de Roraima. 

~Projeto de Lei do Senado n'' 155, de 1993, de autoria 
do Senador Dario Pereira, que altera a redação do are 
4~ da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989, ~regulamenta 
o art. 159, incisoT~ 3Tínea c·,-ctaCOtístituiçãõFe-derai, institui 
o Fundo Constitucional Qe Fihandairiêilto- áá -:frorte ~-
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamen-to do NOr
deste - FNE e o Fundo ConstituciOn'al do Centro-Oeste 
- FCO e dá outras providências. 

1.2.5 - Requerimentos 

~ N" 1.374, de 1993, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n' 237, de 1993-Compferrientar (no 
145/93-Complementar, na rasa de origem),que organiza 
a Deiensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos 
Territórios e prescrevc-·n·ormas gerais para sua dtganização 
nos Estados, e dá outras providências. - - - -

~No 1.375, de 1993, de urgência para o Projeto de 
Resolução n" 130, de 1993, que estabelece normâs de elabo
ração legislativa do Senado, durante o período de funciona
mento do CongreSso Nacional para a revisão da Consti
tuição Federal. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 

~ Recebimento.do Ofício n' S/162, de 1993 (n' 567/93, 
na origem), da Prefeitura Municipal de Cotia (SP), solici
tando autorizaçâo para que--possa cOntratar Opeiação de 
crédito. para os fins que especifica. · 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR RONAN TITO~ Transcrição, nos Anais 

iLo Senado, do est~-do ~~~rc ~=:~.cabou~o jurídico do im-

peachment do Sr. Rodrigo Lopes Lourenço, Procurador 
da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. " 

SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO~ Carta 
-entregue por S. Ex~ ao Senador Jarbas Passarinho, Presi
dente da CPI do Orçamento, motivada pela improcedente 
vinculação de seu nome a assuntos da empreiteíra- Ode
brecht. 

SENADOR DIVALDO SURUAGY, como Líder-
Expediente encaminhado por S. Ex\ na qualidade de candi-

. dato ao governo de Alagoas, ao· Procurador·Geial da Re
pública e do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
demonstrando a lisura de sua vida pública e autorizando 
a quebra de seu sigilo bancário para maiores comprovações. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n" 377, de 26 de novembro de 1993, 
que dispõe sobre ·o exercício das atribuições institucionais 
da Advocacia-Geral da União, em caráter emergencial e 
provisório. e dá outras providências; designação da Comis
sã_Q_ Mista e estabelecimento de calendário para sua trami
tação.~ 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n'? 378, ·de 26 de novembro de 1993, 
~ a1,1t_C?riza o PççleJ::' Executivo a abrir ao Orçamento da 
Seguridade Social da União crédito extraordinário, para 
os- fins que especifica, e dá outras providências; designação 
da Comissão Mista e estab~lecimento de calendário para 
sua tramitação. 

- Designação do Deputado Sigmaringa Seixas para 
integrar. na qualidade de suplente, a Comissão Mista desti· 
nada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n9 375, 
de 23 de novembro de 1993,_que "dispõe sobre a con.cessão 
e os efeitos de liminares e de medidas cautelares e sobre 
situações _de risco de grave lesão ao interesse público, à 
ordem, à saúde, à segurança e à ec_onomia pública", confor
me indicação do Líder do PV na Câmara dos Deputados. 

1.2.9- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR EDUARDO SUPLICY, peta ordem ~ 
Soliciqmdo da Mesa providênCias no Sentido de preservar 
a integridade física dos Srs. Parlamentares membros da 

· C_PI, e~ face das ameaças ao Senador Paulo Bisol. 
SR. PRESIDENTE__:_ Resposta ao Sr. Eduardo Su-

plicy. ~-
SENADORA EVA BLA Y ~Endosso à solicitação 

do Sr~ Eduardo Suplicy. Repúdio.ao vazamento sistemático 
cte informações no âmbito da CPI do Orç~mento, -com 
graveS conseqüên~_ias morais para os Srs. Parlamentares. 

1.3 ~ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n' 217, de 1993 (no 2:287/91, 
na ·casa de: _ _Orige):n). que crja, no Serviço Exterior Brasi~ 
leiro, as Carreiras de Oficial.de Chancelaria e de Assistente 
de ChiuíCelaria ê dá outras providências. Aprovado com 
emendas do relator, após parecer de plenário. À Comissão 
Diretora para reá.ãç_ão final. _ 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~ 217, 
de 1993. Aprovada. À sanção. 
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PrOjeto de Lei do Senado no 28, de 1993, que regula
menta o parágrafo 7~ do art. 226 da Constituição Federal 
e dá outras providências. Apreciação Sobrestada, após pare
cer de plenário favorável ao projeto, e abertura de prazo 
para recebimento de emendas. 

Projeto de Lei do Senado n" 41, de 1993, que dá nova 
redação ao art. 15 da Lei n' 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973, q uc "dispõe sob r e o controle sanitário do comércio 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correia
tos, e dá outras providências". Apreciação sobrest&da, após 
parecer de plenário favorável, ao projeto, com emenda 
que oferece, _e abertura de prazo ·pata recebimento de 
emendas. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Requerimento n9 1.374, de 1993, de urgência, lido 
no Expediente da presente sessão. :Aprovado. 

-Projeto de Resolução n9 130/93, ·em regime de ur
gência, nos termos do Requerimento n9 1.375, de 1993. 
Aprovado após parecer de plenário favorável,, tendo usado 
da palavra o Sr. Marco Maciel. A Comissão Diretora para 
redação firiiif. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 130/93. 
Aprovada. À promulgação. -

1.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR JÚLIO CAMPOS -Melhor aproveita
mento do potencial sócio-ecoriôinlcó da indústria do tu
rismo. 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordi-nária a realizar-se 
hoje, às 19 horas e 20 minutos, com-Ordem do Dia que 
designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 249• SESSÃO, EM 2 DE DEZEMBRO 
DE 1993 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 

- N• 1.376/23, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 152, de 1993, que dispõe sobre a alienação 
de imóveis de propriedade da União, sob a jurisdição do 
Ministério da Marinha. 

- N• L3TI/93,_ de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 235, de 1993- Complementar, que cria o Fundo 
PenitenciáriO Nacional - FUNPEN, e dá outras provi
dências. __ 

2.3-,:.;0RDEM-DO DIA 

-Projeto de Dc_creto Legislativo n9 17, de 1993 (nõ 
139/91, na Câmara dOS Deputados,) que aprova o texto 
do Acordo sobre o Funcionamento du Escritório da Secre
taria-Geral da Org3nização dos Estados- Americanos, suas 
Obrigações, Privilégi9s e Imv.Qidades, ~celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Secretaw 
ria-Geral da Organização dos Estados_A~ericanos, em 
Brasnia, em 23 de fevereirb de 1988. Apl-ovado, A Comis
são Diretora para a redação firial. 

2.3.1 - MatéÇias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Requerimentos n>fõ 1.376 e 1.377/93, lidos no Expe
diente da presente sessão. Aprovados. 

2.3.2 - Cooniunicação da Presidência 

- ConvocaçãO de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 19 horas e 24 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

2.4-ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 250' SESSÃO, EM 2 DE DEZEMBRO 
DE 1993 

3.1-ABERTURA 

3.2-0RDEM DO DIA 

-Projeto· de Decreto-Legislativo n9 41, de 1993 n" 
242/93, na Câmara dos Deputados), que aproya o ato que 
renova a permissão da empresa Modelo FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência rnow 
dulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará. Votação 
adiada, por falta de quorum. 

~Projeto de Decreto Legislativo n' 42, de 1993 (n' 
247/93, na Câmara-dos p~putados), que aprova o ato que 
renova a concessão· outorgada à Rádio Alvorada do Sertão 
Ltda., par~ ~;plqrar serviço de ra~o4ifusão sonOra· em 
onda médida na cidade de São João do Piauí_, Estado do 
Piauí. Votação adi&da por filt3 de quoruln. -

-Projeto de Decreto Legislativo n' 43, de 1993 (n' 
249/93, nã Câmarã:dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Televisão Verdes Mares 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frew 
qiiéncia mádulada na cidade de Recife, Estado de Pemamw 
buco~ Votaç_ão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de ))ecretp Legislativo n' 44, de 1993 (n' 
250/93, na Câmara 'dos_ Deputados), que aprova o ato que 
renova a pennissáó da Rádio Independente Ltda., para 
explorar serviço d~ radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do 
Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 45, de 1993 (n' 
253123, na Câmara dos :ç>eputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
di_a na cidade de Cai:>inzal, Estado de Santa Catarina. Vota
ção adiada, por falta de quorum. 

:..,....Projeto de-Decreto Legislativo n9 48; de 1993 (n" 
264/93, na Cà~ara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão_ da Rá~io Jornal do Brasil Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frec(üência mo
dulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro. Votação adiada, por falta de quorum. 

-Projeto de Drecreto Legislativo n' 49, de 1993 (n' 
273/93, Da Câmara áoS Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da Rádio Litoral Ltda., para explorar 
serviço_ de radiodifusão sonora em freq üência modulada 
na cidade de Osório~ Estado do Rio Grande do Sul. Votação 
adiada, por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 50, de 1993 (n" 
277/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renová a oUtorga deferida ao Sistema Nova Era de Comuni
cação Ltda., para explorar serviço de radiodifusao sonora 
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em onda média na cidade de Borfazópolis, Estado do Para
ná. Votação adiada, por falta de quorum. 

-Projeto de· Decreto Legislativo n' 46, de 1993 (n' 
248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão outorgada a Rádio Fraternidade Ltda~, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo. Vota-
ção adiada por falta de quorum. _ 

-Projeto de Decreto 'Legislativo n' 52, de 1993 (n' 
246/93, na Câmara âós_ Deputados), que ar)ro'fa o ato que 
renova a concessão-outorgada â Rádio Gr3nde Lago Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná. Retirada 
da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 47, de 1993 (n' 
60/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova permissão à Rádío FM R,io Acaraú de Tamboril 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusãO sonora na Ci
dade de Tamboril, no Estado do Ceará. Retirado da pauta, 
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

-Projeto de_ Decreto Legislativo n' 7, de 1993 (n' 
196192, na Câma-ra- dos Deputados), que à.prova os Estatu
tos da União Internacional para a Conservação da Natureza 
e dos Recursos Naturais (UICN), com vistas à adesão do 
Bra_sil ~os mesmos. Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

3.2.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

3.3- ENCERRAMENTO 

4- DISCURSO PROFERIDO. EM SESSÃO ANTE
RIOR 
~ Do senador Aureo Mello, pronunciado na sessão 

de 17-11-93. 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 248~ Sessão'- em 2 de dezembro de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

As I 8 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM~SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ 
Álvaro Pacheco _ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello Parga _ 
Beni V eras _ Carlos Patrocínio _César Dias _ Chagas Rodrigues 
_ Cid Sabcia de Carvalho _ Coutinho Jorge _ Dario Pereira _ 
Divaldo Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Esperidião 
Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gilberto Miranda _ Guilhenne Palmeira 
_Henrique Almeida_ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ 
Iram Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ João 
Calmon _João França_ João Rocha_ Jonas Pinheiro_ Josaphat 
Marinho _ José Paulo Biso! _ Jo~sé Richa _ José Samey _ Júlio 
Campos _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães __ Lavoisier Maia _ 
Levy Dias _ Louremberg Nunes Rocha _ Lourival Baptista _ 
Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ 
Mansueto de Lavor _ Marco Maciel _ Mário Covas _ Marluce 
Pinto _Mauro Benevides _ Meira !"ilho _ Moisés Abrão _ Nabor 
Júnior _ Nelson Carneiro _ Ney Maranhão _ Onofre Quinan _ 
Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ 
Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar_ 
Teotônio Vilela Filho_ Valmir Campelo _Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimentO de 69 Srs~ Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prOteÇão de Deus, iniciainos nossos trabalhos. 
O Sr. 19 secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte. 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N' 429, de 1993 (n' 904/93, na origem), de I• do corrente, 

referente ao Projeto de Lei n9 12, de 1993~CN, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao- Orçamento Fiscal da União, 
em favor de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob 
Supervisão do Ministério da Faz__enda, crédito espedal até 
o- limite de seiscentos e quatorze milhões, duzentos e vinte 
e um mil e setecentos e vinte e oito cruZeiros reais, sancionado 
e transformado na Lei n' 8.737, de I• de dezembro de 1993. 

A VISO DO MINISTRO DA FAZENDA 

N9 1.042/93, -de 1~> dO Correrite, encaminhando informa
ções ·parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n' 1.017, de 1993, de autoria do Senador João Rocha. 

As informações ser;3.o ~ncarnính~das, em cópia. ao 
·ReQuerente. _ _ 

O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da Mesa 
aguardando a complementação das informações. 
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OFÍCIO DO MINISTRO DAS 

RELAÇÕES EXTERIÓRES 

N? 32/93, de 29 de novembro ú_ltimo, encaminhando 
informações sobre os quesitos constanteS do Requeri
mento no 1.064, de 1993, de autoria do Senador Irapuan 
Costa Júnior. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, ao 
Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

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

Sobre a mesa, projetas que se_rão lid?s_ pel~_Sr_. 1~ ~ecre-
tário. -

São lidos os seguintes 

PROJETO -m:; LEI DO SENADO 
N• 154, DE 1993 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Faculdade 
de Enfermagem e Ciências Biológicas de Roraima. 

O Coilgrcsso- Nacional dccre1a: . _ - :. _ -, __ ~ 
Art. 1') Fica o Poder E~ecutivo autorí:iá.do a ciiar a Fa

culdade de Enfermagem ::-: Ciências Bú)lógicas de Roraima 
como uma entidade diretamente vinculada à Universidade 
Federal de Roraima. · . __ _ .-

Art. zo Após insistir. por decreto, a Faculdade a que 
se refere o. art. lo:> desta Lei, o órgão competente do Poder 
Executivo designará um Diretor pro tempore para a implemen
tação das medidas necessárias_à instalação do CurSo de-Enfer
magem e CiênCüis Biológicas. 

Art. 3"' Os cargos, funções e empregos necessários à 
implantação e manutenção da Faculda_Qç_de Enfermagem e 
Ciências Biológicas de Roraima serão criâ.dos por inicitiva 
do Poder Executivo. -:-~ ~=--

Art. 4'1 As despesas decorrentes da instalaçã'à e funcio
namento da Faculdade de Enfermagem e Çi~nç:ias Biológicas 
de Roraima correrão púFCOtfta deâot~çQes específicas a serem 
consígnadas no Orçamento da União para os exercícios seguin-
tes à aprovação da presente Lei. _ ___ _ _ . ____ _ 

Art. 5"' Esta Lei eritra em vigõr na data dC sua publi
cação. 

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

Justificação 

Apesar dos serviços das áreas de enfermagem e de ciên
cias biológicas em gera!" serem- da maior importância-para 
o desenvolvimento da população roraimense na área de saúde, 
não existe aíndã um curso de enfermagem e de ciências bioló
gicas na Universidade Federal de Roraima. 

Essa lacuna tem obrigado vários estudantes a deixarem 
o Estado para poderem prosseguir seus estudos em tão impor
tante setor de formação profissional, os quais, na maioria 
das vezes, após obterem seus diplomas, continuam vivendo 
nas regiões onde se formam. 

As dificuldades para se levar para R_o~-ªima pessoal com 
curso superiOr nas áreas a que -riOS referimOs SãO enormes 
e evidentes. ~ _ -= _ 

Somente a criação e jóstalação do curso, coqforme_ se 
pr?põe no projeto, podepá. solucionar O prOblema, o que nos 

leva a esperar o apo'io dos nobres membros do Congresso -
Nacional para a aprováção desta proposição. 

Sala das Sessões, 2 -de dezembro de 1993. --,Senador 
César Dias. 

(À ComisSão de Educaçijo- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LJÚ DO SENADO Ni 155, DE 1993 

Altera a redaçào do art. 49 da Lei o" 7.827, de 
27 de setembro de 1989, que '"regulamenta o art. 159. 
inc_iso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte -
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nor
deste-:- FNE, e o Fundo Constitucional do Centro-Oeste 
- FCO, e d~ o;u.tras Providências'•. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. F O artA"da Le\IÍ"7,827, de1989, pássa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 4~ São beneficiários do.s recursos dos Fun
dos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nor-· 
deste e Centro-Oeste os produtores e empresas, pes
soas físicas e jurídicas, além das cooperativas de produ-

--ção que des~vOlvam atividades produtivas nos setores 
agropecuário, mineral. industrial, agroin_dustrial, co
mercial e de transportes das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste.~' 

Àrt. '2~ _ Esta lei eritfa em Vi:_goi- na data de sua publiM 
cação. 

-Art. 3ç> Revoga~-s~ as diSposições em cOntrário. 

: Justificação 

Os fundos constitUcionais criados pela Constituição de 
1988, referidos no art. 159·, inciso I, alínea c, constituem impor
tante e inovaqor mecanism_Q de __ apoio financeiro para progra
mas de desenvolvimento _das regiões Norte, Nordeste_ e Cen
tro-Oeste, seguramente as mais pobres. do País. A inclusão 
desse$_ fundos no texto conStituciohal, inoVação promovida 
nesta Carta de 1988, a~segura recursos e condições para o 
fínanciamento-das ativ_idades produtivas dessas regiões. 

A Lei n' 7,827, dé 1989, que regulamentou esse dispo
sitivo, permitiu a sua aplicação e, por conseguinte, a viabili
zação financeira de projetes de gr~nde importância para as 
regiões abrangidas, nos setores agrój>ecuáriO, nüneral. indus
trial e agroindustrial. TodaVia, deixou de contemplar a ativi
dade comercial e de transporte, igualmente importante para 
a implantação dç: um nqvo padrão de desenvolvimento para 
essas regiões. 

O Projeto de Lei ora apresentado tem por escopo suprir 
essa falha. acrescentandO os setores do comércio e dos trans
portes àqueles enumerados no art. 4"? da referida lei. 

Espera-se,_ assim, cÓntribuTi'- para a nielhoiia das condi
ções de desenvolvimentq das regiões mencionadas, tendo em 
merit€:- que nil"O ·se pode elevar as taxas de crescimento de 
suas economias somente pela absorção de maior volume de 
recursos governamentais~ Complementarmente à ação do le
gislador, os organismos regíomi.is âe desenvolvimento deverão 
realizar um esforço conjunto rio sentido de elevar os níveis 
de eficiência econômica é social desses recursos. 

Sala das Sessões, 2 .de dezembro de 1993. - Senador 
Dario Pereira. 

O-·---------~-·- M~·-'---_._. ~-. 
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LEGISLAÇÃO CITAOA 
CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
. TfTULOVI 

Da Tributação e do Orçamento 
CAPÍTULO I 

Do Sistema Tributário Nacional 
SEÇÁOCVI 

Da Repartição das Receitas Tributárias 

............ ··~· ....... ~---·-··· .......... -....... ~-·· ·----·-~· ...... ······-·; .. . 
Art. 159. A União entregará: 
I- do produto da arrecadação dos impostos sobre renda 

e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industria
lizados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 
.................... ······ .......... ···'-"'" -~""··· ................. ,...,..,...,~ .. -~-~ ..... · .. . 

c) três por cento, para aplicação em pro-graiíias~de finan
ciamento ao setor produtivo das regiões Norte. Nordeste e 
Centro-Oeste, através de Suas institU:íções firianceiras de Caiá
ter regional, de acordo com os planos regionais- de desenvol
vimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a me
tade dos recursos destinados à região, na forma que a lei 
estabelecer. 

LEI N• 7.827, 27 DE SETEMBRO DE 1993 

Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da CODs
tituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Fi
nanciamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste - FNE, e o Fundo Cons
titucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, 
e dá outras providências. 

REQUERIMENTO N• 1-375, DE 1993 
Requeremos urgêi'fcla,-·nos termos do art. 336, b, do Regi

ment_o Interno, para o ProjetO_ de Resolução n" 130, de_1993, 
de iniciativa da Comissão Direto_ra; que estabelece nofmas 
de elaboração- legislativa do Senado, du~a!lte o período de 
funcion_amentCt-do ÇongresSo Nadonal para a revisão da Cons
tituição Federal. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1993. - Affonso 
Camargo - Alfredo Campos - Álvaro Pacheco - Antônio 
Mariz- Áureo Mello- Bello Parga- Beni V eras- César 
Dias - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia 
de Carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario. 
Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alva
res - Eva Blay - Flaviano Melo - Francisç() Roll!m~rg 
- Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto Miran
da- Guilhenne Palmeira- Humberto Lucena- Iram Sarai
va - Jarbas Passarinho - João Calmou - João França -
João Rocha -·JonaS Pinheiro - -)oS3Phat Marinho - José 
Richa- Julio Campos- Júnia Marise - Jutahy Magalhães 
- Lavoisier Maia - Louremberg Nunes Rocha - Louriva 
Baptista- Lucí~o Portella- Luiz Alberto Oliveira- Magno 
Bacelar - Mahsueto de Lavor - Marco Maciel - Mário 
Covas - Mar~ce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho 
,_ Nabor Júni~r - Nelson Carneiro - Onofre Quinan -
Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão 
- Ronan Tito - Teotónio Vilela Filho --Valmir Campelo 
--Wilson Mal-tios. -

O Sr. Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Esses reque
rimentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do 
disposto no art. 340, II, do Regimento Interno. 

II- Dos Beneficiários O SR. PRESlDENTE (Humberto Lucena) - A Presi-
Art. 4~" São beneficiários dos-recui'soS d-OS-Fundos CoriS- dência recebeu da Prefeitura Municipal de Cotia (SP) o OfíCio 

titucionais de Financiamento do Norte, Norcfe:ste_ e Centro- n~" S/162, de 1993 (n9 567/93, na--origem), solicitando, nos 
Oeste os produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas, termos da Resolução n~" 36, de 1992, do Senado Federal, auto
além das cooperativas de produção que desenvolvam ativida- rizaç~o para que possa COntratar operação de crédito, para 
des produtivas nos setores agropecuáii.o, mineral, industrial os fins que especifica. 
e agroindustria e agroindustrial das regiões ~orte, Nordeste A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco-
e Centro-Oeste. - - ~ qômicos, onde aguardará a complementação dos documentos 

necessªrios à sua ínstniçã:o. 
r A Comissào.de Constituição, jusilçlz e--CidGdaniã --

- decisão terminativa.) -·- · ~~ O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os projetos 
serão publicados e remetidos às Comissões competentes_. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.· 
1• Secretário. ·· 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 1.374, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, c, do Regi
mento Interno, para o ·Projeto de Lei da Câmara n9 237, 
de 1993-Complementar (n' 145/93-Complementar, na Casa 
de origem), que organiza a Defensaria Pública da União, 
do Distrito Federal e dos .Territórios e prescreve normas gerais 
para sua organização nos Estados, e dá outras providência~._ 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1993.- Marco Maciel 
- Jonas Pinheiro - Mauro Benevides - Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• tem 
c a palavra. 

O SR. RONAN TITO (PMDCB- MG. Pela ordem. Sem 
rey_\sã_o do orador.)- Sr. Presidente, é apenas para encami
nhar um estudo que pedi ao Dr. Rodrigo Lopes Lourenço, 
Procurador da Assembléia Legislativa do Est3do do Rio de 
Janeiro, em virtude_ de o Supremo Tribunal Federal apreciar 
a decisão do Congresso Nacional. 

De certa maneira, quando conversei com o Dr. Rodrigo, 
houve uma sintonia dos pontos de vista daquilo que levantei 
na instal~ção <;lo processo de julgamento do Presidente Collor. 
Como hão sou advogadq, pedi-lhe que colocasse_ rto papel, 
de maneira jurídica, o pensamento que manifestei ã.o Sr. Presi-

. dente do Supremo Tribunal Federal. O Dr. Rodrigo fez a 

. gentileza de trazer o estudo por escrito. Eu gostaria que esse 
meu pedido constasse dos Anais da Casa. 
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DOCUMENTO A QIJÉ~EREFEREOSR. RO· 
NAN TITO EM SEU DISCURSO.-

lMPEACHMENT 

DECISÃO DO SENADO FEDERAL 
INCOMPETÊNCIA DO-SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIÁ-LA -

Os fatos 

O ex~Pr~sidente da República,- Fernaildo Affonso Collor 
de Me1lo, foi denunciado pelo cometimento de crime de res
ponsabilidade. Admitida a ac~_sação_ pela Câmara dc;>s _Depu
tados, foi ele julgado pelo Senado Federal em 29-12-92. 

Durante·a sessão, o acusado renunciou ao cargo de presi
dente da República. 

Doutrinariamente, d!scute-se se_a pe-na de inabilitação, 
por oito anos, pata o -exercício de função pública é acessória 
da de perda ç!o cargo ou é dela independente. Na primeira 
hipótese, a renúncia determinaria o fim do processo, sendo 
impossível a aplicação daquela sanção. De acorPo com a se
gunda corrente, o afastamento voluntáriO-do cargo não impede 
que o réu venhã a ser pi..mido. _ -·---- _ ___ __ .-

Não obstante a polêmica, a Câmara Alta do Parcamente 
continuou o julgameritO. determinando que o acusado ficasse 
inabilitado para o exe·rc;ício de função pública por oito anos, 
de acordo com o art. S' da Resolução n 101192, publicada 
no Diário Oficial da União de 31-12-92. _ \ 

O ex-Presidente impetrou ao Supremo-Tribunal Federal 
mandado de segurança, sem pedir medida liminar, cOntra tal 
ato do Senado Federal. 

O objetivo deste trabalho 

O escOpo deste tex-to não é discutir- sóbre o caráter prin
cipal ou acessório da pena de inabilitaç~o aplicada ao supra
mencionado réu, mas investigar: se é õ Supremo Tribunal Fede
ral competente ou não para processar e JUlgar qy.alquer feito 
que vise anular ou reformar decisões tomadas pelo Senado 
Federal no uso das atribuições mencio~~das 1)0._ .~rt. 52, I e 
II, da Constituição Federal. -",:; 

As funções estatais 

As funções do Estado podem ser analisadas spb o aspecto 
material, fonnal ou subjetivo. Aquele ei?-foque tem relação 
com as características ontológicas dos aios prãticados pelo 
Poder Público; esse, com a maneira pelà qual taiS atos se 
realizam: e este, com o órgão ·estãt31 que toma a decisãÕ. 

Analisando tais atividades apenas sob o prisma material, 
dividem-se elas em legislativa, administrativa e jurisdicional. 
Através da primeira, o Estado édita normas_gerais e ã"9stratas1 

que inovam o Direito Positivo. Pela segun_da,_pr~_sta-se servi
ços públicos, exerce-se o Poder de Polícia, foment~-se a ativi
dade privada e realiza-se outros atas necessários aO furiCiõ-iia- _ 
mento das demais funções. A última materializa-se no pro
cesso~ qu·ando o Estado "se substitui aos titulares dos inte
resses em conflito pata, impar~~a1merit~. buscar _a atuação 
da 'vontade do direitq objefivo que rege-ã lide que lhe é apre
sentada em concreto·para, ~~~Q!ucionada". _ _(_~ntô~~o CarloS: 
de Araújo Cintra-: AdiP~!~8!i':l~ Gljnovcr e Cândid.o & . Dina
marco, in "Teoria Ger<il do Processo", 6~ edição. ~ão Paulo. 
Editora Revista dos Tribunais, 1988. p. 83). 

Todos os. três poderes enumerados no art. 2~' da Consti
tuição Federal exercem máis de um~ das_ fun_ç_ões supramen
cionadas. O Poder Judidário,_além de realizar, precipuamen

-te,. a função jurisdicional, administra (COnst". Fed., art. 96, 

I, b, c, e, f) e legisla (Corist. Féd., art. 93, caput, art. 96, 
I, a; e art. 96, II). O Poder ExecuJivo, não obstante destinado 
principalmente a adffiiriísti'ar, ~o sancionar _leis e expedir regu
lamentos objetivando seu fiel cumprimento (Const. Fed. art. 
84, IV), sob o aspecto material, legisla. O-Poder Legislativo, 
ao lado de inovar o Direito Positivo Pela edição de normas 
gerais e abstratas, administra .e presta a função jurisdicional 
(Const. Fed., art: 52, I e II). 

A natureza da atividade do Senado Federal quando 
processa e julga por Crime de Responsabilidade 

Quando o Senado ·Federal processa e julga o Presidente 
da República, o Vice_-Presidente da República, os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da Repú
blica e o Advogado-Geral da União por crime de responsa
bilidade, bem como os Ministros de Estado, pelos crimes de 
mesma na_tureza conexos com_os cometidos pelo Chefe do 
Poder Executivo, realiza função materialmente jurisdicional, 
ainda que subjetivamente legislativa. 

Em favor de tal assertiva, além do próprio texto constitu
cional, estão as normas sobre o julgam~_nto_ dos acusados de 
cometimento desse tipo de delito, contidas no Capítulo III 
da Parte II da Lei n' 1.079150 (art. 24 a.38), recepcionada, 
nesta seção, integralmente pela Constituição de S.·I0-88 
(Cónst. Fed., art. 85,'parágrafo único, combinado com o art. 
52, I e II). 'i 

Vale ressaltar que o Capítulo I do Título X do Regimento 
Interno do Sen~do Federal tem a segu_inte denominação: "Do 
Funcionamento como Órgão Judiciário"_. _ 

Também o fato cfa Câmara Alta do Parlamento ser. nessas 
hipóteses, presidida pelo Presidente_ do S:upremo Trib~nal Fe
deral (Const. Fed., art. 52, parágrafo único) reforça a certeza 
que pretendeu a Constituição ºutorgar àquela Casa Legislativa 
função jurisdicional, organizando-a como um júri. 

O Princípio da Ubiqüidade da Justiça 

O art. 5' XXXV, da Constituição da República, tem a 
seguinte redação: 

"A lei não excluirá da apreciação do Poder Judi
ciário lesão ou ameaça a direito~·: 

O dispositivo -corisagra o PrincíPio da InafastabilÍdade 
do Controle Judicial, através do qual se garante a qualquer 
pessoâ, que entenda ter um direito lesado ou ameaçado, a 
possibilidade de, acionando o culpado, fazer atuar a jurisdição, 
por meio de um processo .. Tal garantia constitucional se mate
rializa tornando defesa ao legislador ordinário a edição de 
qual"qüer norma jurídica que proíba alguém de exigir a presta
ção jurisdicioncfl. 

Dessa forma, a norma constitucional supramencionada 
deveria ser re.digida da seguinte forma: 

"A lei não excluirá da apreciação da função jurisdi
cional do Estado lesão ou ameaça a direito. 

A afirmativa acima se baseiá no f~to que -não é sempre 
que· e..Poder Judiciário ~xerce·_a função jluisdicional. Veja-se 
que, ao punir disciplinarmente um servidor, na fOrina do art. 
93, X, da Constituição da Repúblíca, a decisão·adrninistrativa 
é tomada por órgão do Poder J udkiário. Se o art. :S'?, -:xxxv, 
da Lei Maior, fosse interpretado literalmente, seria constitu
cional a lei que vedasse. tal servidor a ajuizar qualquer ação 
que tivesse por objetivo anular a decisão disciplinar. porque 
seu direito teria sido apreciado pelo Poder Judiciário. 
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Evidentemente, a norma contid3. no- art. s~, XXXV, da 
Constituição da República, garante a qualquer p-essOa o direito _ 
a exigir a prestação da função jurisdícíonál, aiiiâa que o Poder 
Judiciário já-se ú:-nha manifestado sobre o assunto, exercendo 
a função admin"iStrativã.. -- - -- - ~~ ~- - -~ 

Por outro lado, nas hipóteses do art. 52, I e II, da Lei 
Maior. exercendo o Senado Federal função materialmente 
jurisdicional, cumpre-se, por completo, o comando do art. 
5'?, XXXV. Isto porque inexiste açáo ou recurso que se possa 
ajuizar Ou interpOr de -decisâo-prolatada pela Câmara Altá 
do Parlamento quando esta julga alguém por crime de respon
sabilidade. 

As Competências Jurisdicionais do 
Supremo Tribunal Federal 

As competências jurisdicionais do Supremo Tribunal Fe
deral estão exaustivamente enumeradas no art. 102 da Consti
tuição da República. Mais de uma vez, após a promulgação 
da Carta Magna de 5-10-88, O- Excelso Pretória proclamou 
que se devem interpretar restritivamente tãis cOmpetências. 

Entre elas, duas têm relação com o presente trabalho, 
as quais são: 

"Art. 102. Compete ao-Supremo Tribunal Fede
ral, precipuamenté, a guarda da Const~tuição, caben
do-lhe: 

I- proce-ssa-r e ·julgar, originariamente: omissis 
d) o habeas corpus, sendo pacieltte qualquer das 

pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado 
de segurança c o habeas data contra ato do PresideQ.te 
da República, das Mesas da Câmara dos_ Deputados 
e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, 
do Procurador-Geral da República e do próprio-Supre
mo Tribunal Federal: 

omissis 
III- julgar, -mediante _recurso extraordinário, as 

causas decididas em única ou última iilstância, q'uando 
a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivO desta COnStituição.'-' 
(Grifos do autor.) 

Como se vê, ê:om fulcro do art. 102, I, d, da Constituição 
da~R.epública, o ex-Presidente Fernando Affonso Collor de 
Mello impetrou mandado de segurança ao Excelso Pi'etóriO
contra ato do Senado Federal p::>r este o ter inabilitado para 
o exercício de função pública por oito anOs.~ _, 

Ressalte-se que a decisão de inabilitar o Réu para o exer
cício de função pública por oito anos não foi torriada pela 
Mesa do Senado Federal, mas pelo Plenário, como se observa 
do disposto no art. 35 da Lei no 1.079/50. .. . . 

A incompetência do STF para julgar mandado de 
Segurança contra Ato Jurisdicional do Senado Federal 

A competência da Suprema Corte para proCessar e julgar, 
originariamente, mandados de segurança contra os órgãos 
enumerados no art. 102, I, d, da Carta Magna, relaciona-se 
com atos materilamente administrativos e não materialmente 
juridicionais, como na hipóteSe sOb exanie. --

Os atas do Presidente da República, sujeitos à apreciação 
juc;licial, via rriandado de $egurança; enl caráter originário, 
pelo Supremo TnOunal Federal, são os materialmente admi
nistrativos, como a demissão de Um servidor federal. Quando, 
ao· regulamentar uma lei, o Chefe de Estãçlo edita", por decreto, 
um conjunto de normas gerais e abstraias, não viola direito 

incijvidual. Aquele que, contra tal diploma, impetrar mandado 
de segurança será considerado carecedor de ação c esbarrará 
no entendimento tranqüilo da Suprema Corte, Cristalizado 
na Súmula n 266, redigida assim: -

"Não cabe mandado de segurança contra lei em 
tese." 

As Mesas das Casas Legislativas, como se sabe, são os 
órgãos que dirigem seus trabalhos e as administram. No Seha
do Federal, a Mesa, para efeitos adminístrativos, recebe o 
nome de Comissão Diretora (Regimento Interno, art. 77, ca
put), cujas atribuições, enumeradas no art. 98 do respectivo 
Regimento Interno, têm, em sua maioria, caráter adminis
trativo. Violando direito_ líquido e certo, os atos da Mesa 
Diretora serão passíveis de apreciação judicial por via de man
dado de segurança. 

Compete a cada Tribunal julgar, originariamente, man
dado de segurança co-ntra seus atos e de seus Presidentes, 
Seções, Turmas e Cãma(as (Lei Complementar n' 35179, art. 
21, VI). Contudo, o Tribunal de Contas da União, sem embar
go do nt?me, ~das garantias outorgadas a seus integrantes 
(Const. Fed., art. 73, § 3») e de realizar atos formalmente 
jurisdicionais, e órgão administrativO, e_is que não preCisa-Ser 
provocado para agir (e. g., Const. Fed., art. 71, IV) nem 
atua quando há lide (e.g., Const.Fed. art. 71, Ill). Por essa 
razão, cabe mandado de segurança, a ser julgado_ originaria
mente pelo Supremo Tribunal Federal, contra seus atos. 

Como se vê, quando for pOs-sível ao Supremo Tribunal 
Federal processar e julgar, originari3.merite, mandados de se
gurança contra atas de outros 6riãos ou pessoas (Const. Fed., 
art. 102, I, d), estar-se-á tratando de atos materialmente admi-
nistrativos, nunca jurisdicionais. --- - - - - -

O Órgão Jurisdicional competente para 
processar e julgar autoridades por 

Crimes comuns e de responsabilidade 

Os jufzes-federais, dá trabalho e os da Justiça Militar 
são processados e julgados, nos casos·- de crime comum ou 
de responsab_ilidade, pelos Tribunais Regionais Federais 
(Const. Fed., art. 108, I, a)- Os juízes de direito são julgados, 
nas mesmas hipóteses, pelos respe"ctivos Tribunais de Justiça, 
segundo o art. 96, III, da Constituição FederaL 

OS nieri:J.bros dos TribuniD.s de Justiça, Tribunais Regionais 
~ederais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regio-' 
nais Eleitorais são processados e julgados, se cometerem um 
dos supracitados delitos, pelo Superior Tribunal de Justiça 
(Const. Fed., art. 105, I, a). 

Os Ministros dos Tribunais S-uperiores, por sua vez, come
tendo alguma daquelas infrações, serão processado~ e julgados 
pelo Supremo Tribunal Federal (Const. Fed., art. 102, I, c)-

- Pelo exposto até aqui, é possível Concluir que o sistema 
constitucional de julgamento de magistrado por crime comum 
ou de responsabilidad~ ~ubmete o juiz-réu a tribunal de supe
ri~r hierarquia. No caso dos membros do Supremo Tribunal 
Federal, há uma peculiar modificação do mecanismo. São 
eles julga9as pelo Excelso Pret6rkr no Caso dt: delito- comum 
(Const. Fed., art. 102, I, b). CoritudO, coinetendo um crime 
d_e :.;esponsabilidade, o julgamento será f€:it0 pelo senado Fe
deral, ex vi o art. 52, II da Constituição Federal. 

Os Ministros de Estado, subordinados ao Presidente da 
República, o qual, livremente, os nomeia e exonera (Const. 
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Fed., art. 84, I), se cometerem delito de responsabilidade. 
serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal (Const. Fed., 
art. 102, I, c). Entretanto, se tal infração for conexa com 
a cometida pelo Chefe de Estado, o julgamento será realizado 
pelo Senado Federal. que é o órgão compe_tente para processar 
e julgar o Presidente da República em tais hipóteses (Const. 
Fed., art. 52, I). 

Verifica-se, por conseguinte, que, em matéria de crime 
de responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal está sob 
o Senado Federal, porque tem seus membros submetidos à 
jurisdição daquela Casa Legislativa e porqu·e julga os auxiliares 
do Presidente da República, mas este é julgado ela Câmara 
Alta do Parlamento. 

Destarte, o Excelso Pretório não pode rever as decisões 
tornadas pelo Senado Federal, quando, realizando função ma
terialmente jurisdicional, processa: julga por crime de respon
sabilidade. 

O art, 102, Caput da Constituição da República 

O art. -102, ca-put; da ConstituiÇão ·aa Repúblicâ te-m a 
seguinte redaçâo: 

.. Compete ao -Suprerrlõ Tút)unal Federal; Preci
puamente, a guarda da Constituição cabendo-lhe:" 
(grifo do autor) 

A interpretação do trecho g~~fado do dispositivo constitu
cional acima é vital para que se possa afirmar a competência 
ou incompetência do Supremo Tribunal-Feaúal para apreciar 
as decisões do SenadoFedcral, nos casos em: que este processa 
e julga por crime de respOnsabilidade. ___ _ 

Se o caput do art. 102da Carta Magna for interpretado 
isoladamente, será razoável concluir que sempre caberá ~o 
Supremo Tribunal Federal apreciar qualquer lide sobre maté
ria constitucional. OCorre que, se tal ãfirmativa for verdadeira, 
em várias hipóteses ·nas quais o Senado Federal processe e 
julgue alguém por crime de responsabilidade, a revisão de 
tal decisão pelo Supremo Tribunal Fc.;H~ral po91f4 ser feita, 
porque, enumerando o art. 85_da Constituição F'eHeral alguns 
dos casos de crime de responsabilidade e_sendo o Supremo 
Tribunal Federal o guardião da Constituição, inclusive naque
las situações em que a Câmará Alta do Parlamento atue juris
dicionalmente, então poderá ele, exercendo o papel que lhe 
confere o caput do art. 102 da Lei Maior~ e_ntender _que det_er
minada conduta não constitui crime de responsabilidade. Em 
outras palavras, todas vezes que o Senado_ F~der~ condenar 
por este tipo de delito alguéin cuja conduta se enquadre numa 
das enumeradas no art. 85 da Carta Magna, seri~ possível 
a revisão pelo Excelso Pretória. - · 

Alegar-se-á, em resposta, que o Supremo Tribunal Fede
ral não poderia rever_ tal condenação por se tratar de ato 
político do Senado Federal, mas seria competente para verifi
car a constitucionalidade do procedimergo. Há, nessa linha 
de raciocínio, urnajustif_icávclcOnfus_ão._AjurisdiÇão do Brasil 
é, praticamente, monopolizada pelo Poder Judiciário, com 
a ressalva do disposto no art. 52, I e II, da Carta de 5-10-88. 
Em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido 
no art. 2" da Lei Maior, a doutrina é tranqüila e a jurispruw 
dêncía, torrencial no sentido de não ser o Poder Judiciário 
competente para apreciar atosdiscricionários dos outros Pode
res, quanto aos aspectos d_e co~veniência e opo_rtunidade. To~ 
davia, poderá a justiça anular ta-iS atos, se inconstitucionais 
ou ilegais. 

No caso. contudo, o ato do Senado Federal é jurisdi
cional. Não se está eiD.-f_ii_çe de ato administrativo ou legislativo. 
Não é caso de ser o_Supremo Tribunal Federal competente 
para verificar a legalidad~ ~e constitucionalidade do ato, mas 
incompetente para julgar o mérito, eis-que o a Resolução 
n" 101192 é conseqüêllcia de ato materialmente jurisdicioilaf. 

Assim, ou o Excelso Pretório pode rever todo julgamento 
realizado pelo Senado Federal, quando no uso das atribuições 
do_art. 52, I e II, da Constituição Federal. inclusive, portanto, 
absolvendo o réu condenado por aquela Casa do Congresso 
Nacional. ou não é c<?mpetente para apreciáwlo. 

Destarte. a interpretação do art. 102, caput da Consti
tuição da República deve ser feita de acordo com o disposto 
no art. 52, I e II, compreendendo-se que o papel de guardião 
da Constituição, outorgado por ela ao Supremo Tribunal Fe
deral. tem corno limitação a interpretação que o Senado Fede
ral dê ao texto constitucional quando exercer a função jurisdi
cional. 

A impossibilidade de interposição de recurso 
extraordinário de decisão 

jurisdicional do Senado Federal 

Aceitas as afirmativas da natureza jurisdicional da decisão 
do Senado Federal quando no uso das atribuições do art. 
52, I e II, da Carta Magna e da incompetência do Supremo 
Tribunal Federal para processar e julgar mandados de seguw 
rança irnpetrados contra tais atos, resta perquirir se seriã possí
vel interpor recurso---extraordinário, na forma do art. 102, 
III, a, da lei,Maior, d~ sentença prolatada pela Câmara Alta 
do· Parlamento. 

Um exame perfunctório do texto constitucional poderia 
levar o intérprete a responder afirrit3tivamente ã quest_ão for
mulada acima. Estabelecendo a Constituição que cabe recurso 
extraordinário da decisão, tomada em única ou última instãnw 
cia, que violar um de s:eus dispositivos e considerando-se que 
o Senado Federal, ao julgar alguém por crime de responsa
bilidade, exerce atividade materialmente jurisdicional, seria 
possível, ao Supremo Tribunal Federal, examinar se a senten
ça da Câmara Alta desobedecera a uma norma da Lei Maior. 

Todavia, já foi demonstrado que a Constituição colocou 
o Senado Federal em posição superior ao Supremo Tribunal 
Federal nas hip6t6ses de julgamento, por crime de responsa
bilidade, das autoridades mencionadas nos incisos I e II do 
art. 52 da Carta Magna. Des~be, por conseguinte, a interpo
sição de recurso extraordínário. 

Observe-se que, por força da redação do art. 105, III, 
a, da Constituição da República, se possível fosse a interpo
sição de recurso extraordinário, caberia, por igual1 o recurso 
especial, este por eventual violação à Lei Federal IJ.'9 1.079/50. 
Evidentemente, tal conclusão é errada, pois poderia submeter 
à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça uma causa enyol
vendo crime cometido por Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, o que violaria o sistema de julgamento de magistrados 
analisado acima. 

Çonclusão 

Pelo exposto, é possível concluir que: 
a) a decisão tomada-pelo Senado Federal. quando pro

cessa e julga uma das autoridades enumeradas nos incisos 
I e II do art. S2 da Constituição Federal, é materialmente 
juris_dicio.nal, ainda que .subjetívamente legislativa; 

b) a submissão da lide, caracterizada pelo processo e 
julgamento de _urna das autoridades enumeradas nos incisos 
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I e II do art. 52 da Lei Maior, ao Senado Federal obede~ 
ao- princípio insculpido no art. S'_ XXXV, da Constituição 
da República; 

c) o Supremo Tribunal Federal é incompetente para pro
cessar e julgar mandado de segurança c;:ontra ato jurisdicional 
do Senado Federal; 

d) não cabe recurso extraordinário -ou especial de decisão 
jurisdiCiohal do Senado Federal. _ ---=--

Rio de Janeiro, 27 de julho de !993. - Rodrigo Lopes 
Lourenço, Procurador da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• será 
atendido. 

A propósito dessa matériã, consiôer~9<l:_da maior impor
tância, qual seja, o julgamento na próxima segunda-feira, 
à tarde, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do man
dado de segurança do Sr. Fernando Collor de Mello contra 
a "decisão do Senado Federal, como Corte Judicial, ao processo 
de impeachment, movido no ano passado, no que tange à 
suspensão dos seus direitOs políticos por 8 anos, desejo comu
nicar aos Srs. Senadores que representará o Senado, na defesa 
oral, naquele julgamento, o eminente jurista e advogado Dr. 
Saulo Ramos. - -- -

Concedo a palavra ao nobre Senador Teotonio Vilela 
Filho. 

O SR. TEOTONIO ViLELA FILHO (PSDB - AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
ocupo a tribuna para deixar registrado nos Anais _uma carta 
que acabo de passar às mão~- do Exm9 S~. Senador Jarbas 
Passarinho, Presidente da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito, que apura denúncias de corrupção na Comissão 
Mista de Orçamento do _Congresso Nacional, em função da 
veiculação do meu nome na imprensa, a respeito de um manus
crito encontrado num acervo de documentos da empreiteira 
Odebrecht. 

Eis a carta: 

"Sr. Presidente Jarbas Passarinho, procuro-o me
nos como parlamentar e mais como cidadão interes.:. 
sado, obcecado até pela apuração da verdade, de toda 
a verdade, em toda a crueza de sua mais extensa profun
didade. Procuro-o menos para extravasar a indignação 
e a revolta mais inconúdã e mãis para incentivá-lo a 
prosseguir a qualquer custo com os trabalhos_da CP!. . 

Essa Comissão, Sr. Presidente, já não interessa 
apenas ao Brasil a apuração de seus costumes e ao 
fortalecimento de suas instituições; iilteressa, agor·a, 
também, a todos quantos, inocentes e convictos de 
sua absoluta inocência, nos sentimos violentamente 
postos sob suspeição, enlameados por uma mesma e 
generalizada desconfiança. . 

Ponho-me à disposição desta CPI, sem quaisquer_ 
prerrogativas, que não procuro, mas em nome da digni~ 
dade e da honra, das quais não abro mão". 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. E:r. um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Nobre Senador 
Divaldo Suruagy, estou lendo a carta enviada ao Presidente 
da CP I. Logo após o término, com muito prazer, cederei 
o aparte a V. Ex~ · 

"Mas, Sr. Presidente. se me ~ar respeitada alguma 
prerrogativa, que -sefâ. a de exigir u_ma impiedosa inves
tigaçãO sobre todas as mínhas contas e, sobretudo, so
bre todo o exercício de meu mandato. 

Abro mão--de qualquer sigilo bancário, fisca1 e 
patrimonial. Ponho à disposição de V. Ex~ e desta CPI, 
desde já, todas as minhas declarações de renda e de 
bens desde quando_ingre~sei na vida pública_em 1987. 
Já prOvidenciei, jUn-tó a todas-as agênCiaS-em que iitãn-
tenho conta, extratos bancários de 1987 até aqui. Não 
preciso de segredos sobre a minha vida bancária nem 
os desejo. . 

Quero, se alguma vontade me for respeitada, ape
nas, pressa- nem maior, nem menor, apenas a mesma 
pressa _com que se divulgaram suspeitas e desconfian~ 
ças, sem se medirem conseqüências. 

Pouco me importa, Sr. Presidente, ter aprendido 
com os mais velhos que o tempo e a verdade poderão 
esperar, porque são eternos. Não tenho tempo, resta~se 
apenas a verdade para encarar os ritos sumaríssimos 
desses tribunais de exceção em que hoje se condenam 
sem julgamentos, Se execram seih defesas mínimas que 
sejam. Falta-me tempo, sobra-me apenas a verdade 
para preservar a dignidade e a honra que, para mim, 
não são apenas património pessoal e familiar, nem so~ 
mente penhor da confiança do cargo que os alagoanos 
me entregaram. Digriidade e honra, para mim, são 
.uma irresgatável hipoteca que grava meu nome, com 
o peso da história de meu pai, de sua vida e seu exem
plo, de sua coragem heróica de resistir aos poderosos, 
de sua bravura cívica de repelir cooptações, quaisquer 
que fossem. 

De tudo abro mão, pois não há limites no que, 
neste instante, para mim virou razão maior e obsessiva 
de vida: preservar o nome de meu pai e garantir aos 
meus filhos o mesmo orgulhoso património da digni
dade que h~rdei. Desnudo-me por inteiro até nos meus 
sentünentoS mais íntimos da revolta mais incontida. 
Desnudo-me na minha dor, confiaiite cm que me servi
rá de bálsamo a verdade que por fim transJuzirá. 

Registro, Sr. President_e, por questão de absoluta 
justiça, a firmeza e serenid3de com que V. Ex~ cOnduz 
os trabalhos desta CPI, a salvo da pressão de interesses 
menores, mas também ao largo de açodamentos incon
seqüentes e irresponsáveis. V. Ex~ tem dado ao País 
a lição inestimável de que é possível ser firme sem 
ser precipitado e de que é possível impor seriedade 
sem estrelismo. 

Deus o ajude e ilumine neste gravíssimo momento 
da vida nacional e permita, em sua divina justiça, _que 
a Comissão, que voluntária ou involuntariamente con
tribui para generalizar suspeitas;- tenha tempo, dispo
sição, rrieios e coragem taÓlbém para inocentar e para 
resgatar a honra de quem houver sido injustamente 
envolvido. 

Valho-me da oportunidade para reafirmar a V. 
Ex~ os protestOs do meu mais elevado apreço e especial 
c_onsideração. -Senador Teotonio Vilela Filho" 

Esse é o teor da carta que acabei de entregar nas mãos 
do Senador Jarbas Passarinho. 

Concedo com muita honra o aparte ao nobre Senador 
Divaldo Suruagy. 
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O Sr. Divaldo Suruagy- Senador TeOtonio Vilela Filho, 
conhecendo como conheço V. Ex~ e sua família, com a autori
dade de conhecê-lo desde a infância, de ter aCompanhado 
todos os seus passos :ao longo de sua brilhante vida pública, 
posso afirmar que V. EX" não herdou apenas o nome do seu 
glorioso pai, herdou também a dignidade e<?. ~.sp!rito público 
que fizeram corri que Teotônio Vilela foss.e_admirado e respei
tado em todo o Brasil. Receba a minha ~olidariedade, porque 
V. Ex~é um exemplo vivo. Apesar da sua juve~tud~, y, EX" 
já firmou o conceito e a imagem dentro da sociedade alagoana 
e da sociedade brasileira de que política pode ser feita com 
dignidade. 

O SR. Tj;:OTONIO VILELA FILHO - Muito obrigado, 
Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Mário Covas - Senador Teotonio Vilela, peço 
um aparte. \ - --

O SR. TEO~ONIO VILELA FILHO - Concedo com 
muita honra o apaite ao me_u_ líder, nObre _Senador Mário 
Coyas. · · · 

O Sr. Mário Covas- Senador,_S!!US companheiros não 
podem deixar neste instante de trazer~lhe uma palavra. Eu 
a formulo porque tenho absoluta convicção e certeza -sem 
nenhuma consulta aos nossos companheiros do PSDB- que 
a imensa maioria partilha do mesmo pensamento, embora 
não me atreva a dizer o mesmo em nome de toda esta Casa. 
Eu gostaria de dizer a V. Ex~ que falamos com uma certa 
autoridade a esse respeito. Não é razoável que imaginemos 
ou consignemos o catáü:r de quem quer que ·seja apenas atra
vés da retórica. Os âiscursos não ·sãõ ·o melhor caminho para 
que formulemos uma imagem a·:respeitO do eventual iDterlo
cutor de cada instante. Quando formamos um conCeito a res
peito de alguém, isso exige convivéncia, eXige luta comum, 
exige uma sucessão de eventos, dos quais o comportamento, 
a dignidade, as atitudes são absolutamente indispensáveis, 
são extremamente motivadoras para que fixemos com clareza 
o sentimento em relação a essas pessoas. Por isso, é com 
muita simplicidade e ao mesmo tempo com enôtnie convicçã:o 
que digo a V. Ex~ que era quase desnecessário, a não ser 
pela consignação da atitude enl si, que, afinai, acrescenta 
uma atitude adicional_a_o imenso acervo que resulta no caráter 
de V. Ex~ e que só por isso tem a sua ra;;_ão de ser. V. Ex~ 
acaba de se dirigir - tive o privilégio e a honra de acompa
nhá-lo -ao Presidente da CP!, Senador Jarbas Passarinho, 
a quem entregou essa carta. Uma carta que contém em si 
mesma uma manifestação de profunda dignidade contida nos 
seus limites verdadeiros, em que V. Exa, afinal, faz o seu 
grito de revolta com a dimensão que é peculiar nas suas atitu
des. Seria absoluta demasia se, para avalizar, para caucionar 
a posição de V. E r., fôssemos obrigados a lembrar de Teotônio 
Vilela, pai. V. Ex~ tem o seu próprio percurso, a sua própria 
dimensão e tem dado aos seus companheiros de partido cabais 
demonstrações da sua conduta e da sua maneira de ser. Inva
do, com certo privilégio, o discurso de V. Ex~_para dizer 
que fui portador, na ausência de S. Ex~, já que hoje está 
atendendo a uma consulta médica em São Paulo, de uma 
carta que me fez proprietário da decisão e que rile foi endere
çada pelo Senador Almir Gabriel, no sentido de que, no ins
tante em que eu entendesse oportuno, adotasse idêntica atitu
de em relação a S. Ex• próprio. Aproveitando o ~ato de que 
lhe acompanhava no momento em que -estava com o Senador 
Jarbas Passarinho, traduzi a S. Ex~, da parte do Senador Almir 
Gabriel, sobre quem, como V. Ex', não repousam quaisQuer 

dúvidas quanto à honorabilidade, à int~gridade, à história 
étiCà, aO Comj)ái-tamehto, à seqüência de exemplos que culmi
nam com o apreço qUe todos lhe dedicam, que igtiaim.ente 
tomava, por nosso intermédio, tão modesto S. EX"" é, a mesma 
decisão e me permitiu traduZi-Ia ao Presidente da CPI, Jarbas 
Passarinho. Vivemos uni momento complicado, Sr. Senador, 
um momento em que nenhum de nós está afãstado da hipótese 
de sofrer aleivosias, puma confusão que, afinal, é a cOnse
qüência tradicional de instantes como este, onde o joio e 
o trigo acabam mistu,rados no mesmo bolo, onde a honra 
já não é Um produto tratado cqm a dimensão e o critério 
com que tradi~ionalm~nte deve ser cuidado. De forma que 
os seus amigos não lhe trazem solidariedade, os seus compa
nheiroS nãó lhe trazem apenás a palavra de conforto; não 
se trata disso. V. Ex~ não demanda solidariedade. Só precisam 
dela aqueles que, afinal, são réus de alguma coisa, e não 
é o caso de V. Ex~ V~ Ex~ tem dos seus companheiros a 
convicção, a certeza e a afirmação da sua idoneidade, da 
sua dimensão e do profundo respeito que cada um de nós 
lhe devota. Quem, como eu, que póde estar nas ruas, em 
Maceió, acompanhando V. Ex~ em urna campanha memo
rável, e, mesmo incorrendo no risco do abuso, esteve nas 
ruas de São Bernardo do Campo. acompanhando, nas duras 
greves de_1978, a figura de seu pai, que lhe deu vida e origem, 
sabe que a sua história, o seu exemplo e a sua conduta não 
permitem que sobre nós paire qualquer tipo de dúvida. V. 
Ex~ continua tendo, jà agora, por força da aleivosia que se 
abateu sobre V. Ex<' com mais intensidade, a mais perfeita 
e total identidade dos s.eus companheiros e a total afirmação 
da sua compostura e da sua maneira" de agir. Não O faço 
apenas porque V. Ex~ é companheiro de partido; gostaria 
de fazê-lo muito mais general~adamente. Vivemos um ~nstan
te complicado, volto a insistir, em que uma CP! eStá-cOlocada 
perante a extrema difiói~dade de transitar por uma linha muito 
ténue, aquela de, com a autoridade moral de quem representa 
o parlamento, ir a fundo na apuração da verdade, ser capaz 
de igualmente, com o mesmo conteúdo ético, apontar os culpa
dos mas também os inocentes. Tenha V. Ex' a certeza de 
que entre nós, seus companheiros, não há a menor dúvida 
nem o menor reparo a qLfãlquer gesto, a qualquer conduta, 
a qualquer atitude de V. Ex~ ao longo da sua recente vida 
parlamentar- V. Ex• é portador do primeiro mandato, mas 
ainda assim um exemplo de conduta e um acervo de dignidade, 
de altivez e, sobretudo, de consciência da herança recebida. 
Aceite, portanfp, a nossa identidade, a nossa afirmação de 
reconhecimento e o nos.so abraço de amigo, no instante em 
que recebe essa prebenda, cujo significado é absolutamente 
incompreensível para cada um de nós. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Muito obrigado. 
Agradeço, de coração, aQ nobre líder M~rio Covas pelo aparte 
que ine concedeu. 

O Sr. Mansueto de Lavor--=- V. Ex~ me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Mansu~to de Lavor. 

O Sr~ Minsueto de Lavor - Senador Teotoniri Vilela 
Filho, não vou me ater à pessoa de V. Ex•, reconhecidamente 
proba. Até me considero suspeito pela aniíz-aae, pela admi
ração profunda e pela luta comum que enfrentamos. Quero 
apenas aproveitar para fà.zer algumas perguntas necessárias 
neste momento. Primeiro~ é justo alguém ser condenado sem 
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ser processado? Segundo, é justo_a_lguém S_er procesSado e 
ser condenado sem saber sequer de que está sendo acusado? 
É isso o que ocorre com V. Ex~, comigo e- com todos esses 
que estão sendo citados em um relatórío-que-runâa-nao· teve 
sequer o crivd da subcomissão nem--d() Plenáiio da Comissão 
de Investigação. Terceir6-, -não ·seria- isSO U-ma violação da 
COnStituição e dos_ direitos e garantias que qualquer cidadão 
tem, o de saber do que está acusado, o do direito de defesa, 
o de conhecer a acusação? E quem <ige assim, quem leva 
à execração e à condenação pública de todo o País nomes 
honrados como o de V. Ex\ quem é responsável por isso 
não estaria abusando das prerrogativas constitucionais_atribui
das ao parlamentar? Essas perguntas devem ficar nó ãf e, 
um dia, serem respondidas também, como todas as perguntas 
sobre a vida e a conduta parlamentar de V. Ex•, bem como 
sobre a minha, por esses segmentos da CPI ou Pela própria 
CPI. Eu quero apenas dar o meu abraço e acrescentar que 
V. Ex' sequei- precisaria desse -emOcionado pronunciamento. 
Ele é importante para que o País e a Opiiiíã"ó pública -Sáibãm 
que ainda temos condições de nos indignar com a _afronta 
à lei. com a afronta a princípios come:iinhos do respeito ãos 
direitoS inOiVfdiiaiSGa PessOa humana. Muito obrigado. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Obrigado pelo 
aparte, nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Lourival Baptista- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHÚ -Com muita honra, 
Senador Lourival Baptis~a. 

O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Teotonio 
Vilela Filho, co_nheci V. Ex~ meninote e coriheci muito o seu 
pai, o saudoso Senador Teotónio Vilela, respeitado nesta Ca
sa, pela sua conduta e integridade moral, vizinhos que somos, 
Sergipe e Alagoas. Quero simplesmente dizer a V. Ex', nesta 
hora, que ouvi os apartes dos eminentes Senadores_ Divaldo 
Suruagy, Mário Covas e Mansueto ae-Lavor, e que as Cp-alavras 
de S. Ex~!~õ são as minhas, pois refletem o meu pensamento 
a respeito de V. Ex' Apoio plenamente o que disseram S. 
E~s, porque- repito- conheço V. Ex~ e sei da sua estrutUra 
moral e conduta ilibada na vida pública. Receba a minha 
integral solidariédacl_e e que V. Ex~ fique cíente de uma coisa: 
a verdade será esclarecida e, certamente V. Ex~ estará isento 
dessas acusações infundadas. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO -Multo obrigado 
pelo aparte, nobre Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Concedo o aparte 
a V. Ex• -

O Sr. Alfredo Campos- Senador Teotonió Vilela Filho, 
não costumo _dar o nome de amigo a bandido, a safado, a 
ladrão. Quero dizer a V. Ex• que continuo, e tenho certeza 
que continuarei sempte, a lhe dar o nome de amigo. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Muito obrigado 
Senador Alfredo Campos. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO- Concedo o aparte 
a V. Ex~ 

O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador Teotonio Vilela 
Filho, serei muito breve e, assim como já o fez o Senador 
Mário Covas, gostaria de dizer que V. Ex~ n~o está carecendo 

de solidariedade nem de desagravo, porque não pesa nenhuma 
acusação _sobre sua conduta. São apenas versões desencon
tradas sobre papéis avulsos. Então, quem, como eu. conhece 
V .--Ex•-e -suas rafzes, sabe mUito bem que esses fatos não 
chegama lhe alcançar._e, conseqüentemente, não devem alte
rar, em absoluto, seu procedimento moral. Mas, de toda ma
neira, eu não gostaria,_ neste instante, de deixar de trazer-lhe 
meu abraço e dizer que tenho por V. Ex~, cada vez mais, 
não somente apreço e admiração, mas também uma estima 
que vem por hereditariedade. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Fico nillito hÔn-
rado com o aparte de V. Ex~;Senador Marco Maciel. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. '~ 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, como líder do PMDB, por delegação, ao Senador 
Divaldo Suruagy. 

O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, postulante, mais uma _vez, ao Governo do Estado de 
Alagoas, liderando todas as pesquisas de opinião pública, 
apresso-me em ·encaminhar à Procuradoria-Geral da Repú
blica e ao Presidente do Tribunal de Contas da União -
e tomaiei a-titu-de idêntica com relação ao Procurador-Geral 
do Estado de Alagoas, ao Presidente da Ordem dos Advo
gados de Alagoas e ao Presidente da Associação do Ministério 
Público da Magistratura Alagoana - o documento que lerei 
para que seja incluído nos Anais desta Casa: 

"Sr. Procurador-Geral, Dr. Aristides Junqueira: 
Em trinta anos de atividade política, exerci as im

portantes funções de Secretário da Fazenda e da Produ
ção do Estado de Alagoas, Prefeito eleito de Maceió, 
Deputado Estadual, Líder da Bancada da Maioria e 
Presidente tla Assembléia Legislativa de Alagoas, De
putado Federal, Governador de Alagoas - em dois 
mandatos - e Senador da República, durante cujo 
período adminÍ"strei bílhões e bilhões de _cruzeiros. 

Consciente de q-ue todo homem público deve _dar 
-transparência ao" seu p-atriinóniO, estou outorgaitdo 
a V. Ex~ plenos poderes, conforme procuração anexa, 
para me representar perante quaisquer bancos ou insti
-tuições bancárl.áS, sediados no Brasil ou no exterior, 
para fins de solicitar informações sobre saldos e/ou 
extratos de contas correntes, poupanças, fundos de in
vestimentos ou quaisquer outros, por mais especiais 
que sejam, referentes às últimas três décadas, prati
cando, para tanto, os demais atos necessários ao mais 
amplo desempenho deste mandato, inclusive substa
belecer todos os poderes ora outorgados. 
~ IiifOfmo-posSUlr, apenas, o apartamento n»1.002, 

no Edifício Leonardo Da Vinci, sito à Avenida Dom 
Antônio Brandão, n9 307, Farol. em Maceió-AL, con
tas no Banco do Brasil, Agência 2636-0, Senado Fede
ral, Brasília-DF e Caixa Económica Federal, Agência 
0840-0 --Farol, Maceió-AL e um automóvel marca 
Chevrolet, tipo Monza, ano 1991. 

Aproveito o ensejo para renovar os prOtestos de 
alta estima e consideração. 

Atenciosamente, 
Senador Divaldo Suruagy. '' 
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Em anexo, segue a procuração_ registrada em cartório 
de Brasília, que encaminhei para o Procurador-Geral da Repú
blica, Dr. Aristides Junqueira; pafã o Mini'stro Carlos Átila, 
Presidente do Tribunal de Contas da União e, conforme infor
mei à Casa, encaritínbarei eXpe"dientes idênticos às autoridades 
congêneres do Estado de Alagoas_: 

Lamentavelmente, o homem público no Brasil está viven
do esta fase de caça às bruxas. E é conveniente e. necessário 
que tome as precauções _para que o seu rtórtJ.e nãO fique expOsto 
a essas maledicências apressadas, como o que aconteceu, in
justamente, com tantos e tantos companheirOs e, em particu
lar, com o Senador Teotonio Vilela Filho, que encaminhou 
uma carta ao Presidente da CPI, Senador Jarbas Passarinho, 
que comoveu toda esta Casa, recebendo as demonstrações 
de apreço a que faz jus. 

Era o que tinha a informar à Casa, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DI
VALDO SURUAGY EM SEU DISCURSO: 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Aristides Junqueira 

Brasilia, 2 de dezembro de 1993 

DigníssimO Procurador-Geral da República 
Senhor Procurador-Geral, 

Em trinta anos de atividade política, exerci as impor
tantes funções de Secretário da Fazenda e da Produção do . 
Estado de Alagoas, Prefeito eleito de Maceió, Deputado Esta
dual, Líder da Bancada da Maioria e Presidente da Assembléia 
Legislativa de Alagoas, Deputado Federal, Governador de 
Alagoas - em dois mandatos - e Senaodr da_ República, 
durante cujo período administrei bilhões e bilhões de cru
zeiros. 

Consciente de q-ue todo homem_público <feye dar transpa
rência ao_ seu património, ~st_ou_ ouiofg3rido -a-Vossa Exce
lência plenos poderes, conforme procuração anexa, para me 
representar perante quaisquer Bancos_ ou Instituições Bancá
rias, sediados no Brasil ou no Exterior, para fins de solicitar 
inforri:taçõc$ Sobfe saldos e/ou extratos de Contas Correntes, 
Poupanças, Fundos de Investimentos ou _quaisquer outros, 
por mais especiais que sejam, icferentes, às últimas três déca
das, praticando, para tanto, os demais atos necessários ao 
mais amplo desempenho deste mandato, inclusive substabe
lccer todos os poderes, ora outorgados. 

Informo possuir, apenas, o apartamentO n''i002~_ rio Edifí
cio Leonardo da Vinci, si to à Avenida Dom António Brandão, 
n9 307, Farol, em Maceió-AL, contas, no Banco do Brasil, 
Agência 2636-0- Senado Federal, Biasflia-bF e Caixa Eco
nómica Federal, Agência 0840-0- Fatal, Maceió-AL e um 
automóvel marca Chevrolet, tipo Monza, ano 1~91. 

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de alta 
estima e consideração. 

Atenciosamente.- Senador Divaldo Suruagy. 

Procuração bastante que faz (em) Divaldo Suruagy: 
Saibam quantos este público instrumento de procuração 

virem que no Brasil no ano_ de mil nove_centos e noventa 
e três (1993) ao(s) 2(dois) dia(s) do mês de dezembro (12), 
nesta Cidade de Brasília, Capital da República, perante mim, 
Tabelião Substituto, compareceu(eram) como outorgantes: 
Divaldo Suruagy, brasileiro, casado, economista, senador da 
república, portador da C! n' 71.661 - SSP-AL e do CPF 

I 
n' 005.626.454-20, residente na SQS 309,~Bl. D, Apt' 403, 
Brasília-DF, e domiciliano em Maceió, à Av. Antonio Bran-

dão, 307, apt' 1002, Farol, identificado(a)(s) e réconhecldo(a) 
(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) do que dou fé. E por e1e(a)(s) 
me foi dito que, por este instrumento, público nomeia(m), 
e constitui( em) seu(ua)(s) bastante procurador(a)(es)(as) Dr. 
Aristides Junqueira Alvarenga, brasileiro, advogado, procu
rador geral da República, com endereço à A v. L2, Sul, Quadra 
603, Lote 23, Ed. Sede, 29 andar, Brasília-DF, (dados forne
cidos por declaração, ficando o( a) outorgante responsável pela 
sua- -veracidade, bem como por qualquer incorreçáo), com 
amplos po9-eres para representá-lo, perante quaisquer Bancos 
ou Instituições Bancárias sediadas no País, para fins de solicitar 
informações de saldo~ de contas, extratos de contas correntes. 
poupanças, fundos de investimentos ou quaisquer outras, por 
mais especiais que sejam, referentes a períodos, atuais ou 
pàssados e praticar todos os demais atos necessários ao mais 
amplo desempenho deste mandato; concede, ainda, os mes
mos poderes em relação a Bancos ou quaisquer Instituições 
Bancárias, sediadas np Exterior, podendo, ainda, caso encon
tre algum depósito nas entidades bancárías estrangeiras, fazer. 
a retirada de tais importâncias e depositá-las no Banco do 
Brasil S.A., em favor do Presente mandato, inclusive substa
belecer todos os poderes, ora outorgados, (sob minuta). Dis
pensadas as testemunhas por vontade das partes. (Eml. 

. Cr$964,00). Eu, (João Eduardo Vasconcelos Paes), Auxiliar 
Judiciário, a datilografei. Eu, (Ramilo Simões Correa), _Tabe
lião Substitutivo, mandei lavrar, conferi, li em voz alta e encer
endo as assinaturas, subscrevo, dou fé e assino. (aa). -Di
valdo Suruagy- Ramilo Simões Corrêa .. Trãsladada na mes
ma data. Eu, a conferi, subscrevi, dou fé _e assino em público 
e raso. 

Em testemunho da verdade. - Nilton da Rocha Gama, 
Téc. Judiciário- Cartório do 29 Ofício de Notas-~ Brasília 
--'-DF. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n9 377, 
de 26 de novembro ~e 1993, que dispõe sobre o eXercício 
das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da União, 
em caráter e~ergenci~l e provisório, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4• e 5• do art. 2' da Resolução No 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

Titulares 

Cid SabÓia de 
Carvalho 
Márcio Lacerda 

Francisco Rollemberg 

Esperidião Amim 

Jutahy Magalhães 

Pedro Teixeira 

Jonas Pinheiro 

.J / ....... ..IJ [,.' 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PP 

PTB 

Suplentes 

Aluízio Bezem~; 

Gilberto 
Miranda 

Bello Parga 

LucÍdio Portella 

MãrioCovas 

Meira Filho 

Valmir 
Campelo 
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Títuhu-es 

Paes Landim 
NelsonTrad 

José Tbomaz Nonô 

Jbrabim Abi-Ackel 

Elvécio Castelo 

Amauey Muller 

Vladimir Palmeira 

Dt;PUl'ADOS 

BLOCO 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PDT 

PT 

SuPlentes 

Vilmar Rocha 
Fábio 
Raunbeitti 

AryKara 

Vitório Malta 

Álvaro Pereira 

Edison Silva 

JoSé Dirceu 

De acordo com a Resolução n' I; de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tr3mitação da matéria: 

Dia 2-12- Designação da Comissão Mista; 
Dia 2-12- Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-12- Praz<:> pa_ra recebimen~o de emen4as- Prazo 

para a Comissão Mlstã. effiftlr 6:-parecer sobre a ã:dmissibi
lidade; 

Até 14-12- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 29-12- Prazo no CongreSso NaciOnal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n'-' 378, 
de 26. novembrO -de 1993, que autoriza o Poder Executivo 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito 
extraordinário, para os fins _que especifica, e dá outras provi
dências. 

De acordo com as indicações das Lideranças e nos termos 
do § 51' do art. 2\' da Resolução n'-' 1/89-CN, fica assim consti
tuída a Comissão Mista incumbida de emiHf parecer sobre 
a matéria: 

Titulares 

Mansueto de Lavor 

Divaldo Suruagy 

Carlos Patrocínio 

Epitácio Cafeteira 

A1mir Gabriel 

José Paulo Biso! 

Eduardo Suplicy 

Titulares 

Everaldo de Oliveira 
Jorge Kboucy 

Aluizio Alves 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PSB 

PT 

DEPUTADOS 

BLOCO 

PMDB 

Suplentes 

Cid Sabóia de 
Carvalho 
Antonio Mariz 

----Dario Pereira 

Moisés Abrão 

Mário Covas 

Suplentes 

Jerônimo Reis 
Wilson Cunha 

Nilson Gibson 

FranciscO Evangelista 

SérgTo Gaudenzi 

Cleollânçio Fonseca 

Jones Santos Neves 

PPR 

PSDB 

PRN 

PL 

José Teles 

Jayme Santana 

Zé Gomes da 
Rocha 

João Mellão 
.Neto 

De acordo com a Resolução n"' 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 2-12- Designação da Comissão Mista; 
Dia 2-12- lnstalação da Corriissãõ Mista; 
Até 4-12- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

Até 14-12- Prazo final da ComiSsão Mista; 
Até 29-12- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- De acordo 
com a indicação do Líder do PV na Câmara dos Deputados, 
a Presidência designa o nobre Deputado Sigmaringa Seixas 
para integrar, na qualidade de suplente, a Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nço 375, 
de 23 de novembro de 1993, que dispõe sobre a concessão 
e os efeitos de lirninares e de medidas cautelares e sobre 
situações de risco de grave lesão ao interesse público, à ordem, 
à saúde, à segurança e à economia pública. -

O Si'. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre _Senador Eduardo Suplicy. pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Peia ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, já conversei pes
soalmente com V. Ex> sobre este assunto, que acredito deva 
ser tornado oficial, inclusive pedindo a V. Ex~. como Presi
dente do Senado Federal, que tome as providências cabíveis. 

Como Senador, avaliei que fossê importante solicitar pro
vidências ao Minisiro_da Justiça. Mas gostaria, Sr. Presidente, 
que isso fosse feito - e por isso faço o pedido - também 
pela Presidência da Casa. 

Em virtude de terem surgido algumas ameaças de hostili
dade, que podem, eventualmente, se tornar violentas, contra 
o Exm.Ç> St. Senador José Paulo Bisol, por ter divulgado impor
tante relatório sobre o funcionamento de uma organização 
das empresas de construção e obras civis no Brasil e como 
influenciam os principais centros de decisão no Executivo e 
no Legislativo, venho solicitar sejam tornadas as providências 
necessárias para preservar a integridade físicã do ExmÇ> Sr. 
Senador e dos seus familiares. 

Sr. Presidente, há fatos concretos que resultaram nessa 
solicitaçãO. Hoje, urna pessoa, utilizando um telefone celular, 
na cidade de São Paulo, captou, como muitas vezes decorre 
da imperfeição desses aparelhos, uma conversa entre duas 
pessoas. No diálogo, falava-se na necessidade da eliminação 
do Senador José Paulo Bisol. 

__ Assim, Sr. Presidente, e tendo em vista algumas outras 
manifestações, ãvalio seja impOrtante sejam tomadas, -inclu
sive pela Presidência da Casa, as providências que norri:tal
mente V. Ex~. nesses casos, tem tomado. 

Era apenas isso, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• 
leu o_ ofício que dirigiu ao Ministro- da Justiça? É isso'? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Considero, Sr. Presi
dente, que, como Presidente da Casa, seria muitólfuJ}õrtante 
que V. E~ o fizeSSe, d-eVídO tratar-se de um colega nosso. 

V. EX', ainda que por comunicaçâo oral ou através de 
outros mecanismos, e também como Presidente da Casa, ha
vendo a Segurança do Senado, poderia verificar quais as medi-
das cabíveis-, as mãis ad-equadas, até em diálogo com o Senador 
José Paulo Bisol e seus familiares, a serem tomadas~ 

Acho importante não apenas a minha iniciativa, mas prin
cipalmente a de V. EX!', como Presidente do Senado e do 
Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pois náo, 
nobre Senador Eduardo S uplicy. V. E r já me havia procurado 
pessoalmente para dar conhecimento do teor do ofú;:io _que 
dirigíu ao Sr. Ministro da Justiça, solicitando garantias de 
vida para o eminente Senador José Paulo Bisol. 

Vou, ainda hoje, entrar e,n contato com S. Ex~ para 
dizer que somente através de V. Ex~ tomei Corihecimento 
de fato de tal gravidade. Devo apen-as lembrar a V. Ex~ e 
aos demais Senadores que é dever meu, de natureza institu- _ 
cional, assegurar todas as garantias para que os Srs. Senadores 
tenham absoluta tranqUilidade e segurança no desempenho 
do seu mandato, dentro e fora do Senado Federal e do Con
gresso Nacional. 

Tenho sido, de vez em quando, contactado por Senadores 
que se sentem ameaçados. Ainda, há poucos dias, houve o 
caso do Senador João França, que representa o Estado de 
Roraima. S. Ex~ levou-me ao conhecimento que estava passan
do por uma situáção bastante difícil, porque, segundo informa
ções que lhe chegaram, estaria havendo, naquele Estado, um 
compló que, de acordo com S. Er., se deveria à responsa
bilidade do seu suplente, mancomunado com dois empresários 
daquele Estado, visando ameaçá-lO de morte, para possibilitar 
que seu suplente assumisse o mandato de Senador. 

A Presidência, de imediato, ofereceu todas as garantias 
ao Senador João França, que está acompanhado por segu
ranças do Senado Federal dia e noite. Seguranças também 
estão zelando pela paz e a tranqüilidade de sua família e 
do seu lar. E, ao mesmo tempo, atendendo a seu pedido, 
solicitei ao Sr. Ministro da Justiça: qué ·assegurasse plenas 
garantias e plena segurança ao Senador João França e â sua 
famfiia nos ·seus deslocamentos para o Estado de origem, Ro
raima, inclusive chamando as pessoas referidas pelo Senador 
para assumirem um termo de responsabilidade junto â Polícia 
Federal. 

Da mesma forma agi, recentemente, em relação ao Sena
dor Carlos De'Carli, que também se sentia ameaçado nos 
seus direitos parlamentares. _ 

De forma que, ~tomando conhecimento, através de V. 
Ex\ desse fato deplorável que envolve o S~nador José Paulo 
Bisol, sem dúvida um dos mais eminentes mei:nbros_do Senado 
Federal, procurarei assegurar a S. Ex~ todas as garantias da 
Segurança do Senado, bem como manterei contato com o 
Sr. Ministro da Justiça, para que refOrce essa segurança através 
da Polícia Federal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço, Sr. Presiden-
te._ 

A Sr' Eva Blay - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESID~NTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra a_J!q9re _Senadora-Eya B_lay. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB- SP. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero me manifestar 
ínteiramente favorável â proposta do Senador Eduardo Supli
cy, mas gostaria de 3.crescentar a ela - está S. Ex~ pedindo 
garantias de integrid~de física-, garantias, também, de inte

. gridade moral e espiritual aos membros desta Çasa. 
Vou re~tir aqúi as palavras que estão nas ruas e nos 

corredores. E inacreditável que informações sejam passadas 
sem nenhuma verificação, sem· nenhum cuidado, para a iro· 
prensa escrita, para a televisão, e que os nomes dos Senadores. 
perante seus filhos, fiquem manchados - e Deus sabe até 
quando -. pela total irresponsabilidade de alguns parlamen
tares que fazem parte dessa CP!. 

Neste sentido, Sr. Presidente, concordo inteiramente com 
a propoSta, mas desejo expressar que essa trailcjüilidade espiri
tual seja estendida a uma segurança muito maior que as pes
soas devem ter, que é a responsabilidade de seus próprios 
nomes e dos destinos de suas próprias pessoas e 'de suas famí
lias. 

Muito obrigéi:d~. ,(Muito beml Palmas. 

OSR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Transmitirer 
ao Senador Jarbas Passarinho, Presidente da Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito instalada para apurar denúncias 
sobre irregularidades na Comissão de Orçamento, as palavras 
oportunas de V. Ex~ 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada_pelo Sr. Nabor Júnior, 
2? Secretário. - -

.O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotado o tem
po destinado ao Expediente. 

Passa-se,â 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 217, 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• 217, de 1993 (n•2.287/91 na Casadeorigem), 
de iniciativa do Presidente da República, que cria, no 
Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Qficial de 
Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, e dá outras 
providências, teÍldo 

Pareceres, proferidos em plenário: 
-Relator: Senador Aluízio Bezerra, em substi

tuição à Comissão-de Constituição, Justiça e Cidadania, 
_favorável ao Projeto, contrário à emendas n~> I, de 
Plenário; apresehtando as Emendas n9~ 2 a 4; e 

-Relator: Senador Onofre Quinan, em substi
tuição â Comissão de Assuntos Econômicos, favorável 
ao Projeto e às Emendas n~"~ 2 a 4 e contrário à Emenda 
n"' 1, de Plenário. 

(Dependendo de parecer da Comissão de ÇonSti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas n~s 2 
a 4) 
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A matéria constou da pauta da sessão extraordinária do 
dia 24 de novembro último, quando o Senador Wilson Cam
pos, relator designado, em substituição à Co~íssão de Consti
tuiÇão, Justiça e Cidadania·, solicitou prazo de 24 horas para 
emitir pa-recer sobre o aspecto redacionã.I cte eme-nd3s apresen
tadas. 

Nos termos do art. 140, a do Regimento Interno, solicito 
ao nobre Senador Wilson Martins o parecer sobre as Emendas 
de noS 2 a 4. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB- MS. Para proferir 
parecer.)- Sr. Pre_sidente, são três emendas ao Projeto de 
Lei da Câmara n~'217, de 1993, que devemos relatar, de autoria 
.do nobre Senador AluízíO Bezerra. -

A Emenda n<> 3-R refere-se ao art. 11 do refe-rido projeto 
e tem a seguinte redação: 

"'Art. 11. O interstício rilíninió ·par-a progressão 
será de 12 (doze) meses" e tem a seguinte justific<iç<lo: 

~'A Emenda é urna decorrência necessária da legis
lação superveniente. 

De fato, o texto original do_P'iojeto previa a exis
tênciã de 14 padrões por nível e um interstício para 
progressão de 24 meses. 

Com a edição da Lei n' 8.460, de 17-9-92, que 
estabeleceu, no seu Anexo II, uma nova tabela de ven
cimentos, uilificada, para carreiras típicas do Estado, 
a quantidade de padrões se elevou para 20. Conseqüen
temente, as carreiras tivera-m- OU -terão readequadas 
as exigências- de interstício para fins de progressão, 
ficando como regra o período de 1~- m_eses. ~e fosse 
mantido o interstício anterior, o servidor teria de preen
cher um tempo mínimo de 48 anos de serviço para 
chegar ao final do nível, o que superaria em muito 
o tempo exigido para se ter dirf:?Íto à inatjvidade; prati
camente nenhum servidor atingiria o -ãpice do nível. 

A alteração, portanto, é nieramente de adequaçã()_~ l~gi~
lação superveniente, não modificando em nada o mérito da 
matéria." · 

O entendimento é que tal emenda, Sr. Presidente, é de 
redação e, quanto a isso, como Relator da ComisSão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, estou iriteiramente tranqüilo, co
mo tranqüilo encnntrava-me no momento em que fui nomeado 
para proferir o presente parecer. Tifiha dúvfdas apen-as em 
relação às duas outras emendas: as Emendas n~ 3-R e 4-R. 

Elucidando melhor, Sr. Presidente, a Emenda n~ 2-R 
tinha a minha aprovação como emenda de redação desde 
o primeiro momento._ Já· em relação às Emendas no!l 3-R e 
4-R, eu tinha alguma dúvida, agora, espancada em face do 
exame mais acurado e também de manifestação que s"Oliclt~i 
ao Dr. Dirceu Teixeira Matos, o Assessor Legislativo, versado 
no assunto. Também pedi, Sr. Presidente, por uma questão 
de escrúpulo, à Secretaria dC Administração Federal manifes
tação a respeito -do assunto. 

Em relação a ambas as emendas, chego à conclusão que 
são realmente de redação; e, na ocasião, n-ão causou nenhum 
gravame ou prejuízo ao Erário Nacional, pelo que me mani
festo favoravelmente às três emendas, como emendas de reda
ção. 

OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O Parecer conclui 
no sentido de que as emendas apresentadas _são de redação. 

Passa-se à discussão do projeto e das emendas, em t-urno 
único. (Pausa.) _ _ · 

Não h~vendo quem ·peç_a a palavra, encerro a discussão. 
Em voiação o projeto, sem prejuízo das emendas, em 

turno único. 
OS Srs. Senadores-· que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Votação em· globo das_e_men_das de n9s 2 a 4, de .redação. 
Os S-rs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Votação da Emenda de Plenário n~ 1, coro parecer con-. 

trário. · · -
Os Sis~ Senadores_ que a rejeitâ.m queiram permanecer 

Sc;::ntados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A matéria vai à CoinisSão . .Piretora para a Redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Diretora, oferecendo redação final, qíle 
será lido pelo Sr. 1' Secretário. 
-- É lido o seguinte 

PARECER N• 435, DE 1993 

~ (Da Comissão Diretora) 
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n9 217, 

de 1993 (n• 2.287/91, na Casa de Origem. 

A ComisSãoDiretcira apresenta a redação final dO PrOjeto 
de Lei da Câmara n•217, de 1993 (n•2.287 na Casa de origem), 
que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial 
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão;2 de dezembro de 1993. 
- Humberto Lucena, Presidente - Nabo r Júnior, Relator 

- Beni V eras - Carlos Patrocinio. 

ÀNEXO AO PARECER N' 435, DE 1993 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 
217, de 1993 (n• 2.287/91, na Casa de origem), que 
cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de 
Oficiai de Chancelaria e de assistente de Chancelaria, 
e dá outras providências. 

O CongressO Nacional decreta: 

CAPÍTULO! 
Disposições Preliminares 

Art. 19 Constituem parte integfante do Serviço-Exterior 
Brasileiro das Carreiras de Diplomata, regulada pela Lei n~' 
7.501, de 27 de junho de 1986, de Oficial de Chancehiria 
e de Assistente de Chancelaria. 

. _ Parágrafo úni~o. SomeiJ.te_ poderão ser designados para 
mJssões permanentes no exterior os integrantes do Serviço 
Exteri_or Brasileiro, preservadas as situações previstas no art. 
68 da Lei n• 7.501, 27 de junho de 1986. ~ ~· -~·- ~ ~ 

Art.. 2~ Aos servidores integrantes __ da Carreira de Ofi
cial de Chancelaria, de nível de formação superior, incumbem 
tarefas de natureza técnica e administrativa. 

_ , ~· ~t> Aos servidores intigr.!lntes. da Carreira de As
sistente de Chancelaria, de nível de formação média, incum
bem tarefas de apoio técnico e administrativo. 
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Art. 49 Para efeito desta Lei, considera-se: 
I- carreira, o ·conjunto de classes escalonadas segundo 

a responsabilidade e complexidade das atribuições; 
II- classe, a unidade básica dã. carreira, íntegrada por 

cargos com ãtfibuições e responsabilidades assemelhadas; 
III - pã.drão, o nível de vencimento corresponde à posi

ção do servidor na classe; 
IV- qualificação profissioriãl, o conjunto -de requisitos 

exigíveis para ingresso e-desenvolvimento na carreira. 

CAPÍTULO II 
Da Constituição 

Art. 5• o fixo âe loiaçãó da Carreira de bfiéiai de Chan
celaria é de mil cargos, conforme referido no ane~o_I. 

Art. 6• O fixo de lotação da Carreira de Assistente de 
Chancelaria é de mil e duzentos cargos, conforme referido 
no anexo I. 

CAPÍTULO I!I 
Do Ingresso 

Art. 7'! O ingresso nas Cárreiras çle Oficial de Chance
laria de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria 
far-se-á no padrão I da classe inicial~ mediante habilitação 
em concurso público. 

Parágrafo único. O concurso público a que se refere 
este artigo realizar-se-á_em dua_s.etapas, ambas de caráter 
eliminatório e classificatório, consistindo em: 

a) prova de conhecimentos que incluirá exame escrito; 
b) conclusão do curso de preparação à Carreira de Oficial 

de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, com aulas 
e provas, em disciplinas inerentes às atribuições das respecti:vas 
Carreiras. __ _ - --- - -

Art. 8• É requisito para ingresso~no cargo de Oficial 
de Chancelaria e certificado de conclusão de curso supeti9'T, 

' emitido por estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido. 

Art. 9\' É requisito para ingresso no cargo de Assistente de 
Chancelaria o certificado de conclusão de curso de segundo 
grau, emitido por estabelecimento de ensino oficial ou recO
nhecido. 

CAPÍTULO IV 
Do Desenvolvimento, da A valia_ção de 

Desempenho e da Qualificação Profissional 
Art. 10. O desenvolvimerttQ_ do servidor na carreira 

ocorrerá mediante progressão e promoção, a seguir d~finidas: 
I-progressão, a passagem do servidor de um padrão 

para o seguinte, dentro Q~ mesma classe, obedecidos os crité
rios especificados para a avaliação de desempenho e o tempo 
de efetiva permanência no cargo; 

II -promoção, a passagem do servidor de uma classe 
para a "imediatamente _superior da respectiva carreira_. -

Art. 11. .o interstício mínimo para prOgressãO será de 
doze meses. 

Art. 12. A promoção, pór mereciniento: dependerá cu
mulativamente de: 

I- conclusão, em aproveitamento, de cursos de ~perfei-
çoamento para esse--f.i.fu. inStítuíOOS; ---

11- avaliação de desempenho; 
III -cumprimento de interstíciO; 
IV- existência de vaga. _ 
Parágrafo único. A habilitação em cuisó de aperfeiçoa

mento somente será exigida após o decurso de trinta e seis 
meses contados da vigência desta Lei. 

Art. 13. As condições para a progressão e a promoção 
serão definidas em regulamento. 

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a criação 
de comissões de promoções, bem como sobre a forma de 
avaliação de desempenho funcional e de apuração de antigüi
dade. 

Art. 14. Nas promoções do Oficial de Chancelaria e 
do Assistente de Chancelaria serão observadas as seguintes 
proporções no preenchimento de vagas por merecimento e 
antigüidade: , 

I- para a classe Especial, oitenta por- cento das vagas 
por merecimento e vinte por cento por antigüídade; 

II-para a Classe A,-sesse-nta por cento-daS vagas por 
merecimento e quarenta por cento por antigüidade. 

.Art. 15. Poderá ser promovido por merecimento o Ofi
cial de 
Chancelaria que satiSfizer os seguintes requisitos: 

I-à Classe Especial - contar, no mfnlmo, -vinte anos 
do efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores 
e ter sido habilitado no curso de Especialização de Oficial 
de Chancelaria (CEUC); 

II - à Classe A- contar, no mínimo, dez anos Qe efetivo 
exercício no Ministério das Relações Exteriores e ter sido 
habilitado no curso de Atualização de Oficial de Chancelaria 
(CAOC). 

Art. 16. Poderá ser promovido por merecimento o As
sistente de Chancelaria que satisfizer os seguintes requisitos: 

I- à Classe Especial - contar, no mínimo, vinte anos 
de efetivo exercício no Ministério das Relações Exteriores 
e ter sido habilitado no curso de Especialização de Assistente 
de Chancelaria (CEAC); 

II- à Classe A-contar, no mínimo, dez anos de efetivo 
exercíciO no Ministério das Relações Exteriores e ter sido 
habilitado no curso -de Treinamento para o Serviço Exterior 
(CTSE). 

Art. 17. As frações que porventura vierem a ocorrer 
nos_percentuais mencloriadas_ no art. 14 serão completados 

--em favor do critériO de merecimento. 

Art. 18. A antigüidade de Oficial de Chancelaria e As
sistente de Chancelaria levará em conta exclusivamente o tem
po de efetivo exercíciO do servidor nas respectiy~s carreiras. 

Pnrágrafo únieo. A antigüidade serãCõmputada a parti· 
da data em que o servidor entrar no efetivo exercício d< 
cargo ou a partir da data de vigência do ato de promoçãc. 
ou progressão. -

Art. 19·. Para eféito de apuração do tempo de efetivo 
exercício prestado no exterior, serão considerados apenas os 
períodos em que o servidor cumpriu missões permanentes, 
computando-se em do,bro o tempo de serviço prestado em 
postos do Grupo C, assim classificados nos termos do art. 
14 da Lei n'7.501, de 27 de junho de 1986. . ~ 

Art. 20. Somente por antiguidade poderá se"i- promo
vido o servidor que se encontrar erri gozo de licença extraor
dinária ou investido em mandato eletivo ou classista, cujo 
exercício lhe exija o afastamento do serviç~. 

CAPÍTULO V 
Do Exercício no Exterior 

Art. 21. O instituto da remoção, de que trata a Lei 
n' 7.501, de 27 de junho de 1986, quando aplicado aos Oficiais 
de Chancelaria e aos Assistentes de Chancelaria, obedecerá 
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aos ,-.l..,.,os de movimentação preparados pelo órgão de pessoal 
dr tério das Relações Exteriores. 

22. Nas remoções de Oficial de Chancelaria e de 
As~ :e de Chancelaria observarMse-ão, entre outras, as se-
guintes disposições: 

I - estágio inicial mínimo de quatro anos de _efetiyo 
exercício na Secretaria de Estado; 

II - cumprimento de prazos máximos de cinco anos de 
permanência cm cada posto e de dez anos consecutivos no 
exterior; 

III - cumprimento de prazo mínimo de quatro anos 
de efetivo exercício na Secretaria de Estado entre duas missões 
permanentes no exterior; 

IV- habilitação no Curso de Trdllamento para o Serviço 
·no Exterior (CTSE) para o Assistente de Chancelaria. 

Parágrafo único. O prazo máximo de dez anos cõitsecu~ 
tivos de permanência no exterioi poderá, atendida- à Conve~ 
niência do serviço e ao interesse_ do servidor, estender~se a 
doze anos, desde que nesse período um dos postos seja dO 
Grupo C. · ·-

Art. 23. Somente em casos exce__pçiõnàis, juStificaçlos 
pelo interesse do serviço.- serão, a critériO da administração, 
efetuadas remoções de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria para a Secretaria de Estado antes de cumpridos 
os prazos a que se refere o artigo anterior. 

Art. 24. Na remoção do Oficial de Chancelaria e do 
· Assistente de Chancelaria entre postos no exterior, efetivada 
sempre de acordo com a conveniência da administração, deve
rão ser obedecidos os-seguintes critérios: 

I - os que estiverem servütdo em posto do Grupo A 
somente poderão ser removidos para posto do Grupo B ou 
c-

II - os que estiverem servindo em posto do Grupo B 
somente poderão ser removidos para posto do Grupo A ou 
B; 

III - os que estiverem servindo em posto do Grupo 
C somente poderão ser removidos para posto do Grupo A. 

§ 1~ As remoções que não se ajustem aOs critéi'iOS esta
belecidos nos incisos II e III deste artigo somente poderão 
ser efetivadas mediante solicitação, por escrifo, do interes
sado, atendida a convcniêncía da administração:-- --

§ 2o O Oficial de CháriceJaria e o Assistente de Chance
laria removidos para a Secretaria de Estado nas condições 
do parágrafo anterior, tendo servido apenas em posto do Gru~ 
po A, não poderão, na remoção seguinte, ser designa-dos para 
missão permanente em posto daquele mesmo Grupo. 

CAPÍTULO VI 
Dos cursos 

Art. 25. Para p'romoção-po-r·merecifuento; à-OfiCial de 
Chancelaria devera concluir os seguintes cursos: 

I --Curso de Atualização de Oficial de Chancelaria 
(CAOC), que compreenderá aulas-e -provas de disciplinas 
inerentes às atribuições de Oficial de Chancelaria da Classe 
A; -------------

11 - Curso de Especializaçâo de Oficial de Chancelaria 
(CEOC), que compreenderá aulas e provas de disciplinas ine
rentes às atribuições de Oficial de Chancelaria da Classe Espe
cial. 

Art. 26. Para promoção por mere_cíffie-nto, o Assistente 
de Chancelaria deverá concluir os seguintes cursos: 

I.- Curso de Treinamento para o ServiÇo. no Exterior 
(CTSE), que compreenderá aulas e provas de disciplinas rela-

cionadas com as funções ex_ercidas no exterior, podendo ser 
étfrsado pelos servidores que tenham pelo menos quatro anos 
de Carreira, sendo a habilitação no Curso requisito para pro
moção por merecimerito à Classe A e designação para missãO 
p~Inúihente no-e-xterior:- - -

II - Curso de Especialização de Assistente de Chance
laria (CEAC), que compreenderá aulas e avaliações com vista 
a aprofundar o conhecimento do servidor em áreas específicas, 
podendo ser cursado pelo Assistente de Chancelaria posicio
nado na Classe A da Citrreira, sendo a habilitação no Curso 
requisito para promoção por merecimento à Classe Especial. 

Art. 27- Os cursos de que tratam o art. 7'\ parágrafo 
único, b, ~ __ qs arts. 25:e_ 26, I e II, s~rãg organizados pelo-
MmiStério".Qas Relações Exteriores, em articulação com a Se-
cretaria da Administração Fçderal. ---:-: . - - -

Art. 28. O Oficial de, Chancelaria perceberá gratifica~ 
ção de vinte por cento pela aprovação no Curso de Atualização 
de Oficial de Çhancelaria (CAOC) e de trinta por cento pela 
aprovação no Curso de Especialização de Oficial de Chance
laria (CEOC). 

Art. 29. O Assistente de Chancelaria perceberá gratifi
cação de vinte por cento pela aprovação no Curso de Treina
mento para o Serviço no Exterior (CTSE) e de trinta por 
cento pela aprovação no Curso de Especialização de Assis
tente de Chancelaria (CEAC). 

Art. 30. A gratificação prevista nos arts. 28 e 29 desta 
Lei sera aplicada sobre o valor do vencimento, de forma cumu
lativa. 

Art. 31. Poderão ser realizados outros cursos ou pro~ 
gramas de treinamento de interesse da administração, visando 
à capacitação e melhor desempenho fundonãl do servidor. 

Parágrafo únicO. Os Cursos de que trata este artigo po
derão constituir requisito para o desempenho_ ~e _fu_nções de 
chefia e de assistênCia intermediária. -

CAPITULO VII 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 32. A primeira composição da Carreira de Of.íCial 
de Chancelaria far~se-á com os atuais integrantes daca~egoria 
funcional_de Oficiar de Cllãnceiaria. 

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput 
deste artigo serão posicionados na nova Carreira em ordem 
hierárquica decrescente, mediante o deslocamento de um pa
drão para cada doze meses de efetivo exercício no Ministérip 
das Relações Exteriores. 

Art. 33. Se'rão eri(pi.adrados na Carreira de Assistente 
de Chancelaria, mediante transformação dos respectivos car
gos, os atuais servidores do Ministéric? das Relações Exteriores 
integrantes de categoria de nível médio com atribuições corre

. latas, que tenham cumprido missão no exterior, ressalvada 
opção em contrário. 

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput 
deste artigo serão posicionados na nova carreira, em ordem 
hierárquica decrescente, obedecido o critério de antiguidade, 
mediante o deslocamento de um padrão par~ cada doze meses 
de efetivo exercício no Ministério das Relações"Exteriores.~ 

Art. 34. Os vencimentos_ do Oficial de Chancelaria e 
do Assistente de Chancelaria corresponderão àqueles fixados 
no Anexo II da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, 
níveis superior e intiimediário, apliCados os -respectivoS rea~ 
justés. -
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Art. JS. O serVidor que já tenha cumprido missão per
manente nó exterior será considentdo habilitado nos cursos 
mencionados no art. 25. I, e no art. 26~ L 

Art. 36. As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão â conta do orçamento do MinistériO das Relações 
Exteriores. 

Art. 37. 
cação. 

Esta lei entra em vigor na data de_ sua _publi-

ANEXO I 

OUADRO GERAL DE_ PESSOAL 
CARREIRAS QUANTIDADE 

Oficial de Chancelaria 1.000 
Assistente de Chancelaria 1.200 
Total Geral 2,200 

~~ 

ANEXO II 

CARRElRAS DE OFICIAL DE CHANCELARIA E DE 
ASSISTENTE DE CHANCELARIA 

TABELA DE ESCALONAMENTO 
CLASSES PAORAO INPICE 

N 189 
ESPECIAL m 180 

II 171 
I 163 
v 155 
N 148 

A m 141 
II 134 
I 128 

~ ~ 

v 122 
N 116 

B m 110 
II 105 

~~ 

I . - 100 

-

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a· discuss.ão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai â sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 2: 

PROJETO DE LEI Do' SENADO W28, DE 1993 
(Incluído na Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria -da senadora Eva Blay. que regulamenta o 
. § 79 do art. 226 da Constituição Federal e dá outras providên
cias. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So
ciais). 

. Nos termos do art. 140, alínea b do Regimento Interno, 
des1gno o nobre Senador Lucídio Portella para proferir pare
cer sobre a matéria em sub~titufÇãO ã Comissão de Assuntos 
Sociais. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA~ (PPR - PI. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

A inexistência de uma política voltada para a orientação 
âa população quanto à saúde reprodutiva tem sido apontada 
como responsável por graves problemas sociais no País, como 
ó elevado índice de esterilizações indiscriminadas e a ocorrên
cia, com elevada freqüência, de gestações indesejadas, preco
ces, que levam a desajustes na vida pessoal, familiar e dos 
casais. O Projeto da Senadora Eva Blay, ora em exame nesta 
Comissão, objetiva expressamente suprir essã. falha, ao estabe
lecer de que forma se cumprirá o mandamento contido no 
§ 7~ do art. 226 d3 Constituição Federal, ou seja, assegurar 
a todas as pessoas o acesso ao planejamento familiar. 

Percebe-se o caráter irtovador do Projeto já nos artigos 
iniciais, quando propõe uma interpretação mais abrangente 
para o conceito de planejamento familiar, incluindo em suas 
ações o atendimento à saúde reprodutiva. no âmbito da aten
ção integral à saúde da mulher, dç._ homem e do casal. Essa 
abrangência significa, em outras palavras, que a orientação 
e o atendimento quanto à saúde reprodutiva devem estar aces
síveis não apenas aos casais, mas a todas as pessoas, principal
mente aos adolescentes. 

Também é inovador ao vedar que se relacionem ações 
de planejamento familiar a objetivos de redução ou expansão 
demográfica ou étnica, bem como que se promovam ações 
coercitivas, nesse sentido, por parte de instituições públicas 
ou privadas. 

Sobressai ainda, na proposição, o caráter informativo e 
educativo, ao estabelecer, no art. 3~, que o Estado promova, 
por meio do SUS -.Sistema Único de Saúde, acesso aos 
meios informativos e educacionais, técnicos e cientfficos que 
assegurem o atendimento à saúde reprodutiva. Importante 
contribuição, sem dúvida, tendo em vista a to_tal desinfor~ 
mação existente ainda hoje, mesmo entre pessoas do meio 
urbano e de classe social média e alta, a respeito da saúde 
reprodutiva. Essa desinformação é a principal responsável 
pelos graves problemas que preocupam as fami1ias brasileiras, 
de todos os níveis sociais, no que concerne à saúde r~produ
tiva, e que se manifest~m nos _elevados índices de esterilização 
definitiva e precoce em mulh~res, em números assustadores 
de mortes por in'fecções causadas por esterilizações ou abortos 
mal realizados. 

Como informa a ;;tutora, na justificação de seu Projeto, 
"a esterilização é o segundo método anticoncepcional usado 
pelas mulheres brasileiras, perdendo para a pílula, tomada 
sem as precauções necessárias e sem o devido acompanha
mento médico." Diante dessa situação, é fundamental que 
se tomem medidas voltadas não só para o atendimento médico 
às pessoas que desejem fazer uso de métodos_ contraceptivos 
e conceptivas, mas. príncipalmente, que as orientem quanto 
à utilízaçáo desses métqdos, de modo que possam tomar deci
sões conscientes, amadUrecidas e que, conseqüentemente, não 
provoquem danos à sua saúde. 

O caráter educativo é, de fato, a principal marca do Pro
jeto e se d~staca, ainda no art. 3~, quando estabelece que 
o Sistema Unico de Sa,úde - SUS, deverá prover meios e 
recursos que assegurem o atendimento à saúde reprodutiva, 
mediante disponibilídad'e universal de informações e orienta
ções, bem como do ac.esso aos serviços da rede pública e 
da rede privada vinculadas ao Sistema, para fins de atendi-
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menta e acompanhamento aos usuários de métodos concep
tivas e contraceptivos. 

Julgo importante destacar ainda duas situações, bastante 
freqüentes,_ principalmente entre as mulheres trabalhadoras, 
que o Projeto veda expressamente: a indução à pessoa para 
que se submeta à esterilização·e-ã exigência de atestado com
probatório de esterilização para quaisquer fins. Além de vedá
las, o Projeto as define corno crime, remetendo-nos ao Códígo 
Penal, corretamente, no meu entender, para a identificação 
-da sanção correspondente. 

Bastante abrangente, o Projeto não -descuidou do treina
mento de recursos humanos, principalmente pessoal técnico, 
para a promoção de ações de atendimentO à saúde reproduM 
tiva, conforme se observa em seu art. T' Taiii~ém prev~ que 
as esterilizações sejam notificadas--ao ôig~"õ- inun_icipal de direM 
ção do sus, para fins de fiscalização, o que cert_aniente deverá 
contribuir, junto com outros dispositivos já con;tentados, para 
evitar a sua realização iõdiscrimínadã.. 

II - Voto do Relator 

O Projeto atende plenamente aos requisitOs âe constituM 
cionalidadc, juridicidade e boa técnica legislativa. Oportuno, 
sério, pertinerite e corajoso, deverá, certamente, contribuir 
para um melhor equacionamento de problemas sociais tão 
graves quanto recorrentes, relacionados com o respeito à saúM 
de e à vida da população brasileira. Portanto, sou de posição 
favorável à sua aprovação. -- - -- -- -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -0 parecer é favo
rável. 

A proposição ficará sobre ~ mesa durante cinco sessões 
ordinárias, a finl- de que possa receber emendas, nos termos 
do art. 235, inciso II, alínea d do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
W 41, DE 1993 

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

De autoria da Senadora Marluce Pmto, que dá 
nova redação ao art. 15 da Lei n9 5.991, de 17 d~ 
dezembro de 1973, que Hdispõe sobre o controle samM 
tário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêutiCos e correlatos,- e·-dá outras providências". 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais) 

Nos termos do art. 140, alínea b, do Regimento Interno, 
designo o nobre Sen~~or _Carl?s ~~tr':cínio I?a~ proferir pareM 
cer sobre a matéria em substitmçao a Cmmssao de Assuntos 
Sociais. 

O SR. CARLOS P À TROCiNIO (PFL-TO. para proferir . 
parecer.) -Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, de 3:utoria __ d_a_ 
ilustre Senadora Marluce Pinto, -chega~a-e-Sta do1.:1Úi Çomissão 
o projeto de Lei em epígrafe qUe pretende dar nova redação 
ao art. 15 da lei n' 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que 
"dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatas, e dá ou
tras providências". 

No caput do art. 15 da referida lei qtie pretende modificar, 
a ilustre autora inclui o ervanário, hoje em franca expa_n_§ão _ 
pela grande procura de produtos fítoterápícoS, co.ino um dos 

estabelecimentos a terem assistência_ de técnicõ responsável, 
insCrito no Conselho Regionál de Farmácia. 

Mas a grande mudança colimada pela autora encontra-se 
nos· parágrafos do artigo, quando dá um tratamento diferenM 
ci~do ~s farmácias e às drogarias e ervanários. 

Na conceituação que a própria Lei n9 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, _dá a esses estabelecimentos, fica clara 
a maior responsabilidade atribuída à farmácia, sen~o vejamos: 

- FarmáCia - estabelecimento de manipulação de fór
mulas_ magistrais e -oficinais, de comérçio de drogas, meclica
mentos, irisumos farmacêuticos-e corre latos, compreendendo 
o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade 
hospitalar ou de qualquer outra de assistência:inédica-; ! 

-Drogaria_- estabelecimento de dispensação e com é r-, 
cio- de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticoS e cOi:re- · 
latoS,. em suas embalagens originais; -

_ - ErVanaria- estabelecimento que realize disp-ensação 
de plantas medicinais; · -

Confrontando-se as características dos três estabeleci
mentos conceituados, fica óbvio que a diferença marcante 
é a de que somente na farmácia é que se manipulam fórmulas 
magistrais e oficinais, restando à ervanaria e à drog_ariaapenas 
a dispensação, ou a distribuição, respectivamente, de ervas, 
e de drogas e medicamentos em suas embalagens originais. 

No projeto de lei sob análise estabeleceMse que somente 
"a farm~cia terá co,mo responsável obrigatório o farmacêutico, 
sendo facultativo, à drogaria e à ervanaria,_~ responsabilidade 
técnica do farmacêutico" ou do oficiãl ae farlnácia ou auxiliar 
d_e farmácia~ portador do devido diploma de curso profissioM 
nalizante de segundo grau." 

Também, pelo § 2o do projeto, •'o prático de farmácia 
ou de drogaria, que não sejã portador de diploma de curso 
profissionalizante, poderá assumir a responsabilidade técnica 
de drogaria ou ervanário de sua propriedade ou cc-proprie
dade, desde que comprove o exercício da atividade pelo prazo 
mínimo de dez anos, ininterruptas ou não"--

Da mesma forma, através do§ 4~ fica "respeitado o direito 
adquirido pelo provisionado para exercer a responsabilidade 
técnica de farmácia". 

A própria autora do projeto sugeriu emenda, altera~do 
a redação da alínea "b", do inciso II, do § 1", da segumte 
forma: -

"Art.l9 ...... ·-···-···~········~-·····-··---~~---··~---·--······--·-- · 
Art, 15 ......... ______ ............. - ... -.~-·---- ............. . 
§ 1' ,,,, ..... ,,,,, .... , .. , ......................... , ................. . 
I I ....................... , ..................... - ...................... , 
b) o oficial de farmácia ou auxiliar de farmácia, portador 

do devido diploma de curso profissionalizante em nível de 
segundo grau." 

Como justificação para a emenda diz o seguinte: 
"TrataMse apenas de uma correção na redação do projeto 

-de minha autoria) o qual, ao ser datilografado, teve suprimidas 
as palavras "em nível" antes da expressão "de segundo grau", 
o que, se aprovado, poderia gerar problemas para os profis
sionais possuidores de (ou que venham a obter) diplomas 
de escolas profissionalizantes registrados nos Conselhos EstaM 

- duais de Educação e em nível de segundo grau." 

Na justificação -do projeto a eminente Senadora arguM 
menta, com justeza, que nas farmácias onde se faz a manipuM 
Iação de fórmulas deve realmente existir um responsável técniM 

. co farmacêutícO para garantir a qualidade do trabalho. Contu
do, afirma, nas drogarias não há razão plausível, uma vez 
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que nesses estabelecimentos, conforme a própria definição 
contida em lei, praticam-se tão-somente a distfibuição e- o 
comércio de produtos já previam~n!c::_ preparados pelos labora
tórios farmacêuticOS, em suas embalagens originais. '_'Pa_ra 
que a presença do farmacêutico?" indaga, ãcres-Ce"ritartdõ que 
esta exigência legal tem somen_te_ oc~~iq_vado o q~_e já _se deno
minou de "aluguel de nome". O farmacêutico-é contratado 
como responsável pela drogaria, emprestando o seu nome 
a esse estabelecimento de atívidade tipíca-menté comerciãl, 
somente tendo o trabalho de, ao final do més, comparecer 
para receber os seus honorários. -

A distorção Vem a se tornar mais e_yident~_qUando a 
própria Lei n" 5:991, de 1973, em seü ar.tigo zo, permite que 
o mesmo farmacêutico seja responsável técnico_pordois esta
belecimentos, enquanto exige-a presença constante do respon
sável em cada um deles. 

Mais adiante a autora _adit::i, em ·suas _c_;;i::HlSÍderaÇOeS-, que 
o projeto de lei busca exatamente acabar com essa reserva 
de mercado de natureza eminentemente cartoriaL "Quem qui
ser abrir farmácia .. -, diz, "que o faça, contanto que_ conte 
com a responsabilidade técnica do profissiOnal compt:tente: 
o farmacêuticO~--( ... ) Mas, quanto às drogarias, esse acervo 
cultural" (do farmacêutico) "é plenamente dispensável: basta 
que o responsável tenha curso profission~!i:z_ante ou, se pro
prietário ou cu~proprietárlc>, exerça ·a atividade por mais de 
dez anos". 

.. Não se pode .negar.a lógica cergdra dQs a!g!lmentos que 
embasou a iniciativa. De fato, aLe! n"' 5.991/73 eos_sucessivos 
decretos que -a-regulamentaram cometeram excessos quanto 
ao zelo, conquanto defasados no tempo, pois de há muito 
as drogarias são meros postos de venda de produtos acabados, 
prescindindo obviamente da presença de respon~ável técníco 
farmacêutico, pois até a posologia ou modo de usar dos medi
camentos são de inteira responsabilidade do médico, devendo, 
por lei, constar de forma legível na receita deste profissional. 

Em decorrência desse excesso legal que faz parecer ou 
até mesmo enseja odiosa cartorialização farmacêutica, que 
em nada dignifica essa nobilíssima profissão, a distribuição 
e comercialização de produtos medicamentosos-no País tem 
sofrido grandes entraves, com grande prejuízo para a popu-
lação. · 

DiscUte-se muito hoje o elevado custo dos medicamentos, 
aventando-se saídas que pudessem vir a baratear o produto, 
inclusive em sua comercialização e não somente na rase indus
trial. Realmente, o dispositivo legal que obriga a contratação 

. de responsável té~nico farmas:éu~ic;o, inclusive para as droga
rias, é fator inibitórío-para uma expansão dos serviços de 
distribuição e comercialização de medicamentos acabados e 
embalados que, a rigor, poderiam ser efetuados, sem qualquer 
prejuízo ao consumidor, nos balcões apropriados de lojas de 
departamento ou de supermercados. É inegável que a expan
são da oferta de produtos e serviços tendem a barateá-los, 
para não falar de seu mais fácil acesso ao consumidor. 

A iniciativa-(f~staca-se, em nosso entendimento, Peta sua 
atualidade, justeza e amplo alcance social, __ corrigindo uma 
distorção ensejada por dispositivo obsolescente da Lei n9. 
5.991, de 1973, portanto, de vinte anos atrás e que merecia 
o devido repato~Não se caracteriza tampouco por ser contrária 
à classe dos farmacêuticos, mas; pelo contrário, __ a_ dignifica 
ao normalizar uma situação que não lhe traz ben_efícios reais 
e lhe imputa injustamente· a responsabilidade pela manutenção 
de alegados privilégios. -

E face do exposto, somos pela aprovação do projeto de . 
lei sob análise, com a alteração redacional referida antd'rior
mente, de inicíatívã da própria autora, a qual encampamos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Oi>arecer é favo
rável. 

A proposição fiCará sobre a meSã durante cinco sessOeS 
ordinárias, a fim de Cjue possa receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Pãssa-Se, agora, 
à apreciação do Requerimento n"' 1.374/93, de urgên.cia, lido 
no Expediente, para· o Projeto de Lei da Câmara n~ 237, 
de 1993 ~Complementar. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
. Aprovado. _ _ 
Aprovado o requerimentc;>, a matéria a que se refáe figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Passa-se, agora, 
à apreciação do Requerimento n? L375/93, de urgência, hdo 
no Expediente, para o Projeto de Resolução n"' 130, âe 1993. 

Em votação. , 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa:) · · - · '···-· .. - · -····-· ·- ·· · 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n? 130, de 1993, de iniciativa da Comissão Direto'ra, que 
estabelece normas de elabqração legislativa do Senado, 
durante o período de funcionamento do Congresso Na
cional para a Revisão Constitucional da Constituição Fe
deral. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.) 

Nos termos do art.' 140,a, do Regimento Interno,designo 
o nobre Senador Elcio Alvares para proferir parecer ao proje
to, em substituição à :Comissão-de Constituição, Justiça e 
Cidadania. - -

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para proferir pare
cer.) - Sr. Preside~te,_ Srs. Senadores: 

· I - Relatório 
Vem ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania o Projeto de Resolução n• 130, de 1993, de autoria 
da Comissão Diretora, que tem por escopo regular os traba
lhos do Senado Federal durante o período em que, para efe
tuar a revisão da Constituição Federal, em cumprimento ao 
que dispõe o art. 3~> do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, o CongreSso Nacional terá funcionamento pecu
liar. 

A matéria é da compet~ncia exclusiva do Senado Federal, 
conforme reza o art. 52,XU e XIII, da Constituição Federal, 
de iniciativa rese"rv:ida à Colnissão Difetora, a teor do art. 
98, III, do Regimento Interno da Casa. 

A p:r_:oposição tornou-se indispensável, em virtude do co-_ 
-marido ínsito no art. 1~>; § 39, da Resolução n~' 1/93, pela qual 
o Congresso Nacional fixou as _regras de seu funcionamento 
durante a revisão constitucio.tial e que requer de ambas as 
Casas providênciaS relativas a seu funcionamento respectivo. 
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Assim, o presente-Projeto ínStliUi condições regimentais 
transitórias adaptadas às circunstâncias, de modo a manter 
íntegras as competências do Senado Federal e ~eu pleno exercí
cio, sem descurar da participação ~d~s Senhores Senadores 
no processo de revisão da Constituição Federal. 

II- Voto 
A proposição ate~d~ aos requisitos de_ conformidade 

constitucionãf, jurídica e técnica, inexistindo qualquer óbice 
à sua aprovação nos termos em que foi oferecido. 

Voto, -por conseguinte, pela aprovaçãO: do Projeto de 
Resolução n' 130, de 1993. 

O. SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O parecer é favo-
rável. . . .. -- _ _ . 

Completada a instrução da matéria, passa-se à disc_~_ssão 
do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

O Sr. Mal-co Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para e-ncaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, gostaria de, em fá pi das palavras, dizer que a refe
rida proposição se impõe, em face da instalação daquilo que 
estamos chamando de Congresso Revisor, que alterou de algu
ma forma o funcionamento _das d1.:1as Casas do Congresso, 
tanto da Câmara quanto do Senado Federal. 

Entendo _que a Mesa se houve muito bem quando tomou 
a iniciativa dessa propOSiçãO--relatada pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e· Cidadania, mediante o parecer do_ no_bre 
Senador Elcio Alvares. Daí pof que entendemos que a propo-
sição deve merecer acolhimento no plenário. ---

Essa é, conseqüentemente,"a ffiinh3 posição Como Líder 
de partido, o PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação o 
projeto. --

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. . . 
À Comissão D"iretora-parã a redação fillal. 
Sobre a mesa, parecer da ComisSão Diretora ofeiecendo 

a redação final-da rriaieria~-que -será lida pelo Sr. 1'-' Secretário. 
É lida a seguinte _ 

PARECER N• 436, DE 1993 
(Da Comissão Direlora) 

RedaçAo final do Projeto de Resolução n~ 130, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 130, de 1993, que estabelece normas de elabo
ração legislativa do Senado, durante o período de funciona
mento do Congresso Nacional para a revisão da Constituição 
Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de de.Zemh.ro de 1993. 
- Humberto Lucena, Presidente -Chagas RodrigUes - Na
bor Júnior, Relator - LucídJo Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 436. DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 13Õ, de 
1993. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 
Estabelece noriDas de el_al?oração legislativa do Se

nado, durante o periodo de funcionamento do Congresso 
Naciol!31 para a revisão da Constituição Federal. 

O Senado Federal resOfVe: 
Art. 1~ O Regimento Interno do Senado Fo<>~·-ral vigorará, 

durante o período de funcionamento do Congresso Nacional 
para a revisão da Co_nstituição Federal, com as alterações 
estabelecidas nesta Resoluç:~. 

Art. 2" As sessõ_es ordinári~:~.s do Senado realizar-se-ão 
às segundas-feiras, das 14h30mm às 18h30min, e nas quartas 
e quintas-feiras, das 9 às 13h. 

Parágrafo único. As Comissões reunir-se-ão, ordinaria
mente, às terças-feiras_, das 9 às 13 h. 

Art. 3" As matérias serão incluídas na ordem do dia, 
pelo Presidente, após publicação e distribuição, por cópias 
ou avulsos, das proposições principais, dispensados iniCrs
tícios. 

Parágrafo único. As proposições protocoladas junto à 
secretaria Geral da Mesa após 30 de novembro somente serão 
incluídas em ordem do dia por decisão do Presidente, ouvidas 
as Lideranças. 

Art. 4~ As Comissões permanentes e temporárias reunir
se-ão preferentemente pela manhã e, em qualquer hipótese, 
em horários não coincidentes com .o da ordem do dia das 
sessões plenárias do Senado ou do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. As decisões das comissões sobre maté
rias apreciadas- terminativamente serão comunicadas ao Plená
rio e poderão ser, no prazo de três dias úteis, objeto de recurso, 
nos termos do art. 91, § 4~, para apreciação pelo Plenário. 

Art. 5" A instrução das matérias incluídas na ordem do 
dia, quando não completada nas comissões, o será em plená
rio, mediante designação de relator pelo Presidente. 

Parágrafo único. O Presidente poderá, em virtude de 
complexidade da matéria submetida á apreciação do Senado, 
conceder, ao relator que o solicitar, até quarenta e oito horas 
para proferir parecer. 

Art. 69 Encerrada a discussão de proposição com apresen
tação de emendas, sobre estas o relator proferirá parecer ime
diatamente, podendo ser concedido prazo de até vinte e quatro 
horas, em vlrtuâe de complexidade das emendas sob exame. 

§ 1'-' Na hipótese de oferecimento de substitutivo, o turno 
suplementar podeFá ser realizado, a requerimento de líder, 

-aprovado pelo Plenário, imediatamente após a aprovação do 
substitutivo em turno único. 

§ 2'-' Se forem oferecidas emendas na discussão suple
mentar, aplica-se o disposto no caput deste artigo. 

Art. 7~ A redação final e a do vencido, que não dependem 
de publicação, poderão ser Submetidas à discussão imediata
mente após a apresentação do respectivo parecer, conside
rando-se aprovadas independentemente de votação. 

Art. 8'-' Os prazos referidos nos arts. 235 e 277 do Regi
mento Interno serão de três diãs úteis. 

- Art. 9'-' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

------~--= =--......-.~~ -··-~ 
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Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnio-r) - Em discussão a 
redação firial. (Pausa.) . . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, pasSa-se_ à votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perm·anecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. . .... 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Júlio campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mr. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente, Sr-os e Srs. Senadores, o turismo 
tornou-se hoje urna das iniciativas mais rendosas do mundo 
e a indústria que mais cresce. De acordo com os dados da 
Organização Mundial de Turismo, durante _ _1993, a rede ~ote
lcira c as companhias aéreas deverão mov_im~nt~r aproxima
damente 2 5 trilhõcs de dólares. Os negóc10s md1retos decor
rentes dess'a ati v idade transacionarãb com 3,4 trilhões d: dóla
res. Além disso, o turismo doméstico:. realizad<? .~os fms de 
semana e nos dias feriados, sem utilização de avmo e hotel, 
em todo o mundo, deverá girar com um valor da ,ordem de 
4 5 trilhões de dólares. O_ total de recursos movimentados 
p~r essas três vertentes está previsto em 10,4 trilhões de dó-
lares. -- . 

No que diz respeito ao emprego, estima-se que, no mundo 
inteiro, cm cada quinze trabalhadores, um está e~p~egado 
pelo setor turistico, perfazendo um total de 127 mllhoes de 
empregos. - - - . _ 

No Brasil, os negócios com o turismo totahzarao cer~ 
de 14 bilhões de dólares, dos quais 1,6 bilhão será a contri-
buição de 1,5 milhão de turistas estrangeiros. . 

No contexto da Organização Mundial de Tunsmo, o Br~
sil ocupa o quadragésimo quinto lugar, em rel~ção ao ~e?omi
nado turismo receptivo, isto é, os turistas estrangeuos que 
entram no País. 

Tal posição, se comparada à pot.enciali~ade turística, re
vela que o Brasil ainda não descobnu essa !~portante fonte 
de intercâmbio cultural e de recursos. Considerando ape~as 
as belezas naturais, nosso Pafs destaca-se entre todas as naçoes 
em florestas, cataratas, rios caudalosos, pantanais_exuberantes 
de vida, flora e fauna, e um litoral com quilômetros e. quilôme
tros de praias ecologicamente puras, com água téptda, e sol 
durante o ano inteiro. 

Merece elogio e apoio a iniciativa do a_tual Gove~o de 
criar o Ministério da Indústria, do ComérciO e do T~sm~, 
o que demonstra o desejo de dinamizar o setor e nao mais 
perder tempo. . . . . -- o - • _ 

No âmbito do Poder Legislativo, foi cnada a Subcomtssao 
de Turismo na Cârriara dos Deputados, voltada para a mu
dança da legislação específica quafido isso_ se revelar neces-
sário. _ - . 

A iniciativa privada dispõe da Câmara Seiorial de Tuns
mo, que congrega mais d_e sessenta entidades. 

A estratégia do Governo para reverter o atual quadro 
e aumentar a participação do turismo na geração do Produto 
Interno Bruto contempla fundamentalmente três pontos bá-
sicos: -- " 

1) descentralização para o nível do~ _Municípios, com me
lhoria da infra-estrutura local e capacitação para oferta de 
serviços de melhor qualidade; 

2) divisão do País em pólos turísticos, de modo a facilitar 
a apresentação de pacotes que abranjam toda uma região; 
e 

3) investimento signifiCatiVo-em propaganda no exterior, 
para motivar os turis~as estrangeiros. . . 

Em outubro de 1992, a Câmara Setonal de Tunsmo esta
beleceu a meta de 2,6 milhões de turistas estrangeiros por 
ano até 1995. Esse fluxo- gerã.r4 490 mil nQ_vqs empregos e 
colocará no País aprOximadament e 3 bilhões de dólares~ 

A partir de agosto próximo, a EMBRA TUR ~ órgão 
executor da política da Secretaria N~cional de Tunsmc: -:
dará início à realização de seminários e cursos a serem ·JUims
trados nos Municípios com vocação tU:rfstica, visa11:do ~atingir 
a comunidade'como um todo, comerciantes, prefeituras, asso
ciações de classe, câmaras municipais-, de modo a demonstrar 
que o turismo é uma significativa fonte de renda, que recom
pensa a oferta de melhores serviços e de produtos de quaJi
dade. 

No campo da regionalização, o Nordeste tem Ífl!plemen
tado projetes integrados com grande sucess_o, atraves da Co
missão de Turismo Integrado do Nordeste. Com_essa mesma 
finalidade, o Sul, o Centro-Oeste e a Amazónia tambéiit estão 
criando as suas comisSões. 

Sr. Presidente e ,Srs. Senadores, no que diz respeito à 
promoção do turismo~ o Brasil não mais pode perder tempo. 
E grandemente significativo o aparte de recursos de?se setor 
da economia moderna. Segundo dados do Banca Central~ 
o turismo ocupou·o qtiinto lugar, em 1991, na pauta de expor
tação brasileira, perdendo apena.s para os ~inérios de ferro, 
aparelhos e instrumentos mecâmcos, matenal de transporte 
e produtos siderúrgicqs: - . _ _ _ 

-A indústria de viagens hoJe já é responsável por 13% 
dos gastos dos consumidores do mundo, perdendo apenas 
para as despesas _com alimentação. 

O turismo tornou·-se atividade privilegiada nos países de
senvolvidos como a França, a Itália, a Espanha e os Estados 
Unidos. _ .. . 

No mundo inteirO~ cóm a descoberta do valor da ecologia, 
as riqu-ezas-naturais es'tão entre as maiores atra~_?es tu:ísticas. 
Países em desenvolvimento; como os da regmo canbenha, 
têm sua maior fonte de renda no turismo, graças à_ exploração, 
bem administrada, de suas belezas n-aturais. 

"Em contrapartida o Brasil, país privilegiado nessa ques
tão, subestima seu enqrme potencial e desperdiça inigualáveis 
pólos de atração turística como a Amazônia, o Pantanal ~ 
seus quase 8.000 quilôrnetros de prai?_~" (Jean Rozwadwski 
- in: Folha de S. Paulo, 19.05.93). 

O ·que se investe para a divulgação do Brasil no exterior 
é extremamente modesto: apenas 6 milhões de dólares por 
ano. A pequena Aruba gasta em propaganda externa 25 mi
lhões anuais, dos quais 1 ,5 milhão só no Brasil. 

Nosso País é por demais prendado para conten~~r-se com 
tão acanhada participação. As regiõeS tropicais atraem, por 
ano 400 milhões de turistas. Diante desse fato. não podemos 
pe~anecer inertes. Precisamos projetar mais o Brasil, com 
planejamento e propaganda séria, menos carnavalesca e mais 
bem elaborada. O turismo gera riqueza, cria emprego, educa 
o povo para o respeito e o cultivo da ecologia e enobrece 
graças ao intercâmbio Cultural. 

-Era o que tinha a _dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
conVoca sessão extraordinária a realizar-se hoJe, às 19h20min, 
com a seguinte. 
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ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO D!O DECRETO LEG!SLA'riVÓ Wl7, DE 1993 

Discussão, em turno único; do-PiOjtÚo dé -D-ecreto Legis
lativo n' 17, de 1993 (n' 139/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o text~ do Acordo sobre_ o Funcionamento do 
Escritório -da Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, suas Obrigações, Privilégios e Imunidades, ceie-

brado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, 
em Brasnia, em 23 de fevereíro de 1988, tendo 

- Parecer favorável, sob n" 409, de 1993, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Náda mais ha
vendo a tratar, a Presidência v3i encerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 19 minutos.) 

Ata da 2493 Sessão, em 2 de dezembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura . 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Nabor Júnior 

As 19 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SÊ PIIESENT!fffos _ 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Álvaro 
Pacheco _ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni 
V eras _ Carlos Patrocínio _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid 
Saboia de Carvalho _ Coutinho J.orge _ Dario Pereira _ Divaldo 
Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Esperidião Amin _ 
Eva Blay _ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi 
Alves Filho_ Gilberto Miranda_ Guilherme Palmeira_ Henrique 
Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva_ 
lrapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João 

fi1> 152-; de 1993~ qu_e_,d_ispõe sobre a alienação de imóveis 
-ae -propriedade_ da UOião, sob a jurisdição do Ministério da 
marinha. 

S:;~.la das Sessões,_ 2 de dezembro de 1993. - Mauro 
Benevides, PMDB- Jonas Pinheiro- Mário Covas- Marco 
Maciel, PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento 
lido será votado após a Ord_~m do Dia, na forma do disposto 
no art. 340, II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secre
tário. 

Ê lido o seguinte. 

França_ João Rocha_ Jonas Piilheiro _ Josaphat Marinho_ José _REQUERIMENTO N• L377, de 1993 
Fogaça _ Jo~é Paulo Biso! - José Richa_ José Samey - Júlio Requeremos urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Campos_ Júriia Marise _ Jutahy Magalhães _ Lavoisier Maia - Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Càrnara n" 235, 
Levy Dias _ Louremberg Nunes Rocha _ Lonrival Baptista ~ de 1993-Complementiu (n' 146/93-Complementar, na Casa 
Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar ___ de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
Mansueto de Lavor _ Marco Maciel _ Mário Covas _ Marluce cria o Fundo Penitenciário Nacional-FUNPEN, e dá outras 
Pinto_ Mauro Benevides _ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nabor providências. 
Júnior _ Nelson Carneiro _ Ney Maranhão _ Ney Suassuna _ Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1993. -Cid Sabóia 
Onofre Quinan- Pedro Simon- Pedro Teixeira- Raehid Saldanha de Carvalho, PMDB - Jutaby Magalhães, PSDB - Marco 
Derzi _Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão_ Ronan Tito_ Ruy Maciel, PFL-Magno Bacelar, PDT-Jonas Pinheiro, PTB. 
Bacelar _ Teotônio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ Wilson O SR. PRESIDENTE (Nabor J_tinior)_- c:i reque;imento 
Martins. lidos~rá votado após a O:r~e~ do Dia, na forma do disposto 

o SR- PRESIDENTE (Nabor Júniorf=:'A.-lisia de pre- no art. 340, Il, do regimento Interno. 
sença acusa o comparecimento de 69 Srs. senadOi-eS. Havendo Passa-se à 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos noss6S trabalhos. 
Sobre a mesa requerimentO que será lido pelo Sr. 1" Secre

tário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N'l-376, DE t993 
Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termoS do-ãr1. 33-6~ alínea "C", 

do Regimento Interno, para o Projeto _de Lei d_a Câmara 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 17, de 1993, que aprova o texto de acordo 
sobre o funcionamento do escritório da Secretaria-Geral 
da Organização dos estados americanos, suas obriga
ções, privilégiás, imunidades, celebrada entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e a Secretaria
Geral da Organização dos Estados Americanos, em 
Brasília, em 23 de fevereiro de 1988. 
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Tendo Parc'cer favorável de n' 409, de 1993, da 
Comissão de Relações Exteriorc" e Defesa NacionaL 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro o dis-

curssão. - -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . 
A matéria vai à Comissao Diretora para a redação 

finaL 
É o seguin~e o projeto aprovado: 

PROJE;TO DE DEL:RETO LEGISLATIVO Nii1,DE 1993 
(n• 139/91, na Casa de origem) 

Aprova o texto do Acordo sobre o Funcionamento 
do Escritório da Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, suas Obrigações, Privilégios e 
Imunidades, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organi· 
zação dos Estados Americanos, em Brasília, em 23 de 
fevereiro de 1988. 

O Corigresso Nacional decreta:_ _ _ 
Art, 19 Fica aprovado o texto do Acordo sobre o Fun

cionameritO do Es-Critório da secretãõi-Geral da Organização 
dos Estados Americanos, suas Obrigações, Privilégi_os e- Imu
nidades, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, em Brasília, em 23 de fevereirO de 1988~ - ·-

Parágrafo único. Fii::am sujeitoS -à- ãpiOVãÇãCi do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem com-o--quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inCiso I, da ConStituição 
Federal, acarretem encargos ou c~mpróítfiSsos gravosos ao 
patrimônio nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (NaborJúnior) - Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à imediata apreciação do Requerimento 
de Urgência n~' 1.3~6, de 1993, lido no Expediente, para o 
Projeto de Lei da Cãmara n•152193. 

Em votação o requerimento. . _ 
Os Srs. Senadores que o ·aptovarn-qileirám permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requ~rimento, -~matéria a que se -reff:re figu

rará na Ordem do Dia da- segUnda sessão ordinária subse
qüente, na forma do disposto no art. 345, ínciSo II, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Passa-se, agora, 
à imediata apreciação do Requerimento de Urgência n9 1.377, 
de 1993, lido no Expediente, para o ProJeto de Lei n• 235/93 
-Complementar. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam- queiram ~permane-cer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria -a ciue se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária' ;subse-

\. 

qüente. na forma do disposto no art. 345, inCiso II, do Regi
mento Interno. 

OSR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Nada mais haven· 
do a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, convo
~ndo sess~o extraor~nária para às 19h24f!1-in. ~~ma se$uinte 

ORDEM DO DIA 
---'l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 4l, DE 
. 1993 

(Incluído em Ordem do Diã Cios termos d() 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turn'o úriico, do Projeto de Decreto Legis
lativo n~" 41, de 1993 (n~' 242/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ·ato que renova a permissão da empresa Modelo 
fm Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator Sena
dor: Áureo Mello, em substituição á Comissão de Educação. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno)) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 42, de 1993 (n• 247/93 na Câll1aracdos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada â Rádio 
Alvorada do Sertão Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de São João do Piauí. 
Estado do Piauí, tendo 

~arecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Sena
dor: Aureo Mello, em substituição_à Comiss,ão ~-e Educação. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno)) 

----Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 43, de 1993 (n• 249/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Tele
visão Verdes Mares Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqUência modulada na cidade do Recife, 
Estado de Pernambuco, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor: Álvaro Pacheco, em substituiÇâo á COmissão de Edu
cação. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 44, de 1993 (n• 250193_ na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Indepen
dente Ltda_., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência níOdulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor: Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLÁ-T'IVO N' 45, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termoS dO 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em hifnõ Uriico, do Pro~~o de Decreto Legis
lativo n' 45, de 1993 (n' 253/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o·ato que i'erlova a Conce'Ssãó- outorgada à Rádio 
Capinzal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Cata
rina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:-Sena
dor: Amir Lando, em substituiÇãO à ComisSão -de Educação. 

-6-

PROJETODlõl)ECRETÓ-LEGISLA TlVO N' 48, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia õ.oS-ú!rlnos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do :projeto de Decreto Legis
lativo n' 48, de 1993 ( n' 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Jornal 
do Brasil Ltda. para explorar ser_viço de radiodifusão sonora 
em freüência modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, tendo, 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição à Corriissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1993 

(Incluíndo em Ordem do Dia nos termOs do 
art. 172, II, d, do Reegimento Interno) 

Votação em turno úníco, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 49, de 1993 (n' 263/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LITO
RAL LTDA para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo, 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição á Coinissão de Educação. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' ~0, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, II, d Regimento Interno) 

Votação, em túrno único, do Projeto de Decr~to L~gis
lativo n' ~O. de 1993 (n' 277/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deferJda ao Sistema 
Nova Era de Comunicação Ltda para explorar serviço de ra-

diodifusão sonora em Onda média na cidade de Borrazópolis, 
-Estado do Paraná, tendo, _. 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello,_ em .substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PROJETObE DECRETO LEGISLATIVO N' ~2, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art_J72, II, d, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno unico, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 52, de 1993 (o' 246/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a conceSsão outorgada à Rádio 
Grande Lago Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Santa Helena, Estado 
do Paraná (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação), 

-!O-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dla nos termos do 

- art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 46, de 1993 (n' 248/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que ·renova a permissão outorgada à Rádio 
Fraternidade LTDA, para explorar serviço de_ radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Araras, Estado 
de Sãõ Paulo, tendo, 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Alvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 

-H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'47, DE 1993 
- - (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 353, parágrafo único do Regimento I~terno) 

Discussão, etTI turno unico, do Projeto de Decreto Legis~ 
lativo n' 47, de 1993 (n'' 60/91 na Câmara dos Deputados), 

-que aprova ato que renova pennissãb à Rádio FM Rio Acaraú 
de Tamboril Ltda. para explorar serviço de radio fusão sonora 
na cidade de Tamboril, Estado do Ceará. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1993 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis

lativo n' 7, de 1993 (n' 196/92, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova os EStatutos da União Internacional para a Conser- · 
vação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN), com 
vistas à adesão do Brasil aos mesmos, tendo, 

Parecer favorável, sob n' 401, de 1993, da Comissão 
~ de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 19 horas 23 minutos.) 
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Ata da 2503 Sessão, em 2 de dezembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Nabor Júnior 

As 19 HORAS E 24 MlNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Áivaro 
Pacheco _ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni 
V eras _ Carlos Patrocínio _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid 
Sahoia de Carvalho _ Coutinho Jorge _ Dario Pereira _ Divaldo 
Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Esperidião Amín _ 
Eva Blay _ f1aviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi 
Alves Filho _Gilberto Miranda_ Guilherme Palmeira_ Henrique 
Almeida_ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva_ 
!rapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João 
França_ João Rocha _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José 
Paulo Biso! _ José Richa _ José Sarney _ Júlio Campos _ Júnia 
Marise _ Jutahy Magalhães _ Lavoisier Maia -. ~vy Dias _ 
Louremberg Nunes Rocha_ Lourival Baptista_ LucldiQ Portella _ 
Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ 
Marco Maciel _ Mário Covas _ Marluce Pinto _ Mauro Benevides 
_ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nahor Júnior _ Nelson Carneiro 
_ Ney Maranhão _ Onofre Quinan _Pedro Simon _ Pedro Teixeira 
_ Rachid Saldanha Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ 
Ronan Tito _ Roy Bacelar _ Teotónio Vilela Filho Valmir 
Carnpelo _ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência esciiuece -ao Plenário -que, nos termos do 
art. 64, § 2°, da Constituição Federal, e do art. 375, i~-dso 
VIII, do Regimento Interno, esg_otou::-se ontem o prazo de 
45 dias para que o Senado concluísse a apreciação dos Projetas 
de Decreto Legislativo nç~~ 41 a 45, de 1993, __ constantes dos 
itens 1 a 5 da pauta. 

Assim sendo, ficará sobrestada a deliberação sobre as 
demais matérias constantes da Ordem do Dia, se não for 
ultimada a votação dos referidos projetas da presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Tendo em vista 
que as matérias constantes da Ordem do Dia exigem quorum 
qualificado para sua votação, e sendo evidente a falta de quo
rum no plenário no presente momento, a Presidência vai pas
sar a apreciar os projetas que estão em fase de discussão, 
e os demais terão sua votação adiada para outra oportunidade. 

São os seguintes.os itens adiados: 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 42, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 

· do: ~egim~nto Interno) -

Votação, effi turno úníco, do Projeto de Decreto 
Legislativo n'4i,de 1993 (n' 242/93 na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a permissão da em
presa Modelo FM LTDA., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
.Castanhal, Estado do Pará, tendo 

Pãrecer favOrável, prOfe-rido em Plenário, Relator: 
Se"rladói" Aureó Mello, em substituição à Comissão de 

- -Educação. 

"o - 2,--
PROJEIQ QE DECRETO LEGISLATIVO Ne 43, DE 1993 

(Incluído em Orderp. do Dia nos termos do art. 375, VIII. 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' ,42, de 1993 (n' 247/93 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à R~dio Al'-:_orada çlo Sertão LTDA., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Aureo Mello, em substituição à Comissão de 
EducaÇão. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE i993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 43, de 1993 (n' 249/93 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
ou~orgada à Te,Ievisão Verdes Mares LTDA., para ex~ 
piorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão 
de Educação. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375~ VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 44, de 1993 (n~ 250/93 na Câmara dos 
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Deputados), que aprova o ato que renova: a permissão 
da Rádio Independente LTDA .• para explorar seryiço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo 

Parecer favoráVel. proferido em Plenário, Relator: 
Senador Arnir Lando, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-5-
PROJETObE DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de- Decreto 
Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253193 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Capinzal L IDA., para explorar ser~ 
viço de radiodifusão sonora em onda média na c!d;:tde 
de Capinzal, Estado de Santa Çatarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator 
Senador Amir Lando, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1993. 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, d 

do Regimento Interno) 
Votação, em turno t1nico1 do Projeto de Decreto 

Legislativo .n<' 48, de 1993 (n' 264/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Jornal do Brasil LTDA., para explc:>rar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência-modulada na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
tendo 

Parecerfavorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ai.Ireo Mello, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-7-
PROJETO"DE DECRETO LEGISLATIVO N•49, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, d 

do Regimento Interno) 
Votação,- em turno 'único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n9 49. de 1993 (n» 273/93, na -Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Litoral LTDA., para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqüénch1- modulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Amir Lando. em substituição à Co~ssão de 
Educação. -

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO l'fe 50, DE 199:3 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art...-172, II, d 

do Regimento Interno_) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a_c_oncessão 
outorgada à Rádio Capinzal LIDA .• para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senãdor Amir Lando, em substituição à ComissãÕ de 
Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia D;OS termos do are 353, parágrãfo 

único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade LTDA., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

fPare_çer favorável proferido em Plenário, Relator: 
Senador Alvaro Pacheco, em substituição à Comissão 
de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1-993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos _do art. 172, II, d, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renoVa a-concessão 
outorgada à Rádio Grande Lago LTDA .• para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Santa Helena, Estado do Paraná. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

Em virtude da falta de instrução da matéria, o projeto 
será retirado--de pauta. 

O SR.PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 47, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo 

único do_ Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 47, de 1993 (n• 60/91 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova permissão 
à Rádio FM Rio Acaraú de Tamboril L TOA .• para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de 
Tamboril, Estado do Ceará. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) 

Tendo en:i-Vísta a falta de instrução do projeto, a matéria 
será retirada de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 12: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 7, DE 1993 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 7, de 1993 (n• 196/92, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os Estatutos da União Interna· 
cional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais (UICN), com-vistas ~ adesão do Brasil aos 
mesmos, tendo 

Parecer favorável, sob o n• 401, de 1993, da Co
missão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Por falta de quorum, a matéria deixa de s_er votada. 
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OSR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -Nada mais.haven
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabi;\lhos, designando 
para a sessão ordinária da próxima segunda~feira, dia 6,. às 
14h30min, a--seguinte -

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 41, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nós tcniYos <lo art. 375; Vlll, 

do 
Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do-PrOjetO de Decreto _Legis
lativo n" 41, de 1993 (nn 242/93 na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que renova a permissão da empresa Modelo 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
tendo, 

~arecer favorável, proferido eín Plenário, Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição à Coinissão de Educação. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 42, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 

do 
Regimento Intetno) 

Votação, em turno único, âo Projeto de Decreto Legis
lativo n' 42, ·de 1993 (n" 247/93 na Câmara dos Deputados).· 
que aprova o ato que renova a concessão outorgãda à Rádio 
Alvorada do Sertão Ltda., para explorar servíço de radiodi
fusão s_onora em onda média na cidade de São João do Piauí, 
Estado do Piauí, tendo, - - --

~areccr favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 43, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia -rio_s_ termos do art. 375, VIII, 

do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 43, de 1993 (n' 249/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Tele
visão Verdes Mares Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em fre_qüência modulada na cidade de Recife, 
Estado de Pernambuco, tendo, 

Parecer faVorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Álvaro Pacheco, em substituição à COnfiSSãO-de Educação. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 

do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ProjetO de Decreto Legis
lativo n' 44, de 1993 (n' 250/93 na Câmara ·dos I}eputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Indepen
dente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo, · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição à COrii.lsSãb de Educação. 

-5-
PROJETO DE DECRETOLEGIS[A TIVOW 45, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos ·do art. 375, VIII, 

do 
Regimento Interno) 

Votação, em tun:to único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 45, de 1993 (n' 253/93 na Cãfuara dQs Deputados), 
que aprova o ato qu<;_renova a concessão_ outorgada à Rádio 
Capinzal Ltda., para éxplorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Cata
rina, tendo, 

Parecer favorável, proferido em Plenái:-io, Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art, 375, VIII, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turrio úniCo, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 46, de 1993 (n' 248/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Fraternidade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na "cidade d~ Araras, Estado 
de São Paulo, tendo, 

Parecer favOrável proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 47, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 

do 
Regimento Interno) 

Discussão, em flYffiõ-ühiCó~-do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 47, de 1993 (n'~60/91 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renov-a pérritissão à RádiO FM Rio 
Acataú de Tamboril Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Tamboril, Estado Ço Ceará. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52~ DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, d, 

: do 
\ Regimento Interno) 

DiscusSãó,_e-lil \urno único, do Proj_eto <!e ~ecreto Legis
lativo n' 52, de 199~ (n' 246/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato qu'e renova a concessão ·outo_rgada à Rádio 
Grande Lago Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Santa Helena, Estado 
do Paraná (dependendo de parecer da Comissão de Educa
ção). 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1993 
(Incluído em Ordem d.o Dia nos termos do art. 353, parágrafo 

únicó, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 48, de 1993 (n'21í4/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Jornal 
do Brasil Ltda., para ~xplorar serviço de radiodifusão son__2!!l 
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em freqüência modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, tendo, 

~arecer favorável, proferido em Plenário, Relator: SeQa
dor Aureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágra(o 

único, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de pecretu Legjs
lativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato-QUe renova a permissão da Rádio Litoral 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Osório, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo, 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Refator: Senª-
dor Antir Lando, em substituição à COiníSsao de Educação .. 

-li-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 50, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,-parágr3fo 

único, dó 
RegimentO Inte_rno) --- --;-

Votação, em turno único, do Projeto de .Decreto Legis
lativo n' 50, de 1993 (n' 277/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deferida ao Sistema 
Nova Era de Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Borraz6-
polis, Estado do Paraná, tendo, 

Parecer favoráVel, proferido em Plenário·, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição à Corttissãó de Educação. 

-12-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI-DA CÂMARA N• 7, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do. 

Regimento Interno) 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n' 7, de 1991 (n' 3.081189, 
na Casa de origem), que estabelece normas para as microem
presas- ME e empresas de pequeno porte- EPP, relativas 
ao tratamento diferenciado e sinJ,plificado, n9s ç:ampos admí
nistrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, crediticio ~ do 
desenvolvimento empresarial (art. 179 da Constituição Fede-
ral), tendo, .. . . 

Parecer, sob n9 363, de 1993, da Comissão 
-- Diretora, oferecendo a redação do vencido. ____ _ 
(Dependendo de parecer da Comissão de AssuntOS" Eco-

nómicos sobre as emendas de Plenário) 

-13-
PROJETO DE LEI DO SENADO_ 

N' 135, DE 1993- COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 

Regimentei Interno) 

Votação, em turno único! do Projeto de Lei do Senado 
n' 135, de 1993 - Complementar, de autoria do Senador 
Pedro Simõn, que acrescenta parágrafo ao art. 38 d3 Lei n~' 
4.595, de 31 de dezembro de 1_~64, para excluir do benefídó 
do sigilo bancário as pessoas que mencionã, tendo, 

Parecer, proferido em Plenário., Relator: Senador José 
Richa, em substituição à Comissão de Assuntos Económicos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autônoma, como pro~ 
jeto de lei, das emendas apresentadas. 

- 14--
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 53, 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' 53, de 1993 (n'284/91, na Casa de origem), que regulamenta 
o exercício das Profissões de Técnico em Higiene Dental e 
de Atendente de Consultório Dentário. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Assuntos Sociais) 

-IS-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, 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' 59, de 1993 (n' 1.270/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o salárto mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas, ten
do 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Almir 
Gabriel, em ~ubstituição à Comissão de Assuntos Sociais, favo
rável ao Projeto com emenda de redação que apresenta. 

(Dependendo de Parecer da ComiSsão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Emenda) 

-16- . . o 

PROJETO DE LEI DA CÃ!ÍiARA N' 219, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Discussão, ein turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 219, de 1993 (n' 94/91, na Casa de origem), que prorroga 
~f lei que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o 
controle das liberações dos recursos dos Fundos de Partici
pação e dá outras providências. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Económicos). 

·-17-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 221, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno~ 

Discussão, em turno Unico, do ProjetÕ de Lei da Câmara 
n' 221, de 1993 (n•165/93, na Casa de origem), que disciplina 
a fixação do número de deputados, nos termos do art. 45, 
inciso- primeiro, da Constituição Federal. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça _e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO DO SR. SENADOR AUREO MELLO, PRO
NUNCIADO NA SESSÃO DO DIA 17-11-93, QUE SERE
PUBLICA POR HAVER SAíDO COM INCORREÇ0ES: 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte disc~o. Sem revisão do orador:) - Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, não gostaria de passar por esta sesSão sem 
ailtes registrar aqui uma campanha que se vem avolumando 
contra os aposentados de todo o País. 
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Tenho observado notícias:;-inclusive em jornais-de grande 
tiragem, sobre as despesas cOin aposentados. DiZ-sê--qu:e se 
gasta mais com--aposentados do que com os funcioriários no 
exercício e~etivo de seus encargos. Sr. Presidente~ essa é uma 
asseveração que poderia até retratar a verdade, mas, ao mes
mo tempo, ela nãO Siginifica Uma observação de justiça. Pri
meiro, porque na Constituição de 1988 foi cOnseguido aos 
aposentados o direito de equivalência- aoS- -fUncionários em 
atividade: _segundo, porque _o que se atribui ao aposentado 
brasileiro é um direito conquistado por ele através do seu 
trabalho, do desconto mensal nos seus proventos para que, 
ao _término do prazo que a lei determina, ela possa desfrutar 
um pouco do descanso o~ do prêmio que constitui a aposenta
doria. Isso é a ele proporcionadO para que ele venha a ter 
um tratamento condigno e adequado, considerando-se princi
palmente a sua idade e as suas condições físicas. É justamente 
neste período, entre 65 e 70 anos. que ele_ mais necessita 
de apoio finãilcefrO,-de uma situação que lhe permita -encerrar 
os seus dias e desfrutar a sua velhice de maneira racional 
e condigna. 

Houve até um ministro-que andou--~i"e saindO, em Estado 
da Federação, com essa queixa, como se fosse um choramingas 
qualquer protestando contra os aposentados. Ele que apa
renta, pelo seu invólucro físico, todas as peculiaridades do 
senil e do homem que já ultrapassou até as condições físicas 
imprescindíveis para que possa exercer uma atividade eficiente 
e capaz no Ministério. -E, rio" eiiTãlitO, --sr.- Presidente, isso 
é uma grande injustiça, principalmente praticad-a por esse·s 
homens que falam da boca para fora, porque do bolso para 
dentro costumam ser homens muitos ricos e têin uma SitUação 
financeira que nâõ pode ser abalada, a não ser que haja algum 
cataclismo ou algo parecido. 

É muito fácil um indivíduo rico, um velho rico, profligar 
a situação de um velho pobre, aposentado. No entanto, isso 
é muito difícil para o aposentado ouvir e sentir, porque ele 
é que sabe o quanto trabalhou, e tem o seu direito assegurado 
no item XXIV, art. 79 da Constituição Federal; as ativídades 
que exerceu, a sua capacidade, a sua luta, para, no fim, vir 
a ter sobre a sua cabeça a espada de Dâmocles, ameaçando, 
principalmente agora com a fase de Revisão Constitucional, 
a sua segurança, a sua estabilidade e a sua tranqüilidade. 

Por isso, Sr. Presídcnte, o meu protesto contra essa cam
panha sórdida, insólita, injusta e desumana que se vem fazen
do contra os aposentados de todo o Brasil. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. 

DISCURSO DO SR. SENADOR AUREO MELLO, PRO· 
NUNCIADO NA SESSÃO DO DIA 23-11·93, QUE SE REPU
BLICA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES: _ . 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronullcia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente,Srs. Senadores, ontem 
houve tapa na Câmara dos Deputados .. Se não houve tapa, 
houve Deputado subindo à mesa da Presidência, arracando 
o microfone, intímídando o Presidente do Congresso e rasgan
do documentos, numa demonstração de irresponsabilidade 
que era secundada e ecoada por uma galeria -instruída para 
essa tipo de violência e de absurdp clentrQ _do Poder: l--egis
lativo. 

Sr. Presidente-, fatos como esse acontecem-talvez numll 
gafieira da Praça XV, onde a exacerbação de ânimos, às vezes, 
pode gerar pancadarias grossa, em que os qudXoS-riiãchucados 
se ombreiam marizes com os achatados. V. Ex~ há de convir 

que essa seria uma deformação antidemocrática, a ri:tais triste 
das deformações, porque o Legislativo é Casa do diáldgo, 
de troca de idéias, em' que, muitas vezes, aquele que oferece 
uma boa idéia sai J)ei'dendo para aquelê: que retruca com 
uma idéia má. ' _ 

Por que tudo isso, Sr. Presidente? 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 desa.ssistidos, que têm contra si o instinto vesando dos 
poderosos, inuitas vezes disfarçados em pais da pátria e benfei
tores da coletividade, tom 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 amor, 
fazendo com que volte a ser um corpo despido e 'descarnado 
o_ setor do benefício e da assistência destinada ao homem 
braisleiro. Do outro lado, há interesse em macaquear _uma 
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 
derrubar as conquistas de 1988, para as quais muito- contri
buímos e que não desejamo ver retiradas e esbulhadas da 
Nação, porque esta nada representa se não significar o retrato 
do povo, a expressão de população. A Nação, a organização 
política, a forma teóricit Estado se dirige, se--afunila na direção 
das classes sociais; tem. a sua velterite- na -direçã() do povo, 
que é quem go_yema e se governa nas administraçõeS demo-
cráticas. · · 

Gerou-se, portanto, situação estrariha e singular, uma 
situação estapãfúrdia e difícil, Sr. Presidente. De um lado, 
-repito- há Parlamentares que não querem absolutamente 
que seja feita a reforrria 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 cole
gas, com outros companheiros? Porque não querem, em hipó
tese alguma, abrir mão daquilo que foi conquistado, daquilo 
que foi conseguido, daquilo que vigora em favor-principal
mente das classes sofridas e amarguradas, não tem bases finan
ceiras para uma sobrevivência, dãs classes que possuem, acima 
de tudo, aquela sublime paciência, aquela sublime tOlerância, 
aquele estoicismo bravo que é mesmo uma característica dos 
pOVos sófridos do mundo e partícularinente do grande ,povo 
brasileiro. DO outro lado, que~em reformar, a toque de caixa, 
a rufo e a bateria vel~z, 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 situação- volte. a ser aquela em que o povo não haVia 
obtido as suas conquistas de 1988. 

A divergência é grave, Sr. Presidente, porque OS -poittos 
de vista, no Legislativo, estão radicalizados. Aquele que não 
quer que se modifique a ConsÜtuição- está disposto a- ir às 
últimas conseqüências: para que não se altere o que foi obtido 
a peso de sangue, suor e lágrimas, como dizia Winston Chur
chill. Mas há quem diga que a situação vigente no País decorre 
dO -,~xcesso _de liberda~e éonsta~te na ~onsti!uiç~o _Federal. 
A ConstituiÇão está s~ndo mecênica para aqueles que ieal
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- · 
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guir as aposentadorias da muUier! Vaffios d~golar as aposenta
dorias especiais! Vamos impedir que- aquele que contribuiu 
para mais de uma instituição receba duas aposentadorias. Ele 
t:rá, ~o ~esmo tempo, que- respeitar o prinCíJ)íõ- de--que um 
Cidadao nao pode aposentar~se por tempo de serviço e muito
mais por idade. 

Forma-se uma matemática fajuta, em qu-e se somam uns 
pontos que atingem no máximo noVenta e cinco. Mas estes 
noventa e cinco não p-odem ultrapassar dez salários mínimos 
destinado a aposentadorias. Não pode! O Ministro da Previ
dência Social já tem pronta a erne1_1da para apresentar como 
re~or~a~da Constituição, e alguns acólitos seus, no plenário, 
pnnC1palmente da Câmara, entendem que se não houver essas 
medidas o Governo fracassará. 

"Ah! que saudades que tenho da aurora da minha vida! 
Aht que saudades que tenho da minha infância querida que 
os anos não traze!_ll m~is!" Ah! que saudades que tenho daque
le Governo, Sr. Presidente, daquele cidadão qu~ foi apeado 
do poder pelos votos,-principalmente de algmis que às vésperas 
lhe estavam rendendo loas, elogiando e subindo rampa na 
direção do Palácio do Planalto e deram meia volta de repente 
e disseram "não" com aquele dedo 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 con-
quista da vida. - - ' 

No entanto, na4ueles tempos saudosos "da aurora da 
minha vida, da minhainfância querida que os anos não trazem 
mais'', a Constituição em vigor erà esta meSma, e os benefícios 
estavam sendo mantidos e apli~ados para a pOpulação brasi
leira. Ninguém precis-ava- ãCabar com as aposentadOrias de 
ninguém e tampouco evitar que o prêmio do trabalho passasse 
por aquele garrote hispânico, deixando que o desgraçado, 
a vítima se transformasse num mendigo miserável, num pária 
da sociedade, num ilota triste de uma cole ti vidade indiana 

Naquele tempo se falou, e hoje ainda se fala em menor 
grau, na privatização, quando as estatais çlavam prejuízo, os 
juízes roubavam na Previdência, e_golpistas aplicavam a pica-_ 
retagem em alto grau nos institutos sociais. Governo jovem 
daqueles saudosos tempos "da aurora da minha vida, da minha
infância querida" que não trazem_mais os anos. ãquele gover
no determinou a privatização, determinou a abertura dos por
tos; determinou a melhoria da tecnologia, que hoje se está 
evidenciando com automoveis de melhor qualidade. Nunca 
houve no Brasil tanta venda de automóveis quanto nos dias 
atuais, em conseqüência- das deliberações que nos saudosos 
e "colloridos" tempos foram tomadas. A redução dç custos 
e despesas com saldo positivo foCVerificada. A agricultura, 
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 alg-uns 
anos. Quem sabe? O mUndo é urna bola que gira;_ e, às vezes, 
o qu: está no Pólo Norte passa ao- Pólo SUl, e o que está 
no Polo Sul passa ao Pólo Norte. ·· -

Naqueles tempos, portanto, Srs. Senadores, houve garro
teamento também, mas sobre excessos e abussos e não sobre 
o pequeno; garroteamento de "chapas brancas", por gente 
de segundo escalão, que andava arrotando grandezas iro pos
suídas, para que a coletividade visse, mais ainda,. o contraste 
entre a situação deles e a da coletividades empobrecida e 
sofrida do povo brasileiro. - ~ - · 

Um milhão de casas populares foram construídas para 
serem habitadas por famfliaS de duas, trés, quatro, dez pes
soas; e ~ultiplicado e_sse milhão por sete, por dez, por oito, 
te~os sete milhões de residências, dez milhões de residências, 
oito milhões de residências. E, agora, trezentas mil casas estão 
inacaba~as esperando serem concluidas, para que o povo, 
finalm7~te, volte a _receber o conforto e o bem-estar daqueles 
tempos saudosos "da aurora da minha vida, da minha infância 
querida que os anõs não trazem ln ais". 

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 all não tenha havido 
um- deframamento de peixeiras e- cochilos entre gaúChos c 
nordestinos, porque tudo indicava que era isso que deveria 
acontecer. Não aconteceu. E nem a própria segurança esborra
chou o nariz de nenhum atrevido que, perdendo a compostura, 
partiu para cima do nosso suave e doce Presidente, para impor 
os seus pontos de vista desesperados. 

Senhores Senadores, a advertência que este modesto ca
boclo, das faldas do rio Madeira e das barrancas do rio Guapo
ré, 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, nisso incluídos funcionários públicos; porque -
Sr. P~~ide11te Lucídio Põrtella, varão desta República, ho
mem mataCável, de coração de bronze -aí, sim, poder-se-á 
realmente ajeitar o Brasil. Porque o argumento é este: se 
não mudarem agora os artigos da ConstituiÇão Fedúal, o 
Brasil poderá ir à bancarrota. Mas que as vozes do bom-senso 
digam ao ouvido do Presidente Itamar Franc_o _as coisas ceriãs 
a serem realiza~as :çto plano económico. 
. NO Governo Collor, por exemplo, o Presidente sempre 

tmha um saldo mensal que se destinava a pagar a dívida exter
n~;. esse ~aldo permitiu, mês a mês, pouco a pouco, que a 
divtda batxasse, senão 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 inflaçâo,_esse_dragão felpudo e caraquen
to, de garras afiadas _como navalhas de titânio, também foi 
reduzida, porque havia um Plano de Governo, naqueles tem
pos ditosos e saudosos "que os anos não trazem mais" 

Concluo este breve pinga-fogo, advertindo aos meus no
bres e sempre arnadoscolegas, colegas de turma, porque este 
Senado é uma escola; somos todos alunos, não de um professor 
ou de uma professora, mas de nós mesmos; alunos das lições 
que recebemos através_ das palavras de um Cid Saboia- de 
Carvalho, de um Pedro Simon, de um Ronan Tito, de um 
Eduardo Suplicy, e de um mestre incomparável do idioma, 
que nos transmite diariamente a maneira escotreita de falar · 
que é o Líder MaurO Benevides, inconteste acadêmiCo e frnor:· 
tal das faldas do Ceará. · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

· O SR. AUREO MELLO - Com muita honra Senador 
Cid Saboia de Carvalho. ' 

· O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Aureo Mello 
pedi para apartear V. Ex~. e não o fiz antes para nã"o quebra; 
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, 
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acima de tudo, tem uma linha crítica bem acentuada. Creio 
que vivemos um momentO m_uíto grave, Senador Aureo Mello, 
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 urna 
tese ou de outra, ou por força de um pensamento mais uniforM 
me ou menos uniforme, termine por se afastar daquilo que 
é a grande conclamação popular ~este rnoment?. y. Ex~_ mani
festa uma s_érie de apreensões diante da proximidade d~ um 
perfodo a que se denominou revisão constjtucionaL _Conven- _ 
cionou-_se chamar de revisão constitucional este momento de 
receio, este momento de medo, este m_o_me:nto que instanta
neamente gera preocupações enormes para a população brasi
leira. Quero louvar V. Ex~ pelo espírito crítico, pela análise 
que faz, porque, na verdade, é fácil pensar: imaginemos os 
funcionários públicos sem estabilidade, os funcionários pú~li
cos e ostrabalhadores, de um modo geral, sem aposentadona; 
imginemos tim Poder J~diciário_perst::guido_de perto_po~ um 
órgão maior que ele, cnando, portanto, nuanças que detxam 
bem dh:;tante o Poder, para criar uma dependéncia; imagi
nemos um sistema financeiro mais livre do que o que existe 
agora, sem nenhum comprometirnen~o social; imagi~emos a 
falência do instrumental da cidadama, com alteraçoes que 
pudessem ser feitas no art. s~, imaginem~s a desp~oteç~~ ao 
trabalho por castrações que devessem fettas aos dtsposJtivos 
do art. 79 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. E~ 
ante o espírito crítico aqui exibido na análise que fa~ 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 s&u pensamento, e nem esses recuros_ 
de oratória seriam necessários, tal a imponência e a impor
tância do seu argumento que é a principal ocorrência do seu 
discurso. Muito obrigado. 

O SR. AUREO MELLO- Senador Cid Saboia de Carva
lho, V. Exa está falando e eu o vejo lá em Fortaleza, à freniê 
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 América do Norte, 
devo ter dito alguma estultice, alguma coisa desagradável, 
porque, imediatamente, um sanhudo cearense telefonou de 
lá e, com aquela voz de quem já está puxando a faca, pergun
tou a V. Er: ''Quem é esse sujeito que está aí no microfone?" 

A voz do telefone era audível e não amistosa. E V. Ex~, 
com aquela grandeza natural, singul~r, pe~uliar_e_cara~terístiça 
de quem descende de um genitor e )ornahsta, que foto porta
voz das reivindicações humanas à sua época, respondeu: "Este 
é Aureo Mello, companheiro de lutas lá no plenário do Senado 
Federal." 

Quero que V. Er seja reeleito, Senador Cid Saboia de 
CarValho, porque é um orgulho para o Senado Federal. ~u
vido que haja um Senador que tenha a coragem de desdizer 
esta verdade. V. Ex~ é aquela voz que se ergue como uma, 
fi ama para clarear a escuridão, porque-aborda todos os temas,· 
sejam da Ordem do Dia, seja matéria de grande Experiente, 
sejam matérias do fínal do Expediente. V. Ex~ é, realmente, 
um grande Senador, como o são os demais. 

O Sr. M_auro Ben~vid~!i- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre SenadOr Aureo Mello? 

O SR. AUREO MELLO- Concedo o~ aparte a V. Ex•, 
nobre Senador Mauro Benevi_des. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Aureo Mello, 
a Casa toda vem acolnpanhando o pronunciamento de.V. 
Ex~ a partir do instante em que as suas preocupações foram 
direcionadas para as inquietações de todos nós, no que tange 
aos rumos da revisão constitucional. _Perm_ita:-me interferir 
em seu discurso para dizer-lhe, e a própria opi"ilião pública 
brasileira, que o Presidente Humberto Lucena reuniu, há pou
cos instantes, na sua residência, o Presídente da Câmara, 
os Líderes daquela casa Legislativa, os Senadores _que têm 
a responsabilidade de _liderar as banq~.da:;; aqui no Senador 
Federal, e todos partilharam daquela preocupação que _se am
plia no sentido de o Congressos e posicionar exemplarmente -
em relação ao processo revisionista. O Presidente Humberto 
Lucena está no firme propósito de conduzir os trabalhos com 
isenção, imparcialidade, clarividência e_energi~-~ g~rantindo 
que o contraditório se faça_ e s_e estruture, S,em que haJa subtra
ção, a qualquer parlamentar, do seu direito de formuJ~r I?ro
postas, intervir em debates, enfim, algo que po~sa VItalizar 
o processo constitucional brasileiro. Portanto, no mstante _em 
que V. Ex• se reportou à revisão co?~t~tuci?nal e fez al_usão 
ao episódio de ontem, eu me perrnlttna dtzer que o flfme 
propósito do. Presidente Humberto Lucena ê de conduzir, 
realmente, os trabalhos de forma decidida, respeitosa com 
todos os Senadore_s e Deputados, mas resguardando, sobre
tudo, a dignidade da ~nstituição Parlamentar. Quanto a esse 
ascpecto, V. Ex~ pode ficar absolutamente tranqüilo e d~ mes
ma forma todos OS: bra.sileiros que sempre viram no Prestdente 
do Congresso aquela figura austera, imparcial, em condições, 
portanto, de conduzir o processo de revisão_ const~tucion~l. 
No que concerne à referência de V. Ex~ ao Senador Cid Sabota . 
de Carvalho, endosso também tais conceitos. Creio_ que V. · 
Er' interpreta com absoluta fidelidade o pensamento de todos 
os cearenses que vêem em Cid Saboia de Carvalh? aqu~la 
figura que dignifica o inandato parlamentar; que serve a mim 

·e ao Senador Beni Ve:ras corno exemplo admirável de dedica-
ção e de_ cabal cumprimento do,dever. Há po?cos_ irist~nt_eS:, 

· querendo extravasar essa preocupação, V. Ex~ Citou Cassmuro _. 
de Abreu de rno_do preciso, como acadêmico _e imortal que 
é, como poeta de méritos incontáveis, assim considerado pela 
crítica literária indiSc~epantemente em nosso País. -

O SR. ÀUREO MELLO =-Muito obrigado. 

O Sr, Mauro Benevides - Quando V. Ex~ faz uma_ s~~e '_ 
de conjecturas, diganios assim, de que a Assen:btéia_ Rev~siO
nista poderia significar a nulificação de conquts!as I!lsendas 
no texto da Carta Magna em vigor, eu poder~ a dtzer-l_he, 
neste instante talvez utilizando a mesma rnáxtma poéuca, 
ao íilvés de cit~r Cassimiró de Abreu __ eu citaria Q Padre Antô
nio-· Tomás, o primeiro príncipe dos poetas ceare~ses: "'As. 
eSperanças vão cónosco à frente e os desenganos vao fica~do 
atrás". 

O SR. AUREO MELLO ~Perfeitamente, nobre Sena
dor. Que esses desenganos fiquem, realmente, para trás e 
que sejam convertidos ein esperanças porque, aí, percebe
remos o_ quanto nos enganamos em muitas coisas ~ue, ~epois, 
serão corrigídas pela roda do tempo, pela rnáquma cnadora 
das coisas que fazem com que o mundo reverdeça. V. Ex\. 
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nobre Senador Mauro Benevides, que, até 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 campanhias, de 
que o meu tempo está esgotado, por,ém, antes de concluir, 
quero acentuar que sei da dignidade e da calma e, sobretudo, 
do altruísmo e da grandeza de alma do Presidente Humberto 
Lucena. 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 Hum-' 
berto tocou-o ã chute e a cachação em- direção do médico, 

que verificou que o poeta estava ruim mesmo e tinha que 
se internar. O Humberto é generoso. nobre e digno. Essas 
são as palavras de um pobre e insignificante suplente, lá da 
beíra do rio Guaporé, em Rondônia, motivo porque de lá 
me escafedi em tempo. 

Não posso me prolongar, Sr. Presidente, a não ser rezan~ 
do, como se eu fosse um sacerdote, um acólito, um padreco 
a pedir: Senadores, atençãot 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. Pfcisidente,_as breves palavras, saudosas, 
que desejava proferir. (Muito bem! Palmas.) 
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1.1 - ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N•' 436, 437 e 438, de 1993 (n• 916, 919 e 925/93, 

na origem), de 1~. 2 e 3 do corrente mês, respectivamente, 
restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados. 

- N~ 439 e 440, de 1993 (n•s 920 e 924/93, na origem), 
de 2 e 3 de dezembro do corrente ano, respectivamente, 
de agradecimento de comunicações. 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 
--;-Recebimento do Ofício n• S/163, de 1993 (n' 128/93, 

na ongem), de 30 de novembro último •. do Governo do 
Estado da Bahia, solicitando autorizaçãO·-para refinanciar 
a -dívida do Estado junto ao Banco Económico S.A. 

- Aprovação, pela ComisSão Diretora, em reUnião 
do dia 18 de novembro último, dos Requerimentos n;s 
1.088, 1.089, 1.102, 1.106, L119 a Ll38, e 1.149, de 1993, 
dos Senadores Moisés Abrão, João Rocha, Nelson Wede
kin, G~l~erto Miranda e Jutahy Magãlhães, de info1111ações 
aos Mm1stros que mencionam, em reunião do dia 18 de 
novembro último. · 

1.2.3 - Discursos do Expediente _ 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Falecimento 

da Sr' Olga Monte Barroso, esposa do Ministro e- ex-parla
mentar Parsifal Barroso, Ocorrido ontem em Fortaleza-CE. 

O SR. PRESIDENTE - Fala associativa de pesar 
pela SI' Olga Monte Barroso. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO- Reflexões so-. 
bre o MERCOSUL e as dificuldades da integração de mer
cados. 

SENADOR JOÃO CALMON - À prioridade da 
Educação na política social. Necessidade de novo percen
tual sobre a receita de impostos destinada à Educação. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 
-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 

Medida Provisória n' 37'1, de 30 de novembro de 1993, 
que dá nova redação ao art. 3' da Lei n• 8.689, de 27 
_de julho de 1993, que dispõe sobre a extinção do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social -
INAMPS; designação da Comissão Mista e fixação-d-~a-
. lendário para a tramitação da matérí~. _ 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n' 380, de 1• de dezembro de 1993, 
que altera a Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 
e dá outras providências; designação da Comissão Mista 
e fixação de calendário para a tramitação da matéria. 

1.2.5 - Ofício 
- N• 150/93, da Liderança do PPS na Câmara dos 

Deputados, de substitui~ão de membros em Comissão Mis
ta"âeStinada a examinar a Medída Provisória n9 375/93. 

1.2.6 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n9156,_de 1993, de autoria 

do Senador Marco Maciel, que prorroga' o prazo estabe
lecido pela Lei n• 8.396, de 2-1-92. 

1.2.7- Requerimentos 
- N' 1.378, de 1993, de autoria do Senador Pedro 

Simon, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, 
do artigo do Jornalista Márcio Moreira Alves. publicado 
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EXPEDIENTE 
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CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
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ASSINATURAS 
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Dintol' I:ad•trill 
PLORIAN AUGUSTO OOUI1NHO MADRUGÁ:. 
Dfro1x>r Adjuro 

no Jornal O Globo, de 1'.12.93, intitulado Uma década 
sem Teotónio. · 

- N' 1.379, de 1993, de autoria do Senador Cárlos 
De'Carli, solicitando que seja considerado, como licença 
autorizada, o período de 19 a 26 de novembro de 1993. 
Aprovado. 

-N' !.380, de 1993, de autoria do Senador Esperidião 
Amin, solicitando que seja consfdefido, como licença, o 
dia 3 de dezembro do ano em curso. Aprovado. 

- N> 1.381, de 1993,de autoria do Senador Levy 
Dias, solicitando que sejam consideraQq_s, corno liceqça, . 
autorizada, os dias l, 3, 5, 8, 12, 19, 22.26 e 29de novembro 
de 1993. Aprovado. 

-N' 1.382, de 1993, de autoria do Se~ador Esperidião 
Amin, solicitando que seja considerado, como licença, o 
dia 6 de dezembro do corrente ano. Aprovado. 

1.2.8 - Discursos do Expediente -(continuação) 

SENADOR CÉSAR DIAS"'- Defesa da 'criação de 
um organismo de integração dos Países amazóriiCos, a pro-
pósito da aprovação, pelo Congresso dos Estados Unidos, 

.do NAFTA- Mercado Comum dos Estados Unidos da 
América~ México e Canadá. 

SENADORJUT AHY MAGALHÃES- O sacrifício 
da classe média nacional, vítima da corrosão salarial gerada 
pela inflação. - . _. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA :_ Conferência 
Parlamentar Norte-Sul, realizada de 18 a 23 de outubro 
passado, em Otawa, Canadá. 

SENADOR JONAS PINHEIRO -Solidariedade -à 
Deputada Roseane Sarney que, no en~ehdimento de S. 

Ex~. estaria sendo vítirila de campanha difaffi_atória" ~a Im
prensa. visando minar uma possível_c_a~didatura do ex-Pre
sidente José _Sarne_y às próxímas eleições. 

1.2.9 __: ComurliCações da Presidência 

- Dispensa da Ordem do Dia, rios termos do art. 
174, do Regimento Intérno. 

- Término do prazo sem que tenha sido oferecidas 
emendas as seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n' 57, de 1991, que dispõe 
sobre o. exercício da profissão de Técnico em Turismo. 

- PI-ojeto de Resolução n9 126, de_1993, que autoriza 
aComp_anhia Vale do Rio Doce a contratar operação de 
crédito externo junto ao Export-Import Bank of Japan, 
no valor equivalente a até duzentos milhões de dólares 
norte-americanos, com garantia da União. 

1.2.10 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

TES 

1.3 -ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
N>s 570 a 58!, de !993 
3 - ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N> 015, de 1993 
4- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N>s 079 a 081, de 1993 
5- ATAS DE COIÍUSSÃO 
6 - MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 251 a Sessão, em 6 de dezembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Lourival Baptista, Dirceu Carneiro e Meira Filho 
- - I - -

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

Alvares _ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Jarbas 
Passarinho _João Rocha_ Josaphat Marinho _José Paulo Biso! _ 

_ Jutahy Magalhães _ Lourival Baptista _ Mansueto de Lavor _ 
Aluizio Bezerra_ Antonio Mariz_ Bello Parga _ Beni V eras_ Marco Maciel _ Mauro B~evides _ Ney Maranhão _ Pedro 

Cesar Dias _ Cid Sabóia de Carvalho _ Dario Pereira _ Élcio T~ixeira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito. 
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: . -

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 
N• 436, de 1993 (n• 916/93, na origem), de 1• do corrente, 

referente ao Projeto de Lei n9 29, de 1993-CN, que autofiza 
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Cultura, crédito adicional atê o 
limite de um bilhão, seiscentos e oitenta e seis milhões, oito 
mil e duzentos e quatro cruzeiros reais, para ·os fins que especi
fica, Sancionado e transformado na Lei n9 8.738, de l<:> de~ 
dezembro de 1993. 

No 437, de 1993 (no 919/93, na origem), de 2 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei n~' 34, de 1993-CN, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União, em 
favor de diversos órgãos, crédito- suplementar Do valor de 
trinta e seis bilhões, duzentos e cinqüenta -e sete milhões, 
quatrocentos e onze mil cruzeiros reais, para os fins que especi
fica, sancionado e transformado na Lei n"' 8.739, de 2 de 
dezembro de 1993. 

N• 438, de 1993 (n• 925/93, na origem), de 3 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 115, de 1992 (no 
4.620/90, na Casa de origem), que autoriza a doação do imóvel 
que menciona, sancionado e transformado na Lei n"' 8.740, 
de 3 de dezembro de 1993. 

De agradecimento de comurücação: 
N' 439, de 1993 (n• 920/93, na origem), de 2 de dezembro 

do corrente ano, refereD.te à Men~agem_ CN~n"' 70, de 192:3, 
participando o térmirio, sem deliberação final do Congresso 
Nacional, do prazo para apreciação da Medida Provisória n"' 
360, de 1993; e 

N• 440, de 1993 (n• 924(93, na origem), de 3 de dezembro 
do corrente ano, referente à Mensagem SM_ n"' 248, de 1993, 
comunicando a promulgação da Resolução n• 103, de 1993. 

. O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O Expe-
dtente lido vai à pliblicação. · ·· ·· · _- _- -

A Presidêncía recebeu, do GoVerJIO dÕ-oEstadO da Sabia 
o Ofício n• S/163, de 1993 (no 128/93, na origem), de 30 d~ 
-novembro último, solicitando, nos termos Q.a Resolução n" 
36, de 1992, do Senado Federal, autorização para refinanciar 
a dívida do Estado junto ao Banco Económico S. A. 

A matéria será despachada à Comlssao de- Assuntos Eco
nómicos, onde _aguardará a complementaç_ão-dos documentos 
necessários à sua instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A Presidên
cia comunica ao Plenário que a ComissãO Diretora aprovou; 
em sua reunião de 18 de novembro último, os Requerimentos 
de Informação n• 1.088, 1.089, 1.102, 1.106, 1.119, 1.138 
e 1.149, de 1993, dos Srs. Senadores Moisés Abrão, João 
Rocha, Nelson Wedekin, Gilberto Miranda e Jutahy Maga
lhães aos Ministros que mencionam. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Mauro Rene
vides para uma breve comunicação. 

O SR. MAURO BENEV!DES (PMDB- CE. ·Para uma 
comunicação. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, com profunda emoção, a sociedade _cearense to
mou conhecimento, sábado último, do falecimento, na cidade 
de Sobral, de D. Olga Monte Barroso, viúvã <;lo saudoso Sena
dor e Governador Paisí"fa1 Barroso e uma das figuras de maior 
expressão do Ceará, mercê de suas nobres qualidades de cora
ção e de espíritO. 

Filha única do inesquecível líder Francisco de Almeida 
Monte, que foi deputado federal e um dos mais influentes 
nomes da política cearense, exercendo o comando do antigo 
PSD e, posteriormente, do PTB em toda a zona norte do 
Estado, D. Olga demonstrou_ sempre grande_ dinamismo em 
su-arnttividades no campo social, destacando-se_n_~ Presidência 
da LBA, quando Primeira-Dama do Estãdo, na orientação 
do Serviço Social do Governo e, por último, na -direção da 
Sociedade Amigos do Livro, além de prestar assistência a 
inúmeras instituições filantrópicas de Fortaleza e do interior 
do Ceará. Graças ao seu trabalho persistente e fecundo, foí 
construído o Hospital Infantil, que hoje pertence à Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal, além de substancial 
ajuda que sempre prestou aos necessitados, em geral. 

Seu faleciinento decorreu quando, em sua fazenda, sen
tiu-se mal, deslOcando-se com urgência para a cidade de So
bral, onde já chegou sem vida. E, ao ser divulgada a notícia 
de sua morte, grande foi a comoção de todos que lhe de~:Hca
vam a maio! admiração por seu espírito humanitário e inteli
gência de escol. 

Dedicada às Letras, pertenceu à Academia Cearense de 
Retórica, à Ala Feminina da Casa de Juvenal Galeno e à 
Associação Cearense de Imprensa, publicando alguf!S livros 
de crónicas e estudos biográficos. As artes plásticas tiveram, 
igualmente, o seu valioso patrocínio, sendo freqüente também 
o seu comparecimento às grandes solenidades culturais realiza
das em Fortaleza, na Universidade, na Academia Ceafense 
de Letras e nas galerias em que pintores e desenhistas expu
nham os seus trabalhos. 

Foi uma ilustre Dama e grand"e Senhora, possuindo inú
meras condecorações, entre as quais a da Ordem da Leopol
dina e a Medalha do Mérito da LBA. Promoveu a publicação 

- do livro O Cearense, em que Parsifal Barroso estuda as origens 
e os principãis traços Psicológicos e antropológicos de nossa 
gente, que Assis Chateaubriarid considerava os últimos portu
gueses do Brasil. 

O Sr. João Calmon -Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo o aparte ao nobre 
Senador João Calmon, que conviveu de perto com D. Olga 
Monte Barroso, cujo desaparecimento pranteio, neste instan-
te, na tribuna do Sena"o Federal. _ 

O Sr. João Calmon - Nobre Senador Mauro Benevides, 
como cearense honorárío e tendo vivido os melhores anos 
da minha vida na "loura desposada do sol", Fortaleza, tão 
decantada pelo poeta Paula Ney, sinto-me -nO devei- de trazer 
minha solidariedade a_ e_sta homenagem a uma das figuras 
mais admiráveis da vida pública do Ceará, como V. Ex~ tanto 
tem salientado no seu pronunciamento, que também está "riga
da a uma obra _que conside:r:o da maior importância, cuja 
iniciativa partiu de mim, o Hospital-E~ola Assis Chateau
briand. O marido de D. Olga, o fnesq-uecfvel Ministro e Parla
mentar Parsifal Barroso, quando ã frente da Pasta do Trabalho 
e por irisiSténcia também de sua esposa, concedeu uma ajuda 
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significativa para a cxfficlusão ctessa-Õbra que V·. Ex~, por mui
tas vezes, exaltou, inclusive, tendo contribuído para diminuir, 
embora não de forma espetacular, os altos índices de morta
lidade infantil de Fortaleza. Por i~so, no momento em que 
o nosso Ceará está de luto co-m ·o desapatedmento de D. 
Olga Barroso-, sinto-me no dever de associar-me· a V. Ex• 
fia exaltação dessa figura realmente notável, filha de um dos 
pomens públicos mais impórtantes do nosso Ceará. Muito 
<>brigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador João Calmon. V. EX" conheceu de perto D. 
Ôlga Monte Barroso e agora relembra a atuação fecunda que 
ela levou a efeito, quer como Prirn:eira-Dama do Estado, presi
Hindo a LBA, chefiando o SeiviçO Socíal; ciúer como esposa 
He Ministro, sempre dando uma contribuiç_ã_o inestimáVel às 
Obras filantrópicas, entre elas o Hospital-Escola Assis Cha
Ieaubriand. V. Ex~ teve a iniciativa de lançar essa idéia que 
representou, sem dúvida, um dos grandes instantes da sua 
benfazeja passagem pelo Ceará, a ponto de todos os nossos 
coestaduanos, através da Assembléia Legíslativa, terem confe
rido merecidamente o título de "Cidadão Cearense" a V. 
E~. glória que trago também para mim, porqUe, como Presi
dente da Assembléia, tive o_ privílégio de, em uma sessão 
inesquecível, passar às suas mãos aquela láurea que o vinculou 
definitivame...nte à no§isa terra e à sua gente. 

Realmente, Senador João Calmon, D. Olga foi uma dama 
admirável, de virtudes excepcionais e, ainda agora, integrava 
uc.9nosc~ a Academia Cearense de Retórica, sendo uma figura 
âas mats atuantes daquele sodalício, que tem a presidi-lo o 
também ilustre cearense, Dr. Francisco ÜSlJ!undo Pontes. 

Muito grato a V. EX', nobre Senador João Calmon, por 
esta homenagem que também ·presta à extraordinária dama 
cearense, Olga Monte Barroso, ontem desaparecida. 

· Por tudo isso, Sr. Presidente, o passaménto de D. Olga 
~nstituiu motivo de consternação de toda a família alencarina, 
a qu"êrrr-ela--~.rviu com a maior dedicação e o mais exemplar 
desprendimentO;-granjean_Q_o a gratidão dos humildes e o rês
peito das mais diferentes camadas sociais. 

Ao dar esta notícia a V. Ex\ Sr. Presidente, Senador 
Lóurival Baptista, que conviveU de perto com o· ésposo de 
D: Olg~, o saudoso Parcifal Barroso, e aos demais Senadores, 
·presto reverente homenagem à memória de D. Olga Monte 
Barroso, de quem sempre recebi fidalgas provas de estima 
e amizade. 

Uma grande perda, sem dúvida, para o Ceãrâ e para 
a gente cearense. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sr. Senador 
Mauro Benevides, ·nesta oportunidade, a Mesa do Senado 
Federal associa-se, com pesar, ao pronunciainento de V~ Ex•, 
comunicando a esta Casa o falecimento de D. Olga Monte 
Barroso, que constituiu Urna grande Perda para o seu Estado. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Dirceu Carneiro. 

, O SR. DffiCEU CARNEIRO (PSDB - SC. Pronuncia 
o·s.eguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Senador Lourival Baptista; Srs. Senadores, desejo trazer hoje 
à reflexão do Senado Federal um dC?s assuntos que, segura
mente, considero o mais important~·-do ponto de vista políti
co-econômico, deste fina! d~_§.~C!l]o_p_ara_ o_ BrasiL Qu~ro refe
rir-me ao MERCOSUL, à integraçãO de mercados do Sul: 
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Estive, na semana passada, participando de um encontro 
da -comissão Parlamentar Conjunta em Montevidéu, onde 

11 

foram discutidos assuntos da atualidade que dizem' respeito 
a essa complexa operação de unificar mercados entre países, 
com um nível de pretensão muito além de uma simples zona 
de livre comércio, como desejam os norte-americanos, cana
denses e mexicanos. - -- -

O desafio do MERCOSUL é muito mais complexo. muito 
mais abrangente, muito mais profundo, porque pretende a 
constituição de um mercado comum, com pressupostos de 
união aduaneira, de sistema monetário comum, de políticas 
de harmonização de leis, normas, padrões, tributos, taxas 
e uma enonne quantidade de a_!suntos que devem ser incluídos 
nessa agenda e no rol de entendimento dos quatro países. 

Trago este assuntO porque tenho sentido na sociedade 
brasileira, mesmo aqui no Parlamento, que é um assunto pou~ 
co discutido. De modo geral, apenas no Sul, no Sudeste e 
no Centro-Oeste do Brasil, o assunto é razoavelmente conhe
cido. Percebemos que outras regiões do País não têm informa
·ções sobre a integraçãó desses mercados. No entanto, creio 
que poderão sofrer as conseqüências. 

Vejo também que o tema é pouco discutido neste Parla
mento, principalmente· neste momento em que assuntos de 
suma importância política polarizam o debate e as demais 
questões perdem terreno para o assunto do_dia. Mas, conside
rando que este assunto MERCOSUL é um ponto de perma
nente preocupação, tanto de parlamentares como da socie
dade brasileira, queria relembrar aqui prim-eitai:nente a natu
reza do Tratado -- um Tratado feito às pressas, completa
mente falho; ao abordar a integração, apenas fez referência 
a questões econômicas~· mercantis, relativas ao capital; não 
tem sequer uma palavra sobre relações de trabalho,. ou sobre 
questões de meio-arnbiC::nte, de educação, de cultura e outros 
componentes absolutamente fundamentais para se tratar com 
abrangência o tema. 

Se por um lado esse tratado é falho, por outro ele teve 
a extraordinária virtUde de enterrar uma história de longos 
anos de relações de des.confiança mútua, particularmente en
tre o Brasil e a Argentina. Q setor militar, durante toda a· 
{listória, sempre -~limen~ou a hipótese de um conflíto, e para 
tal sofreu a Interferência do Primeiro Mundo, com interesses 
evidentemente próprios·e pragmáticos, investindo-mima de"su
nião progressiva entre ~s países, fazendo com que virássemos 
aS costãS aOs nossoS viZi~hos de língua coirmã __,_o espanhol. 
Durante todo este período, o Brasil não considerou, com 
a profundidade necessária, nem a cultura nem a riqueZa das 
trocas comerciais com os'pafses limítrofes. Em todo esse perío
do tivemos os nossos olhos voltados para a Europa, para 
os Estados Unidos e para o Atlântico. 

A partir do Tratadó de Assunção, começamos a intensi
ficar nosso relacionamen,t9 com argentinos, paniguaios e uru
guaios, e descorti:qar aspectos culturais, da língua, do meio 
ambiente, educacionais, correlatas a uma história de povos 
que querem caminhar juntos. 

Nesse sentido, esse relaxamento de tensões de fronteiras 
é algó que podemos comemorar com toda a_ segurança como 
um dos aspectos mais pOsitivos das reiãções internacionais 
do Brasil. 

Por outro la_do, o tratado tem aspectos peculiares e, de 
certo modo, sensíveis. U_m deles é a questão dos prazos. Os 
sul-americanos desafiaram a experiênciã ifiterna'cím1ai; qt.re 
nunca ousou, em prazos tão curtos e tão estreitos, uma integra
ção tão complexa como é esSa de mercadÓ comum. Eis que. 
os prazos estão chegando rapidamente: no dia 31 de dezembro 
de 1994, estaremos. com todos os nossos obstáculos de fronteira 
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derrubados para se efetivar essa integração Inicial dos nossos 
mercados. Para tanto, precisaríamos estar, até o dia 31 de 
dezembro referido, com a harmonização das leis já alcançada, 
com as normas e padrões adotados em comum, com uma 
legislação tributária harmonizada, com taxas e outras questões 
correlatas ao assunto de integração. 

No entanto, estamos rnuitõ defasados nesse aspecto. A 
decisão polítíca com· datas marcadas flui sem nenhum obstá
culo. mas a execução das medidas administratiVaS não está 
acompanhando o cronograma e, seguramente, vai introduzir 
dificuldades muito grandes, o que faz com que os países te
nham até proposto um adiamento dessas datas pressionados 
por outros setores também, principalmente aqueles que demo
ram mais a tomar decisões e a atualizar-se perante esse desafio, 
que é seguramente ao que me refiro -o setoi primário. 

Nenhum dos governos dos quatro países fez qualquer 
referência a essa possibilidade de adiamento da entrada em 
prátic3. do acordo. O que tem ocorrido são integrações pro
gressivas do ponto de vista comercial e isso tem Sido alcançado 
plenamente. As relações de trocas comercias ii:J.tra-regionais 
do MERCOSUL foram ampliadas em mais de 75%, o que 
significa uma expansão extraordirlárla,-·-atíngindo neste ano 
de 1993 seguramente a marca ·ctos oito bilhões de dólares; 
marca nunca antes atingida. 

Nessa exploração inicial de integração de mercado, esses 
quatro países praticamente já detêm quase 50% de todas as
trocas comerciais da América Latina, significando com isso 
um potencial enorme que, através desse. propósito dã união -
de mercados; conseguiram alcançar. 

Mas não fiCam apenas as tfocas_ comerciais; precisamos 
avançar em relação à circulação de bens e serviços e fatores 
de produção e, seguramente, esses ainda estão muito atrasados 
nos seus cronogramas. Não temos, ainda, uma definição mais 
clara das relações trabalhistas de trabalhadores que se deslo
cam de _um pafs para outro e já temos tido problenia, particu
larmente na Argentina, para onde centenas de trabalhadores 
foram em busca de trabalho, levados por empresas brasileiras 
ou mesmo contratados por empresas argentinas, sem respeitar· 
a legislação nacional argentina que diz respeito à seguridade 
social e outros aspectos que já-estão produzindo alguma difi-
culdade neste momento._ _ 

É natural encontrarmos dificuldades nos momentos _de 
transição, uma vez que não estão todas as regras definidas, 
e, portanto, uma ou outra sempre poderá ser transgredida. 
Mas, para isso, as autoridades do nosso País estão atentas 
e acredito que não teremos maiores problemas, mesmo no 
período de transição, até alcançarmos um estatuto do MER
COSUL que seja compatível com o interesse dos nossos países 
e principalmente dos trabalhadores, naquilo que diz respeito 
aos aspectos sociais da integração. 

Mas temos também discutido, nessas reuniões parlamen
tares, questões da atualidade. Em Montevidéu, na semana 
passada, tratamos do relacionamento do MERCOSUL com 
o NAFTA, visto que já haViam circulado· peJO Ooticiário iJ:Úer
nacional contatos de autoridades, principalmente dos Estados 
Unidos, ligadas ao Presidente Bill Clinton, COm autorid3.des 
de países integrados ao MERCOSUL, e a integração parcial 
de um país do MERCOSUL com -o NAFTA seria algo extre
mamente complexo, constrangedor até, quem sabe, para os 
demais países. _ _ __ _ . ---

Sobre esses cantatas, foi publicado pelas autoridades 
americanas que o primeiro país da América do Sul a participar 

de entendimentos para a integração comercial com o NAFTA 
teria sido o Chile; logo_ em seguida, a Argentina. 

O ·chile não tem qualquer embaraço do ponto de vista 
de tratados, visto q-ue não pertence ao Pacto Andino e nem 
ao MERCOSUL. De modo que poderia, a qualquer momen
to, estabelecer entendimentos e negociações nesse sentido. 

Mas, no caso da Argen~ina, existem impeditiVos, pelo 
fato do tratado do MERCOSUL, o Tratado d€: Assunção, 
prever a eXclusão de países que mantêm tratados ou pactos 
regionais; para participar do MERCOSUL um país tem que 
ser plenamente independente de qualquer pacto regiOnal. 

Discutimos esse problema com os parlamentares e firma
mos um compromisso, numa declaração de Montevidéu, que 
deixa bem claro que qualquer entendimento do MERCOSUL 
com o NAFTA deve ser feito em bloco. Se vier a ser estabe
lecido um pacto de maior profundidade entre os dois blocos, 
seguramente haverá de ser feito na sua totalidade. 

Isto definiu, de certo modo, uma apreensão que havia, 
principalmente,por parte de parlamentares brasileiros, que 
não estãvam vendo com bons olhos a aproximação individual 
de qualquer país do MERCOSUL com aquele mercado norte
americano ao qual acabamos de nos referir. Mas ficou esclare
cida, do ponto de vista parlamentar, essa situação, e vamos 
lutar para que esse entendimento seja respeitado pelos nossos 
governos. 

Por outro lado, acentuamos a necessidade da intensifi
cação-do papel dos parlamentares nessa comissão conjuriti, 
visto que o Tratado de Assunção, no seu art. 24, faz uma 
referência muito vaga a ele, algo que seguramente se -deveu 
a um momento infeliz da diplomacia brasileira, que, ao elabo
rar esse tratado, deixou impreciso e muito vago o papel que 
os parlamentares devem exercer nesse mister da integração. 
Os Parlamentos Latino-americanos são~historicamente reco
nhecidos como as instituições· que mais lutaram pela integração 
da América. O parlamento, neste momento. não seria ã. enti
dade que poderia ficar com funções menoreS na integração. 

De outra parte, os parlamentares têm feito o máximo 
que podem para que a sociedade dos_seus países fique infor
mada, passo a passo, do que tem acontecido, e também têm 
convocado autoridades do Executivo e autoridades de outros 
países para discutirem essas questões em audiências públicas, 
realizadas aqui, no Congresso Nacional, ou nos Congressos 
dos outros países participantes óesSe mercado. K na--inedida 
do possível levam essa reflexão também aos plenários dos 
Parlamentos. 

De modo que, diante dessa situação de pouca definiÇão 
do tratado sobre o papel dos parlamentares, estamos exami
nando uma forma de definir melhor que papel vão ter os 
parlamentares na integração do MERCOSUL. O que faz suge
rir, logo <!e primeira mão, que-· essa ·comiss-ão parlamentar 
conjunta se transforme num embrião do futuro parlamento 
do MERCOSUL, que deverá, na sua plenitude, ter eleições 
diretas, provavelmente, para os seus membros e deter uma 
parcela de competência que seja compatível com a supranacio
nalidade que o tratado de construção de um mercado comum 
assume. São reflexões que ainda estão se desdobrando no 
seio dos nossos parlamentos. 

Por outro lado, parlamenfares dos quatro países também 
têm intensificado trocas de informações sobre matérias de 
interesse comum, como as leis de marcas e patentes e de 
propriedade industrial, que estão tramitando nos Parlamentos 

. brasileiro e argentino. Nos dois outros países, Uruguai e Para
guai, essa legislação ainda não está tramitando, más, segura-
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mente, eles estão-muito intereSsados, visto que as patentes 
hoje são motivo de uma das maiores pressões internaciOnais 
sobre os pãíse"S"eín desenvolvimento. 

Nós, brasileiros e argerttinós,_ que -e-stamos m!gociândo 
esse estatuto nos nossos parlam_entos, evidentemente_ temos 
enfrentado uma pressão internacional inuito séria, partíéu
lannente naquHo que diz re-speito ao patenteamento de mi
croorganismos, 'uma parle 'extrerilamente Polêmica dessa lei, 
já 3.provada pela Câmara dos Deputados e tramitando no 
Senado neste rilomeflto,: e qu~ p.os faz cre~ que, a partir ~os 
microorganismos, se possa.m pate-ntear animáis e plantas. Is.so, 
evidentemente, seria um desastre para o País que detém o 
maior banco de germoplasrna do planeta de florestas tropicais. 
Seria algo que colocaria à mercê dos_ inte-resses e- pressõ·es 
internaciOnais -esse patrimônio giiante"sco. o • • ·_ -

Portanto, é muito intensa a troca de -informações, noS 
nossos parlamentos, sobre as leis de interesse internacional 
que por· eles tramitam. ____ __ . 

Também é muito oportuno discutir é :refletir um pouco 
sobre as conseqUências do MERCOSULO que estamos pro
pondo para o nosso País e para os nosSos países em ftiriÇãO · 
da opç·ão feita pela integração do mercado? A integração 

• do mercado vem em decorréncia de uma situação internacional 
basicamente criada por sistemas produtivos e tecnologias avan
çadas, sensíveis, É um equívoco pensar que as nações éstão 
se agrupando, derrubando suas fronteiraS, fntensificando suas 
trocas em conseqüência de doutrina política, principalmente 
liberal, como alguns pretendem. Não é, no nosso ponto de_ 
vista, por aí que ás coisas ·estão acontece:_rl_Oó_~ _Não é nenhuma 
doutrfna político-ideológíca que está por trás da formação 
desses grandes merca~os, mas sistemas produtivos eagreg~do~ 
tecnológicos de extremo custo, que obrig~rn os paíse~ a uni~ 
rem-se para dividir custos, unirem-se para· buscar qualidade 
e, aí, manter mercados mais competitiVos aO nível da economia 
mundial. 

Por outro lado, é da natureza dessa~ _tecnologias avan
çadas que·, muitaS vezes, um produto não se viabilize maiS 
dentro de um território, dado o seu alto custo. Grande parte 
dos produtos de tecnologia sensível precisam de inúmeros 
mercados para se viabilizarem economicamente, e muitos de
les precisam do mercado global do planeta para se viabili
zarem. E é p<;>r isso que Os países estãQ -se unificando do 
ponto de vista económico e comerCiã.l e também para fazerem 
frente a uma intensa co. ~~=tividade que hoje se estabelece 
no mundo. 

De outra parte, estamos adotando, também, a unificação 
dos nossos_ mercados, exatarnente pelas mesmas razões que 
outros países da Europa, da Ásia ou da América do Norie 
adotaram. As tneSinàs razões prevalecem aqui na América. 
do Sul, e é com elas que estamos municiando e animando 
o processo da integraç"ão ecc:mômica. Mas, evidentemente, 
·as conseqüências dessa unificação de mercados bem sucedida 
vai reproduzir, de certo modo, os problemas europeus, japo
neses ou americanos que hoje estão acontecendo. O Primeiro 
Mundo está enfrentando alguns prqblemas _de extrema com~ 
plexidade e cuja gravidade é progressiva. Todo o Primeiro 
Mundo hoje está com problemas de desemprego. O desem
prego na Europa no ano passado estava a uma taxa de 10% 
e deverá ficar, no final deste ano, muito próximo de 12%. 
O desemprego na economia americana é progressivo. O de
semprego no Japão é crescente. Portanto, o desemprego já 
começa: a definir-se como um dos problemas que acoinQanham 
o deser volvimento Ços países que utilizam tecnologiaS sensí~ 

veis e avançadas. t possível, atualrnente, observar-se que 
~itos mCc:;anl~nlOs e_ pa:d.rôes aplicados na e_con<?rp.ia l'roduzem 
essas conseqüências e esse perfil, poís, -além do desemprego, 
traz_em problemas muito graves. 

Sr. Presidente~ ~rs. Senadores, de certo modo, precisa
móS nÓs ánteCip:lr ~s·c·onseqúêncjas de uma integi"ação econó
mica que está para chegar e que promete sei müitO ·dinâmica 
apenas em uma parte do nosso território e, sendo dinâmica 
apenas em uma parte do nosso território, vai produzir um 
desequilíbrio ainda maior na nossa economia nacional, como 
o agravamento da concentração da riqueza~ já que produti
vidade é um elemento buscado em toda essa economia e, 
por s-ua vez: é um· eleineilio 3ltanle0té Concentrador de renda 
e·etiminadOi" de oporiunldadCS, pOrque menos pessoas fazem 
o trabalho por mais pessoas. 

O perfil que· estamos procurando traçar aqui serve mais 
cóffio ·uma reflexão no sentido _de termos cautela sobre o que 
pode sobrevir da integração de mercado, absolutamente fun
damental para o Brasil e para os países coirmãos. Devemos 
estar alertas e nos prepararmos para: não reproduzirmos esse 
p·erfil altamente concentrador de rendas e injusto que o Pri-
meiro Mundo ~stá propondo como modelo. 

· ·Sr. Presidente 1 eram _essas as considerações que queria 
trazér à reflexão do senado n"eSta tarde. ErÓ outras oportuni
dades, traremos maiores detalhes sobre essa questão. assunto 
que, seguramente, ne~te final de século, é o m~is importante 
para 6 Brasii, porque vai trazer conseqUências dufadouras 
para o nosso País, muito mais duradouras e profundas, talvez, 
do que foi o impeachment ou do que ~stá sendo a _Çomissão 
Parlamentar de Inquérito que investiga a corrupção no Orça
mento que, neste momento, polarizaa opinião pública brasi-
leira. · · · _ 

Muito obrigado, :$r. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 
(Pausa.) 

Concedo a. palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ·ao nobre senador Jonas Pinheiro. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Allreo MeU o. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) __ 

Concedo a palaVra à nobre Senadora Marluce Pinto. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, 
por cessão do Senador _Bello Parga. (Pausa.) 

Cõilcedo a palavra ao emine-nte Senador João Calmõlt. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte_ discurso,)- S{. Pre:sidente, Srs. Senadores, na sexta
feira última tive o privilégio de encaminhar emenda de minha 
a~to~ia na área da ed~cação. Como meus--nobres Colegas 
~ao I_gnoram, desde 1976 luto, nem sempre com êxito, p-ã-ra 
m~lUir-se um percentua! mínimo da receita de impostos fede
r~IS, estaduais ~ municipais para a manutenção e desenvol
vimento do ensmo. 

Minha primeira tentativa foi frustrada em virtude do não 
compareci~ento ao plenário de numerosos parlamentares., 
que me hav~am honrado_com suas assinaturas minha proposta 
de emenda a Carta Magna em favor da educação. Obviamente, 



Dezembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
- • • - ' - • 1 

Terça-feira 7 11095 

sofri uma tremenda decepção _que, ~ntretanto, não me impediu 
de, algun_s ,a_n?s depois, ~tp-1983~ ~t:tca:n1i~J:l'!r, úffi~ ~n~Y~ 'pro
posta de emenjifl con~titvçional, ,a.ument~J1dP. QS p~rcentuais 
que sugerira na Emenda de 1976, . . . . . . 

Dessa vez, minha iniciativa foi vitoriôsã~ ãpe'sár de set6res · 
reacionári~s- e_ i-~t~6&z-~d<?s ~erç~.p. se_ Ç>p~s~<? :à.~~op?Sta, q~~ 
é, sem dúvida,· de transcendentq.l importâó.cia, Jâ.qu~ na Histó
ria da humanidade nenhum país se desenvolveu sem dar à 
educação a máxima prioridade. 

Quando se reuniu a Assembléia_· Nacional CoilStitUinté 
fui honrado pela ·esçolh~ dos ~e~s ~'!-res pà~a ~e,r o_ F-.e~atç-r 
do capít~l~ ~~a :'!~cayãq. -~:p-r:o_v~t.t~i, essa ~pO~tuiJi.daçle p~ra. 
incluir o ar9go, q~e qetermitt~va 41Tl nov9 a1.,1r:pento dqs perce.n:
tuais da re_c~i.ta de impostqs.feçlerais e.qa de.impo;;tos estf1,çluais 
e municipais para a manutenção ·e d_esenvolviment~ çlo en~ind. 

Chegamos, assim, aos 18% no inínímô da receita de im
postos federais- e nunca merios' de~% da r'eçeita çe impostos 
estaduais e municipais para a educação. -

Também o nosso nobr_e Colega d~ Ç_ongressq Nacional, 
Deputado_ Osva.Ido .Coelho, conseguiu aprovação para uma 
emenda de sua _aUtoria, a qu·al se transformou no art. 60 do 
Ato das DiSPOsições ·ç~nsH~~ci~~~ls ~ré,lrisit.6d3S,_ ~~ter~
nando que? do~ 1~% rio m,í~imo da receita ,d.e.impostos _fede
rais, pelo mçqqs.a ttieta9ç d~ ~mpo~t9S federais....:.... pelo menos 
a metade,. portanto, 9% -, se _destiQJttá à érradic_ação do 
analfabetismo e universalização do ensíno funQ(,lmental. · 

Infelizmente, até hoje, não fOi cll~Pi~d.O~e'sse· arti'go; qUe 
se reveste ~e singular e.e~traOJ;Qin~ri~ Ífi?.portância, Çomo ~om
prov~m os fndic_e:S de. ~nalf'\b.etismo no Brasil e o número 
de analfabetos_ ~unçionais, · is,to é,, .aqueles que não _têm um 
curso~ fundamental completo com a duração -de oito anos. - · 

Essa batalha, Sr. PreSidente, Srs'. Senadoies, ContinUa· 
enfrentando inúmeros obstáculos e ,um~ incompreen~ão_ que 
eu diria qUase generalizada: Na' área das con~tiiuinte~-- esta
duais ocorreu mais compreensão, embora abrangendo poucas 
unidades da Federação. - · · · · · · 

Sem nenhum apelo do autor do art. ~12 da Co_n_Stituiç:ão 
.cidadã, a que se·referia-o-estadista Ulyssés_ Guimar~es, _a 
Constituinte do Rio Grande do Sul tomou a iniciativa de
aumentar o percentual de 25% sobre a receita de impostos 
estaduais para 35%, o que representa _um a_umento de 40% 
sobre o percentual mínimo estabelecido na ConstituiÇão Fe
deral. 

POr outi:-o lado, outros estados da Federação não chega
ram a seguir o exemplo inspirador do Rio Grande do Sul, 
mas propuseram e conseguiram, através "das Assembléias 
Constituintes Estaduais, um aumento de 25% ·para 3Q%: Fo
ram os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, SãO Paulo 
e Mato Grosso do Sul, o que demonstra, foni. de c)ualquer 
dúvida, qüto esse esforço, sendõ redõbra-qo;pc,-Qerâ-realmente
conseguir novas vitórias por ocasião da Revisão ConstituciqJiã.~ 
em ·curso no Congresso Nacional. -

O Sr. Gerson Camata -Permite~ me V. EX" um aparte? 

. O SR~ JOÃO CALMON - Com limito p~azer e muita 
honra concedo o aparte ao nobre Senador Gerson Camata 
que, C:,mo Governador do Estado do Espírito Santo, sempre 
manifestou um interesse extraordinário ein relação à área da 
Educação. 

O Sr. Gerson Camata- Senador JÜãÓ c3iinon, Cumpri
m~nto V. Ex~ que, apesar da perseverança de quem prega · 
no deserto, está vindo com mais uma emenda no setor da 
e9ucação. Desde 1976, acompanho sua luta incansável em 

favor da educação no Brasil; dos .adversários invisíveis da 
primeira emen-da até o momento em que V. E~ conseguiu 
a aprovação do art. 212 na nova Constituição e, após api-o
vado, o seu esforço para mantê-lo. Na época do Presidente 
ÇqHàr ~ Cj_ç.ando se_-an_unciavam_ou, chega~am algumas medidas 
aqui no. Congresso propondo um·a reforma fiscal, uma das 
iniciativas contidas no bojo daquelas mudanças, ou pelo menos 
dC:tanúnC:i'o feito dàQU.elas mudanças. era de _que já se excluiria 
dos -\19VOS tributos os percentuais que V. EXa d_estinou à educa_~ 
ção. V. EX", então, _corria ao Presidente solicitando que fosse 
mantido aquele percentual também desse~ ~ributos .. No atual 
Gov.e;r:tto, quando_se c_omeçou a debater no Congresso o pro-

. blema do IPMF, já se dizia que o IPMF não estaria inclUído 
naquele percentual destinado pela _C~nstituiÇãci * ed!-icaçãó. 
V. EX~ brigou nas comissões iécníc~s âã- Câmara para que 
fosse ma.ntido, também sobre o lPMF, o percentual devido 
e previsto pela ConstitUição para a educação.Agora se anuncia 
um novo ajuste fiscal e certamei:tte poderá ocorrer uma tenta~ 
tiva de se colocar de lado o processo da educação. Portanto, 
V. Ex~ se torna quase- que uma presença necesSária e obriga~ 
t~~ia dentro do Co_ngresso NacionaL ÀS ve~es penso .que se 
V .. Ex•, naquele período, não estivesse no parlamento, _esti
vesse, por exemplo, de Ucença, não teríamos mais o art. 212. 
O ai-'t. 212 só está na Constituição porque V. Ex~ est~ aqui, 
porque os inimigos são invisíveis-. ·v. Ex~ e Ca.Pixaba, como 
eu, e compreenderá bem a ima·gem que-üsátei acjui. No Con-

, vento da .Penha, e.m Vitória, naquele templo; sãcrário das 
tradições históricas, políticas e religiosas do povo do Espírito 
SantO, há um quadro de Benedito Calixto que retratã a -tenta
tiya âe invasão do Espírito Santo -pdo holande~es, ocasião 
em_que os holandeses, muito embora Qeli_camente_bem~apar_e~ 
lhados, foram deri:-otaqos pelo frágil ex:ércitq dos defensores 
do Estado do Espírito Santo. Naquele quadro se retrata, atrás 
de uma nuvem, um exército que desceu do céu para defender 
o Convento da Penha e a capital do Estado do Espírito SaDio 
da invasão dos infi~is holandeses. Eles_, derrotados, nãç sa~ 
biam. por que perdiam a guerra, a luta, a refrega, contra 
os frágeis defensores dO Espírito Santo. Ê que eles lutavam 
contra um·exército invisíveL No caso de V. Ex•, aquela mesma 
imagem se fixa effi rilinha rriente, só que o exér..:ito inviSível" 

·está do lado do mal e V. Ex', do lado do bem. Não sesabe 
onde estão os irtimigos, mas sempre tentam fragilizar o esforço 
de V. Ex\ que redundou no art. 2U da Constituição, em 
favor da educação. De modo_ que, V. Ex~, a cada dia, torna-se 
uma presença indispensável no Congresso;- se V. Ex~ faltar 
no Congresso, o artigo cai. E ele é cada vez mais necessário 
e tem de ser mais compreendido. Li nos jornais;_e V. Ex~ 
me chamou atenção para isso, que o Ministro da Educação 
3:~r':ll~~ _ q0:e_, __ qo -~-º-t~ __ c!Q percentual_ destinado pela Emenda 
n9 212 para a educação, 42% já são gastos hoje para o paga
~mento de professores aposentados prematuramente e que, 
daqui a 5 anos, serão 78%. Aciedíto que daqui a 10 anos· 
todos os recursos serão pará as aposentadorias dos professores, 
e não sei o que será feito da educação no Brasil. Ao cumpri
mentar V. Ex\ quero aduzir que, hoje, estou plenamente 
convicto de que o art. 212sô está na Constituição ainda porque 
V. E~ está aqui. Suponho até que, se no bojo de uma reforma 

, V. Ex~ pedir 30 dias de licença para assuntos particulares 
ou se V. Ex~ -não desejo que lhe aconteça isto, e que 
DeUs não queira - adoecer por quatrO meses vai embora, 
de roldão, o art._ 212. A presença física de V. Ex• é que 
tem mantido esse artigo e garantido esses recursos. Não é 
tu~~ o que o Brasil prcc~a, mas já representam alguma coisa 
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daquilo que é necessáiio p-ara-6 Brasil, dentro do Seu processo 
de educação, que ainda está tão aquém -daquilo que -deveria 
estar. De modo que, ao cumprimentar y. Ex~, devo di~er 
que se aqui no Brasil tivéssemos os Senadores in vita,_ como 
na Itália, ou os Senadores perpétuos, como·na H ouse ofLords 
na Inglaterra, V. Ex' deveria ser o primeiro a ser nomeado, 
para que a· sua luta não_ te~n_:J~~~~s-~ não esrnorec_esse; porque 
é essencial e necessária para manter esse percenhial em favor 
da educação. É a maneir_a_ qu~ tenho de cumprimentar V. 
Ex~ pelo trabalho e pelo esforço diuturno que tem feito em 
favor da educação no Brasil. 

O SR. JOÃO CALMON-NobrçSenador Gerson Cama
ta, V. Ex~ consegue sempre superar-sé, em termós degenero
sidade, em relação a·este seu comóativo companheiro de re
presentação no Espírito Santo, aqui, 1io Senado Federal. 
Agradeço as suas referências, realmente inflacionadas, porque 
tenho plena consciência de que não mereço sequer nem a 
metade dos créditos que V. Ex~ me está atribuindo. 

Claro que como a modéstia é uma das características 
desse fulgurante e combativo político, que representa de ma
neira impecável o nosso Estado, aqui, na Câmara Alta, V. 
Ex~ omite que estou desempenhando mais um mandato de 
Senador, graças_ ao apoio que V. Ex• decidiu emprestar à 
minha campanha de reeleição, num momento em que eu com
petia com um conterrâneo nosso, um empresário, sem dúvida 
nenhuma, de grande valor, que construiu um império na área 
dos transportes rodoviários. 

A eleição se realizaria a 15 de novembro e, na segunda 
quinZena de setembro, V.- E1e" enviou-me uma carta extrema
mente generosa, apoiando da maneira mais entusiástica a mi
nha candidatura, embora, inicialmente, V. Ex~ tivesse sido 
incluído numa chapa que constava esse candidato, a quem 
já me referi. A carta de V. Ex~, que foi lida por mim várias 
vezes _no horá~ío gratuito de rádiO_e televisão, contribuiu para 
que eu conseguisse superar a minha desvantagem em termos 
de recursos financeiros, pa~a poder enfre-ntar aquela batal:qa 
desigual. 

Por isso mes:rn.o,·nobre Senador Gerson Camata, desejO 
aproveitar esta oportuí:tidade, não apenas para agradecei' o 
seu aparte, mas para ressaltar, mais uma vez, que continuarei 
até o últíffio alento de vida, enquanto Deus me der forças, 
empenhado· de corpo e· alma, apaixonadamente, na luta em 
favor da educação. Estou plenamente convencido de que no 
Brasil, desde o tempo em que o Marquês de Pombal proibiu 
que· os Jesuítas continuassem a ensinar, até hóje a educação 
nunca foi prioric:Jade, porque se tores reacionários da sociedade 
do nosso País não desejam que ela seja universalizada, porque 
sabem que povo educado é povo consciente, qUe sabe _lutar 
por suas re·ivindicações e torná-las vitoriosas. 

Mais uma vez, nobre Senador ÇJerson Ca~ata, aceite 
o meu preito de-grat.idão pela ajuda, realmente decisiva~ que 
V. E~ me garantiu .qa última eleição para o Senado. 

O Sr. Meira Filho- Permite-me V .. E.x~ um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito pn!zer, concedo 
o aparte a V. Ex~. meu irmão de lutas na área radiofónica, 
e agora no Seoado, nobre Senador :t-4eíra Filho. 

O Sr. Meira Filho - Estou· sendQ muito honrado por 
V. Ex~ ao me chamar de irmão. Realmente, nós tetitos, ~s 
vezes, lutado paialelamente no rádio e n_a televisão, onde 
V, Ex~ também obteve muitos méritos. Mas no que diz respeito 
ao Senador João Calmon, reconhecer os seus méritos como 

um baluarte pela educação em nosso País é muito pouco, 
Senador, é pouquíssimo. Não vou prolongar um assunto que . 
já foi muito bem enf'ocado pelo nosso companheiro, Senador 
Gerson Camata. Apenas vou dizer ·que penso que tem sido 
uma falta de çdu,cação dos governos por não lhe terem dado, 
até aqui, o respaldo que V. Ex~ merece por direito e pelo 
valor que representa na área congressual brasileira. V. Ex~ 
é um baluarte, é um homem que tem, denodadamente, lutado 
pela nossa educação. Nunca esqueço que uma vez, numa reu~ 
nião da Comissão de Educação, V. Ex~ disse: ''Há três itens 
essenciais para o Brasil, para resolver os nossos problemas. 
São eles: educação, educação e ~ducação''. Acr~4i~o- repito 
mais uma vez-que tem sido realmente uma falta de educação 
dos governos por nãO" lhe darem o respaldo que V. Ex• merece 
e que tanfo dignifica a- pOpulação brasileira. Era só isto que 
tinha a dizer. 

O SR. JOÃO CÁ.LMON obrigado, nobre Senador que 
representacqm tanto Prilho o Distrito Federal, aqui, na Câma~ 
ra Alta. Somos alma.s irmãs, estivemos Vinculados à mesma 
família cívica a ·qüe tàinbém pertence o nobre Senador Gerson 
Cama ta. 

· O Sr. Meira FilhO- Tenho a honra de dizer que V. 
Ex~ foi meu digno chefe. _ 

O SR. JOÃO CALMON- No meu currículo, faço ques
tão de incluir esse título: ter sido colega durante muitos anos 
de V. Ex~ na área radiofônica. 

Depois dessa análise sucinta do problema extremamente 
grave da educação b[asileira, enfattzada essa crise por uma 
declaração de extrema coragem, do atual titular da Pasta da 
Educação, Ministro Mun1io Hingel, :que declarou, c;onforme 
lembrou o Senador Gérson Camã.ta·, que a educação brasileira 
está falida e que a situação tende a piorar ainda mais. 

Esse grito de alerta do a tua I titular da Pasta da Educação 
deve ser levado em consideração por tOdos nós, porque um 
o_utro artigo da ConsHtuição, que não é de minha ãutoria, 
mas ã.preseritado na Çonstituinte pelo nobre representante 
de Pemampuco,~ Depf:1ta9-o Osvaldo Coelho, de_termina que 
nos próximos dez a·iios, a partir: da data da promulgação da 
atual Constituição, 50% dos recursos a que se refere o art. 
212, já citado pelo nobre Senador Geison Camata - 50% 
desses 18%, portanto 9% -, devem ser destinados à erradi
cação do analfabetismo e à universalização do ensino funda-
mentaL ' 

Desde_ a_ promulg~ção da COnstituição até hoje, o Tribu
nal de Contas da União denuncia que foram destinados a 
essas duas finalidades,' de importância extraordinária, apenas 
4,2% da receita de impostos federais. Apesar da denúncia 
do Tribunal de Contas da União, nada realmente concreto 

· foi feito p<ira que -o arL 60 das Disposições Transitórias pas
sasse a ser cumprido·. 

O Deputado Osvaldo Coelho e a Associação Nacional 
dos Secretários da Educação encaminharam a representação 
ao Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, 
atgüindo a inconstitucionalidade do Orçamente: dos últimos 
três anos. Sem demora, o Dr. Aristides Junqueira deu um 
despacho magistral, acolhendo e~sa tese, e a.representação 
subiu para o Supremo Tribunal Fedêral. Como, na Suprema 
Corte, há centenas de processos esperando Julgamento, quan
dó chegou a vez da representação do Deputado Osvaldo Coe
lho e da Associação Nacional dos Secretários de Educação, 
o Ministro Relator deu' o seguinte despacho. que repito aqui 
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mais uma vez, porque já comentei esse assunto ad_ nausêam 
numerosas vezes: - . . , , . 

''Como já transcorreu o arto.obJeto dessa represenw 
tação, arquivewse.,. - -. ~ . ; , .. 

Sr. Presidente, estamosdiante de uni grave' fisco: este 
século pode terminar sein que o art. 60 do Alo_.d.âs-DlsposiÇõeS 
Constitucionãis Transitórias seja cumprido." Temos, desgraça~ 
damente, índices vergonhosos, que sistematicamente apare
cem no Anuário da UNESCO, publici;tdo em francês, em 
inglês e em espanhol, exibindo uma face vergonhosa âo Brasil: 
o desprezo pelo segmento da sociedade, constituído de' crian
ças, que não tem poder vocal suficiente para-protestar' em 
nível nacional e, muito _menos, a-·po·ssibilidade de promover 
passeatas nas principais- avenidas das cidades deste País, de 
dimensões continentais.- - - - - - -o - -- - -, 

.Para tentar mais uma vez, já que a teimosia não é defeitO: 
principalmente com uma finalídade -táõ-patríótica, a-presentei, 
na última sexta-feira, unia emenda Para ser aQ_feCiada durante 
a Revisão Constitucional, propondo novo-~uinento dÔ percen
tual da receita de impostos para a iiiaiiü:tenção e ·oo desenvol-
vimento do- ensino. - -

Peço perdão ao nobre Presidente, tão gelleroso erri itão 
chamar a minha atenção para o fato de_o meu _tempo já estar 
esgotado, para ler esta minha proposta de _emenda ao- art. 
212, que tem a seguint~ redação; 

"A União aplicará anualmente nunca menos de· 
20, e os Estados, o Distrito Federa.! e os Municípios 
30%, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a próveniente de transferências, na ma
nutenção e desenvolvimento do ensino." 

Pessoas pouco infOrmadaS podem pensar que já· estou 
dominado por um delíriO otimista, perisando- em cOnsegui!' 
um novo aumento de receita para a educação. No entarito, 
não me canso de ·repetir que, na ConstitUinte Es1~fdua1 do 
Rio Grande do Sul, o percentual foi itumentàdo -não para 
30%, como estou propondo aqui, mas para 35% ... Pori:anto, 
um aumento d~ 40% sob!e. o_ que deter~in~ a Cons~tittiição 
Federal. Outros quatro Estados que já citei- Rio de Janeiro., 
São Paulo, Minas GeraiS e Mato Grossq do Sul- iá inC!uírain 
nas.suas Constituições esse percentual, que incluí em mfnha 
proposta de emenda à Constituição Federal. 

A justificação dessa miti.ha iniciativa não é loriga, e eu 
pediria permissão ao nobre Presidente, tão paciente, tão libe
ral, licença para lê-la. 

·• As graves deficiências da e'ducação brasiieira re
querem o aumento dos recursos e a realocação interna 
das verbas, em busca ,de.eficiêiíeia, qUalidade e eqüida
de, com base em contínUo processo-de avaliação. Após 
amplo balanço dos desafios enfrentados -pela Amedca 
Latina e-~- Caribe ante as ~ov_as tecnologias e o compe
titivo amDiente internacional que _s~ desenha, so.bre
tudopara o século XXI, aCEPAL e a UNESCO previ
ram um plano de melhorias, em favor da transformaçãO 
produtiva com eqüidade, que estabelece o aun;tento 
progressivo d~s despesas educacionais totais de 7 para 
11 %-do.Prbduto Interno Bruto. Essa Cifra é"C.oriiP~ráVel 
à registrada por alguns países industr~alizad~)&, 'pórém 
inferior à de outros, como _as_Repúblicas...da· Coréia· 
e da China.. Caberia· ao se for público finanCiar: direta
mente 2,4% do PIB para pôr em prática a est"ra~égia 
proposta. O montante- para os Vários anos' do plano 
equivale· à metade do atual serviço anual da dívida 

externa mais a metade dos gastos militares anuais para 
toda a região"." 

Nesse contexto, o Brasil tem-se situado abaixo da média 
r~~iónal. 

. _O Anuário da UNESCO sérilpre destaca--que o- Brasil 
está colocado em 449 lugar em dispêndios públicos com educa
çã~ em~~elâção aq Produto Nacional Brrito, o que, obvia
mente, _nos cobre_ de vergonha e responde por essa situação 
- diría - Quase_ desesperadora que estamos enfrentando e 
que me parece configurar uma iminente convulsão social. · 

P.tossigo a leitura da minha justificação a esta· efnendã: 

"Neste contexto, o Brasil se tem situado abaixo 
da média regional. No entanto, para este País cumprir 

__ __ _·as compromissos da reunião sobre educação para to-
. · • ·dos, definidos na Conferência Mundial, realizada em 

Jomtien, eni 1990, no sentido de proporcionar escola 
básica com um mínimo de qualidade a toda a população 
que a ela tem direito, será preciso aumentar as aloca
ções orçamentárias à taxa de 2% anuais e efetuar duras 
reformas para aumentar a eficiência, a fim áe que no 
Ano 2000 não haja déficit de recursos~ De outro modo, 
o- Brasil terá, naquele ano, um déficit de 17 bilhões 
e _395 milhões de dólares, o maior valor para o Conti-

. -nente Latino-Americano . " 

O Brasil ficara em último iugar em toda ã América Latina .. 
Portanto, combinando reformas para melhorar o uso dos re
c~rsos e elevando o montante disponível, seria _possível, na 
vtrada do século, alcançar os objetivos firmados nesse Con
gresso Mundial de .Educação 9ue se realízou em Jomtíen. 

Apesar das neCessidades_apresentadas, pode pare
cer que as percentagens propostas sejam inCompatíveis 

_com as ou:q·~sfunções do Estado. Entretanto, a bªse 
de incidêncfa é a receita líquida de impostos, um dos 
itens das receitas públicas, excluindo contribuições e 
outras fontes, que, em muitos casos, têm crescido mais 

_dO que a mencionada arrecadação defi~ida pelo art. 
212 da Lei Maior. Para se ter uma idéia de que essa 
proposição não peca pelo exagero, deve-Se mencionar 
que, segundo o Balanço Geral da União, em 1992 forairi 
dispendidos 26,6% da recelta líquida de impóstos. ·No 
que se refere aos Estados, conforme Já salientei, a 
Constituição de vários ~eles prevê percenta&ens míni
mas ·de 30 e até 35% para a manutenç.ão e desenvol
Víinento" do ensino. MuitoS outros, reconheCidamente, 
ultrapassam amplamente o piso ·e$tatuído pela Consti
tuição Fed~ral. 

Desse modo, propõe-se, nesta emenda, o 'incre
mento dos recursos públicos para a Educação, a fim 
de que, aliado a· indispensáveis modificações córii O"~ -
fim de melhorar o seu aproveitamento, possam ser 
atendidas as_ urgentes necessidades do presente e do 
futuro prõximo. Com isso, evitai-se-á se deter~orem 
ainda mais a ·situação da maioria da nossa pojJulação 
e a posição do BraSil no mundo, registrada, sistemática 
e vergonhosamente para nós, no anuário da UNESCO. 

Esta justificação, nobre Piesidente, .-Srs. Parlamentare~, 
004J,!=ide ~om a dramática afirmação feita pelo atual ·titular 
~a P~sta da Educação e que repito como triste desfeého deste 
pro~'rrdamentO:. a educação brasileira está falida e a situação 
tende a piorar ainda rhais. 
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O Sr. JosaPhat Marin-hO- Permite-me V. Ex~ u~ aparte? 

O SR- JOÃO CALMON - Ouço, com o iílaior prazer, 
o nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobr~ Sep.ador João Calmon, 
a Casa e a- Nação já sabem que V. Ex~ é um missionário 
da educação. O importante a aSsinalar no discursq de V. Ex~ 
é que sua preocupação é tãrifo mais impQrt<}nte, porque educar 
não é apenas instruir no campo das Letras. Quando os soció
logos e os pedagogos assinalarn_ que "~d_ll:_car é socializar" 
querem significar. sobretudo; que educar é preparar para a 
vida; e preparar para a vida, num País como o Brasil, que~ 
passa por crise tão grave, -tem um alcance amplo e múltiplo. 
A missão que V. Ex~ prega, há longos anos, significa também 
que o que V. Ex~ pretende - e é justo que o faça - é 
que ·a sociedade brasileira, homens e mulheres, todos se prepa
rem para reivindicar direitos e cumprir deveres. Homens e 
mulheres, indistintamente, de todas as classes e de todos os 
partidos, se preparem, educando-se, para não permitir a ex
ploraçã.o de seus sentimentos; para não admitir, jamais, que 
as medidas l~gais se transformem em procedimentos de _exibi
ção. Quando o povo está realmeQte educado, faz como fez 
o povo francês em 1946. Quando a Assembléia Constituinte 
francesa, empolgada por determinados _eJ~!P-entos políticos, 
votou uma Constituição. que nãc,-corresporldia ao senti.niento 
popular, submetida ao referendum, o po_vo a rejeitou. Foi 
necessário que a Constituinte voltasse a reunir--se para· rever 
o texto ·e situá-lo no plano das aspiraç-ões comuns do povo 
francês. É justainenie nesse sentido ciue a educação que V. 
Ex• defende e prega precisa ser defendida, para que o povo 
se acautele contra toda a form<~; de exploração. 

O SR- JOÃO CALMON- Nobre Senador Josaphat Mari-~ 
nho, agradeço emocionado a magistral. lição que V. Ex• me 
dá neste momento. Realmente, a sua argumentação enrique
ce, de maneira extraordinária, este pronunciamento, feito nu
ma tarde de segun.da-feira, que sempre se caracterizou pela 
pequena presença no plenário da nossa CaSa. 

V. Ex•, magistralmente- permita-f!!ei'epetir-, apontou 
a conseqüê-nciã. trágica dessa sistemática· falta de prioridade 
para a educação, que começou há muito_ 1empo, desde que 
o Marquês de Pom~l p~oibiu que os jesuítas continuassem 
a ensinar, e que, ainda hoje, é a marca que tanto nos humilha 
e nos envergonha. 
~ Nobre Senaqor Josaphat Marinho -V. __ Ex~ tem o brilho 

··e a eloqüência de um Rui Barbosa redivivo:-":-. esse problema 
seria 'minimizado se este País, se esta Casa ã. (Jue pertencemos, 
se a outra Casa do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, 
se todos fizéssemos tim mutlrão para fortalecer a Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada, aqui no Senado, por inicia
tiva do atual titular da Pasta da Fazenda, Fernando Henrique 
Cardoso, depois de ouvir - segundo sua explicação - três 
·PrOnunciamentos meus acerca de reuniões de que participei, 
proínovidas pel_o Sindicato Nacional de_ Auditores' Fiscais do 
TesOuro Nacional-SINDIFISCO, em que importantes reve-

. lações foram feitas. --
Nobre Senador Josaphi:tt Marinho, nu.ma hora em que 

este País está traumatizado com declarações de uma CPI sobre 
coiTttpç'ão, que .tem recebido extraordinária cobertura dos 
meiQS de di v,_..Igação, se conseguJssemos convencer a área de 
Cot:D'unicação SoCial a taÔJ.bém fornecer a merecida cobertura 
a es~a CPI, que já confribuiu 'com seus esforços, embora com 
a mínima divulgação do que já apurou- segundo.confirmou 
o atual Diretor da Receita Federal, Dr. Osires _de A_zeVe~o 

Lopes, já houve um aumento_ na arrecadação da ordem de 
quase. 25%~ .um aumento ainda muito modesto ~"os dados 
revelados inicialmente por mim neste Plenário e utilizados 
na justificação do pedido do eminente Senador Fernando Hen
rique carcto"s9 Para, ? ~~sto:i.t~Ção: d~S$~ Comissão ,Parlamentar 
de Inquérito deveriam provocar um traumatisrrio nacíonal. 

Vou repetir - pela décima vez, no mínimo - o que 
esse Congresso Nacional de Auditores FiscaiS dp Tesouro 
proclamou em duas reuniões, uma realizadá em São Paulo 
e outra, e~ Bel~ f\qrlz9~nte,, para _a~ quais_ fui convidado a 
participar e tran.smitlr ta !TI Q !m uma. mensagem. 

Em São Paulo,.que, se não foSse Unidade da Federação 
brasileira, poderia ser considerado um país desenvolvido, a 
sonegação de impostos municipais, estaduais e federais é um 
pouco superior ao Orçamento Geral da República Federativa 
do Brasil. 

Se não houvesse·,uma sonegação de dimensões quase side
rais, o BrasiJ não teria mais nenhum problema na área da 
educação ou da saúde e teríamos já dado um passo significativo 
para uma distribuição mais justa, mais humana e mais eqüita
tiva da renda nacional, que está, revoltantemente, concen~ 
trada _nas- mãos de uma ínfima minoria de privilegiados. 

O Sr. Josaphat Marinho- Senador João Calmon, V. 
Ex~ me permite um aparte? 

O SR- JOÃO CALMON -Com muita honra, Senador 
Josaphat Marinho. 

O Sr. Josapli3t-Marinho- Nobre Senador, as observa
ções últimas de y. Er-, confirmando a ponderação já feita 
pelo nobre Ministro da 'EdUcação,, ieafiimain o _que temos 
muito comentado .nest~ Ca~a:.não.há prioridade~ estabelecidas 
pára a açã:o do Poder Público no País. Se prioridades ocorres
sem traduzidas em planos de ação, a educação e ·a saúde 
estariam nOs primeiros lugares-. Como não há, cada qual faz 
o-que quer e comb qU'er, e as a:tividades prül.cipais do Estado 
Chegam a essa sitUação de falência a que se referiu o Sr. 
JVIinistt:o c_la Educação. 

O SR. JOÃO CALMON -Nobre Senador Josaphat Mari
nho, V. Ex~ mencionou e, não pela primeira vez, a sua preoçu
pação em relação à edus:ação e à saúde. Permita-me, então, 
nobre representante da glorio'Sa Bahia neste Senado Federal, 
lembrar um depoimento do então Ministro da Saúde, Pro
fessor Adib Jatene, junto à Comissão de Assuntos Sociais 
.da nossa' Casa, o Sena~o Federal. : • 

O Ministro Adib iatene declarou que hospital, neste País, 
é um tema de interesse dos empreiteiros de obras públicas. 
Pode parecer uma declaração_~stranha, pelo menos à primeira 
vista. "'Entretanto, o PrOfessor Adib Jatene explicou mais deta
lhadamente a sua tese: os empreiteiros - citou numerosas 
empresas - na hora d.a elªboração das plantas de hospitais, 
superdimensionam as áreas a serem construídas, porque, ob
viamente, uma .área mUito gtaior lhes garante lucros também 
muito mais vultosos. O~ Ministro Adib Jatene se queixava 
da indigência que enfrentava, rotineiramente, na Pasta da 
Saúde para manter um razoável serviço de assistência médica, 
para permitir que os hospitais brasileiros ostentassem, pelo 
mep.os,_ um nível r_a_zoáyel de atendimento. 

A melhor ilustração da tese do effiinente Professor Adib 
Jatene está na llha do Governador, naquele imenso edifício 
que levou muitos anos - creio que mais de duas décadas 
...:.. para coffieçar a ser utilizado e, assim mesmo, em escala 
pouco satisfatória. 



Dezembro de 1993 DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seçilc:ili) Terça-feira 7 11099 

Cõmpartilho inteirainente-do ponto de vista de V. Ex~, 
cujo aparte encaro como uma lição que vai realmente tornar 
este,meu pronunciamento-mais importante.-~· --- ~- -

O Sr. Jos-aphat Marinho- Senador .João Calmon, fo~ 
apenas um pequeno acréscimo a tuâo de bom que V. Exa 
está desenvolvendo. 

O SR. JOÃO CALMON- V. Ex• é extremamente mo
desto e bate recordes de generosidade com este Senador, 
que se orgulha muito das suas_raízes baí~!la~,_ j~:CJ.l!e- o -n:teu 
avô nasceu em Santo Amaro da Purificação, na glonosa terra 
de Rui Barbosa e de Josaphat Marinho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso deixar de, antes 
de encerrar este pronunciamento, i"epetli o provérbio: úDeus 
escreve certo por linhas tortas." Só graças à clássica pequena 
freqüência nas nossas sessões ordinárias das tardes de segunda
feira, foi possível, com a anuência inexcedível de V. Ex•, 
Sr. Presidente, fazer este pronunciarfiéritõ aquíOo" ple-nário-. 
focalizando a situação trágica da educação em nosso País, 
que se reflete em documentos da entidade da Organização 
das Nações_ Unidas que cuida de problemas d~ c:;duçação e 
de cultura. 

Fica aqui ó registro desta -erri"enda que apresentei sexta
feira última, para ser apreciada ao-longo da Revisã? Coilstitu
cional. Espero, com a graça de Deus e com o apoio da nossa 
Casa -este Senado glorioso, de Rui Barbosa, de Josaphat 
Marinho e de tantos luminares da vida pública do nosso País 
- e no âmbito, também, da Câmara dos r;>~putados, conti
nuarmos num esforço indormido, para alcançarmos a máxima 
prioridade para a educação, porque sô"-seguindo essa linha, 
teremos neste País, num futuro não muito remoto, uma renda 
distribuída de maneira maiS justa e mais humana. 

Muito obrigado. 

Durante o discúrso do Sr. João Calmon, o Sr. Lourival Bap
tista deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Dirceu Carneiro. · --

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O Senhor Presi
de.nte da República editou a_ Medida Provisória n" 379, d~ 
30 de novembro de 1993, que dá nova redação ao art. 3~ 
da Lei n" 8.689. de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre 
a extinção do Instituto Nacional de Assistência--Médica da 
Previdência So~ial - INAMPS. 

De acordo com as indicações das lideranças e nos termos 
dos§§ 4'-' e 59 do art. 2~. da Resolução n"' 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
1. César Dias 1: Wilson Martins' 
2. Márcio Lacerda 2..Amir Lando · 

PFL 
3. Lourival Baptista 

PPR 
3. Dario Pereira 

4. Lucídio Portella 4. Affonso Camargo 
PSDB 

S. Mário Covas S. Almir ~Gabri~i 
PRN 

6. Aureo Mello 6. Ney Maranhão 
PDT 

7. Nelson Wedekin 7. Magno Bacelar 

1. Joíran Frejat 

2. Ivanio Guerra 

3.. Euler Ribeiro 

4. Heitor Francp 

S. AntOnio Faleiros 

6. Jamil Haddad 

1. Aldo Rebelo 

DEPUTADOS 

BLOCO 

PPR 

PSJJB 

PSD 

PCdoB 

SUPLENTES 

1. Maurq;f"ecury 

2. José Aldo 

3. ~ElicrRodrigues 

4. Chafic Farhat 

5. Qóvis Assis 

6. Álvaro Ribeiro 

- 7. Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n'' 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação _da Ill::atéria: 

Dia 06112 -Designação da Comissão Mista~ 
Dia 06/12- Instalação .da Comissão Mista; 
Até 06112- Prazo para O" recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão- Mista emitir o parecer sobre a admissibi
lidade; 

Atê 16/12- Prazo final.da Comissão Mista; 
Até 31112- Prazo no Congresso Nacional. 

~ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n• 380, de 
01 de dezembro de 1993, que altera a Lei n• 8.383, de 30 
de dezembro de 1991 e dá outras providências. _ 

_ De acordo com as indicações das Lideranças, e nos.termos 
dos §§ 4.;. e s~ do art. 2~ da Resolução n" 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
1. Alfredo Campos 1. José Fogaça 
2. Gilberto Miranda 2. Onofre Qtiinan 

3. Álvaro Pacheco 
PFL 

3. Odacir Soâres 
PPR 

4. Espcridião Amin 4. Epitacio Cafeteira 
PSDB 

5. Almir Gabriel 5. José Richa 
PP 

6. Pedro Teixeira 6. Meira Fübo 
PTB 

- 7. Jonas Pinheiro 7. Marluce Pinto 
DEPUTADOS 

TITULARES SuPLENTES 
BLOCO 

1. Manoel Castro 1. José Falcão 
2. Carlos Kaith 2. Félix Mendonça 

PMDB 
3. Maurilio Ferreira Uma 3. Gonzaga Mota 

PPR 
4. José Maria Eymael 

PSDB 
4. Paulo Mandarino 

5. Sérgio Gaudcnzi 5. Munboz da Roeba 
PSD 

6. Onaircves Moura 
PPS 

6. Edison Fidelis 

7. Sérgio Arouca: 7. Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n"' 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguínte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 06/12- De~ignaÇão da Comissão Mista; 
Dia 06/12- Instalação da Comissão Mista: 
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Até 07/12 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi-
lidade; · 

Até 17/12- Prazo final da ComissãQ_Mista; 
Até 01/01/94- Prazo no Congresso Nacional. . 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 

ofício que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 
, É lido o seguinte __ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cat~e(ro) ...:... Será feitá 
a substituição solicitada. _ 

. Sobre a mesa, projetO que será lido pelo Sr. 19 Secretár_ib_. 
É lido o seguinte · _ - . . 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -_ O projeto 

será remetido à Comissão COmpetente. 
Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo sf :· 1"' 

Secretário. _ _ _ 
É lido o seguinte . - - _ 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiró}"- De acordo com 

o art. 210, § 1"', do Regimento Interno, 9 requerimento ser{ 
submetido ao exame. da Comissão DiretOra -. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Si. l\' 
Secretário. -·· · 

É· lido e aprovado o seg1,1inte _ _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '-Fica concedida 

a licença solicitada. 
Sobre a mesa, req~erimento que ser~ lido pelo Sr. _1~' 

Secretário. 
É lido e aprovado ·o seguinte 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Fica~ ,ou ce

dida a licen·ça solicitada. 
· Sobre a mesa, requerimento que-·serã--lido pelo Sr. 19 

Secretário. · -
É lido e aprovado o seguinte . 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"- Fíca concedida 
a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P 
Secretário. . - - ---- ,_ .. _ 

É lido e aprovado o seguinte 

C.SA 150793 
Brast1ia, 3 de dezembro de 1993. 

Excelentíssimo Senhor Presiâellte do Senado Federal, 
Enl substituiçãO, na condição -de líder em exercício do 

PPS na Câmara dos Deputados, venho 4ldicar o nome ,do 
Deputado Augusto Carvalho para titular da Comissão Mista 
do Congresso Nacional que irá examinar a Medida Provisória 
n~" 375/93~ Assim, para o cargo de sup~ente da mesma Co~is
são, indico o nome do Deputado Sérgio Arouca. 

Aproveito a oportunidade para renovar os meus votos 
de estima e consideração. 

Respeitosamente,- Deputado Sérgio Arouca, Líder e·m 
exercício do PPS na Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)' - Será feita 
a substituiç~o solicitada. 

Sobre a mesa projeto que será lido pelo ~r. 1~ Secretário. 
É lido o seguinte · 
·PROJETO DE LEI DO SENADO Ni Úó, de 1993 

Prorroga ó prazo estabelecido pela Lei o'! 8.396, 
de 2-1-92. 

O.Congresso Nacional decreta: . __ 
Art .. 19 Fica prorrogado, até"6 de janeiro de 1995, o 

prazo fixado no § 6' do art. 2• do Decreto-Lei n• 2.452, de 

29 de julbp qe 1988, introduzido pela Lei n' 8.396, de 2 de 
janeiro de 199Z. , , , . _ . 

-- Art. 2\' . Esta. L.ei entra cem vígor na data de sua publi~ 
cação. 

~J;t. ;3~'- _Re1~9g~~-se·.as dispo?~çc;Jes erp c~n~r?rio. 
Justificação 

De_minha inici3tiva, o Projeto de'i.ei do Senado n" 21, 
de 1991, foi transformado na Lei n" 8.396, que fixou o prazo 
de 24 meses, a partir de sua publicação - ocorrida a 6 de 
jáneit(f de 1992 -; para que as ZPE já aprovadas iniciassem 
·as Obras de infra-estrutura. 
- · '6 COôseilio triternliD:istüial ~encarregado da administra

ção do programa dãs~ZPE soinente em abril último foi reati
vado e o diploma legal 1,1cima_ referido reg~lament~do em ju
nho do corrente ano. Dessa forma, ãt_é aqui, apenas seis meses 
tiveram os estados para a efetiva instalação de suas ZPE, 
sem- que _lhe coubess,e qualquer responsabilidade no atraso 
de suas obras. Portat;tto, faz-s~ necessário que se prorrogue 
o prazo anteriorment~ e~tfi{?~Ieciçlo para instalação das ZPE 
já aprovadas. - - -- -

" Sala das Sessões,_ em 6 de dezembro de 1993. - Senador 
Marco Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 8.396, 

DE2 DE JANEIRO DE 1992 

Altera o Decreto-Lei n~ 2.452e 1
, de 29 de julho 

de 1988, que dispõe sobre o regime tributário, cambial 
e admioistrativ9 das zonas de Processamento de Expor
tações, e dá ou~as providências. 

·O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte Lei: ' -
Art. 1~ Os artigbs 19 , 2<?, 59, 7~. 11 e 12 do Decreto-Lei 

ri' 2.452, ·de 29 de julho de 1988, passam a vigorar com a 
seguinte redação: - -

"Art. 1<? E o Poder ExecUt-ivo autorizado ã criar, 
nas regiões menoS desenvolvidas, Zonas de Processa
mento de Exportações- ZPE, sujeitas ao regime jurí
, dica instituído por esta Lei, com a finalidade de reduzir 
desequilíÕI-iOS-regionais. bem como fortalec_er o balan
ço·de_pagamen~os e promover a difusão tecnológica 
e o desenvolviniento económico e social do País. 

__ _ As ZJ>E c~racterizam-se como áreas de livre co
mércio com o eXterior, destinadas à ínstalação de em
presas voltadas para"a produção de bens a serem comer
cialfzados exclusivamente- no exterior, sendO conSide
radas zonas· primárias para efeito e contrai~ aduã.neiro. 

Art. 29 A criaÇãO de ZPE far-se-á por decreto, 
que delimitará sua área. à vista de proposta dos Esta'dos 
ou Municípios, em conjunto ou isoladainente. 

§ 59 A concessão de ZPE caducará se no prazo 
de doze meses, contados da autorização, a adminis
tradora da ZPE não tiver iniciado," efetivamente, as 
obras de infra-estrutura de acordo com o cronograma 
previsto no projéto de instalação. 

- 3§ 6" Em se tratando de ZPE já aprovada, o prazo 
de que trata o parágrafo aÍlterior será de vinte e quatro 
meses, a partir da data de publicação desta Lei. 
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Art. s~ ~vedada a instalação em ZfE_ de_e.mpre
sas cujos projetas eVídenciem a simples .t.r~nsferência 
de plantas industriais já instaladas no País: 

Art. 7" O ato que autorizar 'a in-Stalação de em
presas em ZPE assegurará o ti'a:tã.m'ehiO insiituldO por 
esta Lei pelo prazo de até vinte anos. 

Parágrafo único. O tratamento assegurado pode
rá ser eStendido, sucessivamente, por períodos iguais 
ao originalmente concedido, nos casos em que a empre
sa tenha atingido os objetivos,, respeitados os requisitOs 
e condições estabelecidas na autorização, e a é:onfF 
nuação _do empreendimento garanta manute~ç~ãÇr-de 
benefícios igu~is ou superiores para etçm~mia do Paí$. 

Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o 
seguinte tratamento tributário em rêlação ã.o Imposto 
sobre a Renda: 

?? om relação aos lucros auferidos, observar-se:-á 
o disposto nã legislação aplicável às demais pessoas 
jurídicas domiciliadas no País, .vigente. na data em que 
for firmado o compromisso de que trata o§ 2? do artigo 
6" deste Decreto-Lei, tcssalvado tratamento legal mais 
favorável instituído posteriormente; 

I???senÇão -do imposto incidente sobre as remessas 
e os pagamentos realizados, a qualquer título, a resi
dentes e d01;niciliados no exterior. 

§ 1~ Para fins de apuração do lucro tributável, 
a empresa não poderá computar, como cu'sto ou encar
go, a depreciação de bens adquiridos no mercado ex-
terno. · - -

§ 29 O tdtatnehtó tributáiio PreVisto neste arti
go poderá ser garantido, no caso de prorrogação do 
prazo de autorização de funcionamento, desde que a 
empresa se comprometa a elevar os gastos mínimos 
no País (alínea c do§ 2~ do artigo 6<:>, conforme dispuser 
o regulamento). __ _ 

Art. 12. As importações e eXportações de em
presa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao 
seguinte tratamento administratiVo: -

???erá dispensada a obtenção de licença ou autori
zação de órgãos- federais, conl "e:ic.cf:çâb dos controles 
de ordem sanitária, de interesse da segurança nacional 
e de proteção do meio ambiente,_ Vedadas- quaisquer 
outras restrições ã produção, operação, comercializa
ção e importação de bem e serviços que"tião as impostas 
por esta Lei: 

§ 1' ..... '" ..................... -·················-···----··· 
·~ ............. -. .,..... ~ ........ ··-·· .......... ,., . ·-~ .. -~--~ ....... --~ 
b)sujeitos a regime de cotas aplicáveis às exporta

ções do País, vigentes na data de aprovação do projeto, 
ou que venha a ser intituído posteriormente. 

Ar~·- 2° Esta Lei entra .em vigOr--na data de sua publi
cação. 

Art. 3<> Revogam-Se as disposições em contrário, espe
cialmente a ~ínea d do artigo 6~, o artigo 19 caput, e §§ 
1' e 2' e o artigo 20 do Decreto-Lei n• 2.452, de 29 de julho 
de 1988. -FERNANDO COLLOR, Presidente da República. 
- Marcílio Marques Moreira - Simá Freitas de Medeiros.' 

(À ·comissão de Assf!,ntos Econôniico - t.f,ecisãf?. 
terminativa.) · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O Projeto 
será remetido Çomissão competente. · 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. P Secre
tário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 1.378, DE 1993 
~ ~ ~ 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado -Fe"deral; 
Senador Humberto Lucena, '· . __ . . . 

Com fu-ndamento no disposfo nà. ãlúÍeà. ''a" dO ·mmso 
II, do art. 215, do Regimento Interno do Senado federal, 
requeiro a Vossa Excelência a transcrição, nos anis desta Casa, 
do artigo do Jornalista Márcio Moreira- Alves, publicado no 
jornal O Globo, de 1-12-93, intitulado "Uma déCada sem Teo-
tónio". · -

Justificação 

Dez anos já_ &e passaram, no tur6iihão- de n.OSsa_ vida 
política, sem que nos apercebêssemos de quão rápido o tempo 
de esvaiou, na saudade imorredoura que nos legou a morte 
de Teotónio Villela. 

Precisamente no dia 27 d4e novembro completou-se o 
prirrieiro decênio sem· a presença marcante entre Iiôs. E ·a 
data quase passa despercebida, não fossem pequenas lembran~ 
ças isoladas. 

Mas Teotõnio nunca foi esquecido e jamaiS o será. -Em 
15 de outubro deste ano, submeti a_ esta _Casa Projeto. ~e 
Resolução, que tomou o n" 96, de 1993,_ dispondo sobre a 
publicação- dos Perfis Parlamentares dos ex-Senadores a ser 
homenageado, o nome de Teotõn~o Vilela. Designando Rela,
tor do Projeto, o nobre Senador NabOr Júnior~ em seu Parecer, 
não só apoiou a iniciativa como tratOu de aperfeícóá-la com 
a proposição de três emendas, destacando-se dentre elas a 
que introduz, a par de outras disposições, que o Primeiro 
homenageado seja o ex-Senador Teotónic -Vilela. 

A llomena:gem que lhe presta MárciO Moreira Alves, 
nas páginas de O Globo merece imortalizar-se nos anais desta 
Casa, pelo que proponho sua transcrição. Será interessante 
que possamos homenagear Teotôllfo no-119 ano de sua morte, 
com a publicação de seu Perfil Parlamentar. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1993. - Senador 
Pedro Simon. 

(À ComissãO -DiTetora.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - be ~acordo 
com o art. 210, § 1~', do Regimento Interno, o requerimento 
será sugbbmetido ao exame da Comissão Diretofa. · 

Sobre a mesa,· requerimento df? que será lido pelo Sr. 
1' Secretário. ~ ~ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.379, mi l99J 

Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, seja considerado como licença 
autorizada o período. de 19 a 26 de novembro de 1Q93, quando 
estive ausente dos trabalhos da Casa, por motivos de saúde, 
conforme atestado médico em anexo. 

Sala das Sessões, em 6 de ,dezembro de 1993. -Senador 
Carlos De'Carli. 

O SR. PRESlDENTE (Dirceu· Carneiro) -Fica conce-
dida a licença solicita. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. i9'Secre-
tário. --
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É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• I.JSO, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do aRtigo 13, do Regimento Inter

no do Senado Federal, seja considerada como licença ~inha 
ausência dos. trabalhos desta Casa, no dia 3 dO corrente m[s, 
quando estarei Pê:!-rticipando de Mesa Redonda na Univer
sidade Federal de Santa Catarina, sobre o tema: "Parlamento, 
Sociedade Civil e CidaBania". 

Sala das Sessões, 2 de Dezembro de 1993. - Senador 
Esperidião Ami~. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Fica conce
dida a licena solicitada:. 

Sobre a mesa, requerinlento que será lido pelo Sr. P 
Secretário. - · 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N•1.381, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 13, do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro que sejam considerados COD:lO licença all_:tÇ>riR 
zada os çiias 19 , 3, 5, 8, 12, 19, 22, 26 e· 29 de novembro 
de 1993, quando estive afastado dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessõe.s, 6 de dezembro de 1993. - Senador 
Levy Dias. 

O SR. PRESDENTE (Dirceu Carneiro}- Fica concedida 
a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. SecreR 
tário~ 

É lido e aorovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.382, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do A~tigo 13, do Regimentc;>lnterR 

no do Senado Federal. seja considerada como licença minha 
ausência dos trabalhos desta Casa, no dia 6 do corrent mês, 
quando estarei participando do "slrtij)Osio ·sobre o Plano Me
tropolitando", no Instituto Cat"arinense de Estados e Pesquisas 
Integradas, em flori3.nóvolis. 

Sala das Sessões 2 de Dezembro de 1993. --Senador 
Espiridião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn·eiror-=- Fica conce
dida a licença solicitada. 

Concedo a palavra ao nobre Sena~or ~-é~~r Dias. 

OSR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-. 
dores, o Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, está 
comemorando, coin a grande maioria do Congresso e do povo 
norte-americanos, a.aprovação dO NAFTA --=. Nortb American 
Free Trade Agreement, ou seja, do acordo para o livre comér
cio norte-american6, que terá validade de 15 anos e teúOe 
os Estados Unidos, o Canadá e o México .. 

São fundadas as razões para que- e-ntre eles J:ia)a· comeR 
moração: 

E nós? E o Brasil? E, dentro do Brasil, a região potencial
mente maiS rica do mundo, que tem, porém, enormes dificul
dades até para que seu povo utilize corTetãmente essas rique
zas, que é a Amazónia? Como estamos?. Como ficamos? O· 
_qu~ faremos? 

O Sul~ rico, moderno, avançado - nada contra o Sul, 
pelo contrário, por· e te uma grande admiração.-. tem à frente 
o MERCOSUL, qUe integrará o Brasil, o Uruguai, a Argen
tina e aum~otará .ainda mais as possibilidades de progresso, 
desenvolvimento, bemRestar dos habitantes do Rio Grande 
do Sul, de Santa C3.tarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio 
de Janeiro, de Minas Gerais, ·oride estão Co.ncentradas nossas 
principais indústriaS. 

Viva o mundo que se moderniza e avança, em suas relaR 
ções, de modointeg!ado: a Europa em sua comunidade econó
mica unificada; os países da América do Norte, livremente 
unidos pelo ~AFTA, que poderá estender-se aos países da 
América Central; vivam, afinal, os países da América do Sul, 
os países do SuL .. . . . 

E n6s, da Amazônia? Estamos condenados ao atraso, 
à precariedade das condições de vida, ao desalento? 

Nós, da Amazónia, desejamos o MERCONORTE. a pos
sibilidade de ter um comércio livre, reunindo o Norte do 
Brasil, as Guianas, a Venezuela, a Colômbia e o Peru. Por 
que não? Ou lutar~os para ser, também, incorporados ao 
NAFTA, para nos beneficiannos dos ventos promissores que 
são produzidos pela vontade firme e decisiva dos governantes, 
do COngresso e do povo dos países da América do Norte. 

Sr. Presidente, farei sempre pequenos pronunciamentos 
aqui no plenário do Senado Federal. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

Durante q discurso do Sr. César Dias, o Sr. Dirceu 
Carneiro deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Meira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr.·Presidente, Sr;t< e Srs. Senadores, 
quantas vezes já ou~Vimos aqui, neste plenário, as queixas 
indignadas de tantos que, como nós, se preocupam com a 

·situação em que vive o povo, principalriienú~ ·o povo assala
riado, maioria esmagadora dos cidadãos deste País. 

Quantas vezes ainda teremos que retomar este mesmo 
4ssunto, par3 denunciar daqui o sacrifício -da classe média 
nacional, vítima da corrosão salarial gerada pela inflação? 

Por quanto tempo ainda os 3ssalariados no Brasil conti~ 
nuarão paganc~o a co11ta de todos os milagres operados em 
nossa economia, com9 se fossem eles _os responsáveis por 
tais artes mágicas ou· como se fossem eles· os beneficiários 
das decisões políticas tomadas? 

Na realidade, os {lSSalariados têm sido seguidamente as 
principais vítimas de Um processo perverso que lhes corrói 
o poder de compra dos salários, em tal velocidade que, somen
te entre agosto de 92 e julho de 93, eles perderam mais da 
metade do poder de COmpra de s.eus salários, cinqüenta e 
cinco por cento, para ser mais preciso. 

Nesse processo, ctmsegueRSe neutralizar até mesmo os 
aumentos reais alcançados por ·algumas categorias mais bem 
organizadas. 

Outras categorias çom menor poder de fogo no embate 
sindical, como, por exemplo, os funcionários públicos, são 
sacrificadas sem piedade. 

Hoje a opinião pública internacional nos pergunta, ou 
pergunta ao nosso Min.istro da Fazenda, como é possível a 
um país conviver com Uma inflação de mais de mil por cento 
ao ano, em umã. economia em tempos de paz? 
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Hoje o cidadão brasileiro se pergunta ·como -é possível 
·a um país, em tempos de paz, ãceitar_coJ_wiVê~ C(!ffi unia illflã
ção de mais de mil por cento ao ano, que cçrr<?i_ 95 s~l~rios 
de quem só tem essa fonte de renda e só beneficia os que 
dispõem de capital para investir ná círan_da _ffl'!_ahéeira, ·que 
gira à incríVel velo.cidade ae quarenta, cinqüeiifa' Ou.ãté sessen
ta por cento ao mês. - ' · - _ 

Talvez devêssemos dirigii" nossas indagações aos bem-su
cedidos banqueiros nacionais, esses sim, vivendo e cõnvive.i:t-do 
magnificamente bem com esta inflação de tempos de guerra, 
neSte país em tempos de paz. 

Tempos de paz, apesar de algut:ts si_na!s_ de gUerra _que 
se acumulam perigosamente em ãlguns póntos do País, como 
as praias da zona sul do Rio de Janeiro._ Ainda assim, os 
tempos são de paz e não poderiam jamais explicar esta iriflação 
de tempos de guerra. E iSto é ·até ·iróniCO--para um páfs que 
tem despesas militares bem modestas para o seu tamanho 
e sua importância estratégica. · _ . 

Como se explica, então, esse enigma sem o recúrso à 
perversidade de alguns milagres de que a classe média tem 
sido vítima, sem o recurso" às -fómlulas milagrosas, aos choques 
e pacotes que os especuladores relançam a cada semana, na 
sua já tradicional onda de boatos das quintas-feiras? E a· Per
versidade desses procedimentos está _n_a certe,za de qll;e. ~s~a 
conta jamais será paga pelos banqueiros nem pelos investi
dores, essa conta continüará sendo paga pelos assalariados, 
esses mesmos que já se habituaram a ver OS" Seus rendimentos 
serem devorados pela mesma ciranda inflacionária que enri-
quece oS nossos bancos. - -

É triste reconhecer que, neste novo milagi'e brasileiro, 
em que a economia cresce apesar da inflação galopante, são 
os assalariados que pagartt a·conta: ----- - - -

É no mínimo constrangedo~ ter que _reconhecer que é 
assim que se explica a mágica inocente que cODiinúa cari-bando 
os recursos da nação para os bolsos da mesma minoria de 
·sempre, e apresentando a conta a pagar aos··mesmos assala
riados de sempre. 

E isso é muito preocupante! · 
Preocupação que se justifica~ poüre·esse Cb-Iitingente· de -

assalariados que abastece os cofres do Governo com o paga·
mento dos impostos que· outras categorfas sonegam. São os 
assalariados os que ·respondem pelo consumo de bens e_servi
ços dos quais está alijada a parte miseráVel dos mais de trinta 
milhões de famintos, cj_ue apenas sbbrevive: não consome, 
não produz. não participa. -

Ê esse contingente de pessoas assalariadas que impulsiona 
o mistério dessa economia que-vê a sua iridúsiria crescer mais 
de dez por cento, apesar dos mais de mil por cento de inflação 
anual. 

Índic~s inflacionários de UIJl país em g_uerra ! 
Isso ocorre, ainda que 'o nosso Orçamento preveja despe

sas militares em níveis de tal modo pacifistas que, há pouco, 
para fazer-se uma simples manobra de treinamento na região 
Norte, como demonstração de força perante os que deitam 
olhos crescidos sobre a nossa floresta, gastamos uma parcela 
considerável do orçamento mili_tar pa~a este ano. 

·O nosso orçamento militar se comporta segundo padrões 
suíços, mas a nossa inflação funciona segundo -padrões iugosla
vos, ou, melhor dizendo, bósnios. 

Não são, portanto, os gastos militares que explicam a 
insensatez inflacionária em que vivemos, nem justificam a 
pressão perversa sobre os salários da classe média nacional. 

Segundo dados do DIEESE, o poder aquisiti~o dos salá
rios de noventa e seis por cento das categorias profissionais, 
pesquisado em setembro deste ano, foi reduzido, em julho, 
a menos de setenta por cento d~quilo que era pago em março 
de 1990. 

Isso é iriadmlssível e precisa ser coibido imediatamente. 
O País não pode suportar por mais tempo essa convivência 

dolorosa com índices superinflacionários, pois, nesse processo, · 
corremos o risco de permitir que, junto com o poder de compra 
dqs salários da classe média nacional, sejam corroídas também 
a paciência, a boa vontade e a esperança que ainda nos alimen
tam com o sonho de um Brasil mais próspero e mais justo; 
para todos os bra~ileiros. . 

Não é possível compactuarmos mais com _e~se mod~lo • 
que sacrifica--o assalaria<Jo e ~nriquece _os_ bancos, cujos balan
ços; não por acaso, ostentam orgulhosamente índices de causar 
ihveja e de povoar os sonhos de todos os banqueiros do mun
do. 

Era o que tinha a dizer, Senhor President.e. 

O SR- PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra 
a9 nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. )'rpnuncia 
o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, SJ"f e Srs. SenadOres, 
realizou-se, de 18 a 23 de outubro, em Otawa, Canadá, a 
Conferência Parlamentar Norte-Sul, na qual tive a subida hon
ra de representar, em caráter oficial, o Senado Federal brasi-
leirO. _ _ _ . 

Discutir ãs relações Norte-Sul na nossa contemporanei
dade, época que vem se caracterizando pelo advento de trans
formações rápidas e inusitadas, é condição imprescindível para 
definir novos pactos de cooperação mútua que atendam à 
promoção do crescimento dos países e do desenvolvimento 
de suas gentes. 

O novo contexto mundial resultante das grandes mudan
ças_ operadas nos diferentes setores das sociedades deve consti
tuir o cenário no qual as relações internacionçlis merecem 
'ser analisadas e a-partir do qual se devem projetar as orienta
ções e iniciativas 'de uma agenda desenvolvimentista. 

Não são apenas as recentes mudanças ocorridas na divisão 
Leste-Oeste e suas conseqüências de longo alcance que mar
cam o momento histórico atual. H3. outras mudanças de grande 
impacto ocorrendo no mundo, no plano político, económico 
e social. -

As economias dos países industrializados estão experi
mentando períodos de freagem de seu crescimento. quando 
não de autêntica estagnação, enquanto várias regiões do mun
do em desenvolvimento começam a deSJ?Ontar como promis
sores pólos de crescimento. A regionalização da economia 
está desenhando um novo perfil para as transações de merca
do, com a formação de grandes blocos económicos e conler
ciais, de que _são exemplos a Comunidade Econômica Euro
péia, o Nafta e o Mercosul. 

A desagregação política e administrativa de países do 
bloco comunista altera a geopolítica do globo e suscita crises 
internas pela disputa de limit.es geográficos~ pelo controle de 
poder político e_ pela posse de aparato militar. 

As conquiStas de novas tecnologias diluem a força das 
fronteiras nacionais e forçam- os países a buscar atividades 
transnacionais. 

No plano ecológico. as graves ofensas ao meio ambien.te 
põem em questão a manutenção de um processo de desenvol-
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vimento que insiste em ignorar a preservabilidade das condi· 
ções de vida no planeta. 

Estas são algumas das mudanças a que vimos assistindo 
no desenrolar de nosso presente. Elas nos inciti}nl ã tomar 
nova postura, n0vas perspectivas, novas ações de busca do 
desenvolvimento harmônico das nações e de seus povos. 

É este quadro,levemen~e esboçado nessas linhas introdu
tórias, Sr. Pfesidente, que faz com que-as discussões. negoci.a
ções, acordos e pactos sobre as relações internacionais assu
mam relevância num mundo em constante transformação. 

E os parlame-ntares, que integram o poder legiferante 
de cada país, devem estar em sintonia com essas mudanças, 
para que ajudem a construir um corpo de leis favorável à 
consecução rápida e eficaz do crescimento e do desenvol
vimento. 

Quanto a esse ponto, inclusive, a própria Conferência 
Parlamentar Norte-Sul conclamqu todos os seus participantes 
a levar aos seus respectivos parlamentos, como parte da tarefa 
de fornecer o máximo de divulgação e dar publicidade plena 
ao evento, as recomendações acordadas na Conferência. 

Atendendo a esse apelo, passo, portanto, a destacar algu
mas das recomendaçõe's constantes do documento final da 
Conferência, sem prejuízo, no entanto, do acesso dos parla
mentares do Congresso ao texto integral do documento, para 
o que solicito, à Presidência da Mesa, a transcrição do docu-
mento integral nos Anais desta Casa. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a consciência de que a 
característica maior da divisão Norte-Sul se assenta na exten
são da pobreza que incide diferentemente sobre os países 
desenvolvidos e sobre os países em desenvolvimento, com 
particular incidência nos povos da África e da América Latina, 
fez com que a erradicaç~o da miséria e déi- pobreza absolutas 
constituíSse a grande -prioridade da agenda desenvolvimen
tista. 

Embora se saiba estar a: eliminação doSbolsões de miséria 
na dependência direta do equacionamentc;> 5ie problemas vin-· 
culados às economias domésticas e à gestão dos recursospúbli
cos de cada país, a comunidade internaciÔ_J!~l deve estabelecer 
compromissos firrõ.es e ações resolutas na direção da erradi
cação da pobreza mundial. 

Foi ponto acordado na Conferência que o esforço de 
alcançar o desenvolvimento auto-sustentável requer a integra
ção do desenvolvimento humano como elemento determinan
te das novas políticas desenvolvimentistas~ com ênfase nos 
ínvestimentos em educação e saúde, no aperfeiçoamento das 
justiças económica e social, e com obediência precípua· aos 
direitos humanos. 

Reconheceu a Conferência que o progresso auto-susten
tado da maior parte dos países em desenvolvimento náo foi 
suficientemente amparado pelas agências doadoras de recur
sos, tanto bilaterais quanto multilaterais. Estas. em muitos 
casos, contribuíram para o agravamento da situação econó
mica e social desses países, que promoveram ajustes estrutu
rais com base em diagnósticos incorretos e sofreram o impacto 
da redução e eliminação dos recursos de longo prazo. 

Em vista dessa percepção, a Conferência conclama as 
agências doadoras de recursos a rever e reavaliar suas ações, 
substituindo-as por políticas mais favoráveis e ade-quadas ao 
desenvolvimento auto-sustentável do Sul. Tais políticas deve
rão contemplar acordos comerciais rrillltilaterais e eqüitativos, 
fluxos financeiros previsíveis e suóstanciais, tanto públicos 
quanto privados, e um grau elevado de concessões e prefe
rências pelos países mais pobres. Além disso, é recomendável 

que os processos de tomada-de decisão relativos à economia 
mundial sejam mais democratizados, permitindo a participa
ção dos países envolvidos em decisões que afetam seu futuro. 

,.'No .que toca ao processo· de criação de_ oportunidades 
comerciais, a Confeiência coitclama todos os governos parcei
ros de acordos de comércio a encetarem uina luta decisiva 
contra políticas protecionistas e barreiras comerciais, as quais . 
demonstraram trazer mais problemas do que ajudar a resolver 
os existentes. ' 

Por ver na expansão comercial um fator de peso para 
a geração de novos empregos, meio inclusive de se prorp.over 
uma_ melhor distribuição dos benefícios do crescimento econó
mico a um contingente maior âa população, a Conferência 
faz veemente apelo para que sejam removidas as barreiras 
não-tarifárias, tais Como: restrições voluntárias às expÇ>rta
ções, subsídios às expoi:_~ações, impostos e outras medidas 
restritivas ao coméréio internacional, que revelaram grande 
crescimento nas duas últimas décadas. 

As barreiras i-tão-tarifárias têm funcionado como fator 
restritivo da expansão das exportações de man-ufaturados do 
Sui, prejudicando se,tores - de que é exeinplo a indústria 
de têxteis e confecções dos países em desenvolvimento -
qUe poderiam oferecer significativas vantagens comparativas. 

O comércio de produtos primários, sacrificàdo por contí
nuos acordos internacionais ineficaZes, necesSita s'er revisto 
para assegura~ preços remunerativoS para os paíSes em desen
volvimento, muitos dos quais têm nos produtos primários im
portante fonte de divisas. 

Ainda na esfera das relações comerciais internacionais, 
a Conferência conclaina todos os Estados a concluírem a Ro
dada Uruguai das Negociações Multilaterais de Comércio, 
até o final de 1993, ratificando o estabelecimento da Organi
zação de Comércio Multilateral, como forma de assegurar 
aos países em desenvolvimento tratamento especial e diferen
ciado no sisfema de comércio mundial. 

Passando-se, agora. à questão dos fluxos finª"_nceiros _e 
endividamento externo, a Conferência Parlamentar Norte-Sul 
reconhece a necessidade de os países do Sul terem fluxos 
financeiros arqpliados e previsíveis dos países do Norte e das 
instituições multilaterais. Encontrar novas soluções para o 
problema da dívida dos pafses em desenvolvimento é uma 
das tarefas mais urgentes que se coloca, hoje, para a comuni
dade internacional. 

O compromisso de transferir O ,7% do PNB dos países 
desenvolvidos para o alívio da pobreza absoluta e para o estí
mulo _qos padrões sustentáveis de desenvolvimento foi visto 
como o.brigação internacional para a gestão da economia mun
dial. 

A Conferência defendeu âinda, a par das reduções signifi
cativaS na dívida, negociadas por alguns países. através do 
CI~be_ de Paris, generosos cancelamentos da dívida oficial 
dos países em desenvolvimento mais pobres. O perdão da 
dívida constitui, para esses países, o caminho mais seguro 
pam aliviar suas affiÇões fmanceiras. 

Recomendou a Conferência que 9~ !ecursos da Assis
tência Oficial ao DeseiwolVimento --ODA. sejam_ alocados 
em montanteS cada vez ma:iores para o desenvolvimento de 
recursos humanos, para melhoria da saúde e educação e para 
a conservação do meio ambiente. OS gover:o.Os dos países 
recebedores de recursos devem criar estruturas institucionais 
apropriadas para o encáminhamento da assistência aos pobres. 
Por seu lado, os países doadores devem se comprometer co~ 
o desembolso de parcel!'ls crescentes dos recursos por meto 
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de canais multilaterais, empenhando-se não --s6 na tnanuten
ção, mas na efetiva ampliação c expansão da oferta dos recur
sos da Assistência Oficial ao_ Desenvolvimento. 

Com essas recomendaç_ões que acabo de alinhavar no 
meu pronunciamento, procurei trazer a-e:sseParlamento uma 
pequena súmula das recomendações acordadas na Conferên
cia, referentes a dois grandes blocos de ações necessárias: 
as pertinentes aos governos dos países em desenvolvimento 
e dos desenvolvidos_, e as pertinentes à reforma das instituições 
e dos regimes multilaterais. 

Como vêem os se-nhores, a tarefa é grandiosa. 
Cabe agora aos governos nacionais, aos seus parlamentos, 

a todas as instituições nacionais e in_temacionaiS envolvidas 
no propósito de promover o desenvolvimento no mundo, fazer 
progredir as ações objetivas e concr-etas· para a consecução , 
da meta que foi" considerada priorit~ria ha agenda do pro
gresso: a erradicação de todos os bolsões de miséri~ e pobreza 
que assolam _ _a população da Terra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 

MÁRCIO LACERDA EM SEU DISCURSO: 

DRAFT FINAL DOCUMENT 

Presented by the Drªfting Cónimittee . ·= •. 
Rapportcur: Mr. M.S. Aiyar (India) 

NORTH-SOUTH RELATIONS lN A CHANGING CQN, 
TEXT 

1. North-South rela_tions have to be seen in the new 
global context resulting from the end of the _great divide bet
ween East and_ West and its far':'reaching coriseCj_uences. There 
are also other politicai, economic and Social changes of funda
mental importance taking place in the world. Industrial coun
tries ar.e losing some of their econOmic dynamism a11d are 
confronted with s~_rio_-ys problems of growth and unemploy
ment, while severa_l regions in the developiilg-world constitute 
the emerging growth poles for the future. Rapid technological 
change is dimíníshing the importance of national frontíe!s, 
and transnational activities are increasing in imPórtaricê. The 
world over, therç. are manifesta tio os of grave e~_virOnriienlal 
degradation, cal1ing _ into question th~ sustainability of t~e 
growth process_ w9_rldwide:. Ali _t:Qi~ -Q_oi_nts to the need for 
new developmeint compacts, both between develope~ and de
veloping countries as also between developing __ countnes them
selves, for the effective promotion of Icing-term sustainable 
growth and devclopmcnt. 

2. While there are pockets of affluence within the deve
loping world, and pockets of deprivatimis in the developed 
world, it's the depth, degree and spread of poverty that charac
terize the North-South divide. Large numbers of the ~?rld's 
population live in p-o"Verty. The problems of Africa are particu
larly acute. Povcrty _is a serious cause of politicai instability 
within and between countries. Eradica"tion of absolute poverty 
requires the bighest commitment and action from the interna
tional community. The eradication of absolute poverty_ is close
ly inter-related to_ the solu~ton of problems of famine, food 
security, rapid population growth, high mortality and morbi
dity, illiteracy and environmental d.egradation. T~~ether, the
se should cons_t_itute priority items ofthe development agenda. 

3. The trend towards the globalization of production 
in many crucial sectors has led to radically ne~ sc~P.ari_os 
of -intemational trade and finance and of technology and hu
man resources transfer. Large corporate enterprises are emer-

ging whiCk are only nominally accredited to a home base. 
andare really more in the nature of cosmopolitan and interna
tional institutions_. InterOational operations of these enterPri
ses are, however, important for developing and developed 
countries, especially with regard to their impact on production, 
employment, living standards and the environment. More in
ter-country activities than ever before are being undertaken 
through intra-firm and otber non-arms-length forms oftrading. 
These relationships need to be better known to governments 
in the North and in the South. There is an urgent need for 
development of greater transparency in ali economic transac
tions, particularly those between nations. The Conference ur
ges that UN system agencies aild others should foc_us op._ this 
problem to obtain a clearei understanding and transpan!ncy 
of transnational operations, especially the implications for de
veloping countries in their pursuit of economic growth and 
.social wçlfare. 

4. lncreasing differentiation has rnade the Nortb and 
South less homogeneous groups than they were two to three 
decades ago. Differentiation in approaches should therefore 
be an iniportant element when developing relationships bet
ween North and South. ln the South are countries whose 
incomes are, to a great degree, comparable with some coun
tries i~ ~he North. _They have manufact~rj.ng_ and_ teCh!J.Oiogical 
capacthes, some of which are as sophisticated as those of 
the North. There is, therefore, a new capacity in the Souíh 
which can facilitate its econornic development, and· more in
tensive forms of co-operation among countries of the region 
should be highly productive. The phenomenon of increasing 
disparities between and within groups, including income diffe
rentials and regional imbalances, should be brought into the 
area of North-South policy making. 

5-.- The recent transformatiqn in former centrally pla
nned economies has modified _ _the global politicai and eco no
mie environment for development. It is urgent to facilitate 
the 4tt,egration of these economies into the mainstream world 
economy and significant benefits could accru~, over the me
dium term, through such a process of integration. There couJd 
be immediate problems of absorption of these economies in 
the trading and financial systems of market economy coun
tries, but that these will be only of short-term duration if 
countries in transition can effectively transform their economic 
and social structures. Trading opportunitíes-and financial and 
technical facilities should be provided to these economies in 
transition by developed countríes and also by developing coun
tries with the capacity to do so. These economíes should be 
brought in as partners to the development dialogue of North 
and South. 

NEW PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT 

6. There is an urgent need for new policies in the pursuit 
of sustainable development. Human development must be 
considered an integral element and crucial determinant of 
economic development. Economic efficiency can only be sus
tained by e:!i.tabli!!hing democratic structures, improvifl:g social 
and economic justice and ensuring respect for human rights. 
Most importantly, gender equality is at the core of ensuring 
equitY in the di:;;.tributipn of tlie benefjts of growth. Human 
development demands that urgent attention be paid to invest
mentsinhealth and education, and to ensuring basic education 
and primary health care. Sustainable development requires 
that economic growth be pursued without endãngering the 
natural environment. No one factor can be seen in isolation 
in an increasinily interct~P~ndent world and iriÚ:grated ap- . 



11106 Terça-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NÀCIONAL (Seção II) Dezembro de 1993 

proaches are therefore needed to address global and national 
issues. All this requires appropriate domcstic policies backed 
by effective measures of intemational co-operation that facili
tare human developrnent. 

7. The Conference viewed with concern that the policies 
urged upon most developing countries· by donor agencies, 
both bilateral and multilateral. have in many cases aggravated 
their economic and social cirCumstances.., without leading to 
sustainable progress. Structural adjustment undertaken in the
se countries has not e_nabled them to embark on the process 
of sustainable economic development. P9~icies of structural 
adjustment in those countries have suffefed from incorrect 
diagnoses, neglect of issues of sustainable dev_elopment, their 
ímpact on the poor due to under~funding and witl:tholding 
of predicted resources ovei' the longer term, and from a disre~ 
gard of long-term prospccts of economic growth. The Confe· 
rence urged donor agencies to review and l-eassess these poli~ 
cies, and to_substitute in their place more relevant approaches 
to sustainable development. 

8. It's clear that a coge_~ial and enabling ext~~nal en_yi
ronment is an essential precOndition fõr St.istainable develop~ 
ment of the South. While developing countries are responsible 
for ensuring that their domestic policy is development-friertd~ 
ly, it's the task of the intcrnational commmunity to create 
an externa! environment Which is supportive of development. 
Innovative mechanisms, such as the development compacts 
referred to in paragraph 1 and 18, need to be expeored and 
elaborated. Equitable multilateral arrangements for trade, 
predictable and substantial fin_ancial flows, both o.fficial and 
private, anda high degree of concessü)~_~i~Xt_y at:~d preferenc_e 
for poorer developing countries are essenüal ingredients of 
an externa! envirOnment suppOrtivê of devetopment. Above 
ali, decisiOn-making processes for the world economy_need 
to be democratized by the full involvemen.t of ali countries 
in decisions affecting their future_. 

TRADE 

9. By providing_ greater oppÕrtunities for trade, the 
North can offer to the South a crucially importan_t form of 
assistance: ln many developing countries trade has proved 
to be the most effective engine of economic gi-owth, generating 
the resources required for eradicating poverty. Protectionist 
policies not only hinder North~South trade and in general 
act as a brake on trade expansion and on the growth of the 
world economy, but they also impose significant_costs on the 
consumer, bo~h in developed and developing countries. Pro:
tectionism is á.lso causing serious probleritS- to the economies 
of Eastern Europe which are in transition and this question 
needs to be tackleb on an urgent basis. The developing coun
tries also need to diminish protectionism in tandem with their 
evolution, from the infant industry stag_e and keeping in mind 
their development priorities. 

10. Trade barriers have led to major price increases 
even in essential goods which are bought by t~.e average consu
mer. Recessionary economk conditions and growing unem
ployment are not congenial economic conditions in Which to 
pursue active policies for reducing protectionism. However, 
past experience clearly _establishes that increased protectio· 
nism creates more problems than it solves, and that disman
tling of trade barriers is. an essential element in overcoming 
recession and unemployment. The ConfereriCe urged upún 
the govemments of developing a·nd developed countries acti
vely to pursue the fight against protectionism. 

11. The Confeience expressed its grave concern regar
ding inc~easi.ng_· Un_em_ployment, and that a rise in production 
does not necessarily ~ead t_o a rise.in _employ~eºt. _It_has been 
noted in. developed economies that the application of sophis
ticated technologie~ and the increasing productivity associated 
with such application,is one ofthe important causes of employ
ment Iagging behind production. Therefore, the employment 
implications of the application of necessary sophisticated tech
nologies in developing countries need to be addressed. The 
effect _of trade expansion on employment creation needs also 
to b~ more.clearly unQers_tood in the management of the global 
.economy. A trading environment which facilitates job creation 
should be aimend fOr,· and the Conference. therefore urges 
governments and multilateral institutions to examine the rela
tionship between trad~ and employment so that policy conclu
sions can be derived th_erefrom. Both developing and develo
ped countries should-urgently review their economicand social 
policies to ensure that job creation is given high priority since 
this is the best way in which the benefits of gr_owJh can be 
distributed to __ a wider population. 

12. __ ln the Iast two decades, while tariff óarriers have 
been reduced, non-tariff barriers such as voluniary export 
restraints, export subsidies, domesfiC taxes a-nd other trade 
restricting measures ~ave. increased, as have hea_tth sanitary 
regulations. There is a.n- urgent need to establish greater trans
parency with regard to non-tariff barriers, especially in those 
areas which are of co,ncern to poorer developing countries. 
The Conference urged that such non~tari.ff barriers e removed 
as quickly aspossible. _ . .. . 

13. Primary commodities are of central importance to 
many developing couptries as ~ so~rce of foreigri eXChange 
earnings. lritemational and mu_ltila_t_er~l efforts to negotiate 
Sã.tisfactory arrange~~nts for trade in primary commodities 
have failed. The ComJp.OQ_Fund for primary commodities has 
not been erfective in stabilizing and improving commodity 
prices. International commodi.ty agreements have been largely 
ineffeC_tive, apart from· selective, temporary results which h ave 
been beneficial tO producers. Compensatory financing arran
gements of the IMF and of the Lomé Convention have been 
of limited value. _Commodity processing in developing coun~ 
tries, though increasing, is handicapped by market, technology 
and information constraints. ·over-PrOdU.ction has- illsõ -been 
created in severa! commodities through financing of commo
dity projects by multilateral and bilateral donor agencies. The 
Conferf:nce called upon the UN system and developed coun~ 
tries to review the intemational commodity situation, es~~ 

-cially from the perspective of assuring developing country 
commodity producers of remunera tive prices. AgricuJtural 
protectionism ín devdopi::d coU.ntries not only restricts trade 
between North and South, but it also imposes large costs 
on the average consumer. While agriculture is important to 
developed countries, it is ais o vital that agricultura! activities 
in these countries should be pursued cost~effectively and wi-
thout dependence on heavy subsidies. - -

.14. A large numl;Jer _9f developing countries ha_ve now 
~ emerged as exporters of manufactured goods, and many now 

e:X-flori m-Õre_manufactured goods tban primary commodities._ 
Non-tariff barriers are. particufarly significant in restricting 
the expansion of manufactured exports of the Sol!th. One 
sector in which such restrictfons are strongly evident is that 
of texti~es. and clothing,_ which are industries i1_1 whi_ch the 
developing countries enjoy significant Corilparatíve advanta
ges. The Conference r~commended that these restrictions to 
"tiade shotild -be speedily removed in the mutual interest of 
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both developing and developed countries. Export expansion 
from the South should generate, in turn, export opportunities 
for deveJoped countries, as countries in the South in the cur
rentstage oftheir development have an overwhelming demand 
for technologically sophisticated capital, intermediate and con-
sumer goods and also services from deveioped countries. ___ _ 

15. Trade in servíceS is ·now an imPOft3ht coiÍlpoile.nt 
of international trade and also of trade between the North 
and South. An equitable multilateral regime on trade in servi
ces should take account of the comparative advantages __ of 
various groups of countries in differ~nt areas Of trade in servi
ces. Efficiently operating service industries, such as communi
cations, telecommunications, fináricial services, are essenti~l 
for development. Developing countries have specific advan
tages in the provision of labour services and.in many labour-in
tensive service sectors, even when these sectors demand tech
nically sophisticated services. Most developing countries are 
yet in the stage of building up their service sectors and, conse
quently, require a degree ofsupport to develop those activities. 
The Conference believed that Uruguay Round agreements 
on services should incorporãte special provisiOiis for the poorer 
developing countries, so that they have an opportunity to 
develop their services sector. 

16. The growing importance of regiOrial trading and 
common market arrangements is a posití v e factOI"üi iriêreasing 
world trade. The importance attached to the regional factor 
is· a natural consequente of global politicai. and economic res
tructuring in the aftermath of colonial relationships. New re
gionalgrowth poles_ have also emerged ~ubsequent to the ~isin
tegration of centrally planned econonues. Enhanced regiOnal 
economic co-operation will contribute to a stronger world 
trading system and, when outward looking, could be an impor
tant factor in stregthening multilateral trading and. economic 
arrangements. The Conference therefore urged emerging re
gional bodies to operate within a framework of strengthened 
trading multilateralism. 

17. The world trading system urgently needs to be go
vemed by new multilateral arrangements. Trade expansion 
can onJy be ensured through equitable multilateral trading 
arrangements, where the interests of producers and consumers 
are mutually reconciled. The Conference calle.d upon ali States 
to conclude the Uruguay Round of Multilateral Trade. Neg~
tiatioris sucCesSfu1íy by the end of 1993, and agree on the 
establishment ofthe Multilateral Trade Organization. For suc
cess to be achieved, developing countries mlJ.St receive speciitl 
and differential treatment it will be necessary to put together 
a balanced agreement. to which all participants contribute 
to the extent that their levei of development permits and 
from which all will benefit: ·-

FINANCIAL FLOWS AND DEBT 

18. C.ountries in the South require augmented and pre
dictable financial flows from countries in the North and from 
multilateral institutions. Their requíreme"itts haye not been 
diminished by recent changes in global politicai equations. 
The need to meet these requirements remains as before. Ave
nues should be pursued for both public and private transfer 
of resources. Indeed, given the substantially larger availability 
of investable surpluses in the private sector, there's a need 
for strengthening government backing for direct foreign invest
ment in developing countries within the framework of Iong
tenn partnership agreements between individual developing 
and developed countries or groups of such countries. The 
Conference recommended that the concept of such develop-

ment compacts and other innovative ideas be considered in 
detail in intergovernmental fora,__ _ . 

19. ln recent years, severa! developing countries have 
achieved capacities to transfer financial resources to other 
developing countries and this trend should be ~ncouraged. 
Differentiated sysJ:erns and arrangements are reqmred to meet 
the needs of different groups of developing col!ntries~ Most 
developing countries require Official Development Assistance 
(ODA), on highly concessiona! terms and preferably through 
grants, to finance their development activities. There are se_ve
tal developing countries whose financial ~eeds could be met 

· through a blendig of concession.al and non-coEcessiona!. r.e
sources. Most developing countnes could benef1t from dtrect 
foreign investment. While bilateral and multilateral mecha
nisms exist to mobilise. this type of resource flow~ •. .t.hey ar~ 
hampered by a shortage of resorces. 

20. Finding solutions to the debt problem of developing 
coutries is one ofthe most urgent tasks before the international 
community. Though the present debt crisis is basically ove r 
for commercial banks of developed coutries, it's a serious 
crisis which persists and escalates for poorer developing coun
tries, especially those in Africa, and those devastated by 
drought, famine and other disasters. The Conference appre
ciated the significãnt reductions in the debt burden that have 
been arranged for some c-ounries through the Pa~is Çlub and 
urged more generous cancellation of official debt for ali poorer 
developing coutries. Such debt cancellation should include 
the concessionai debt owed to multilateral financial institutions 
which should be empowered to cancel those debts through 
a fresh mandate from member coutries. It has been proven 
that debt forgiveness is the surest way of relieving the severe 
financial burden of poorer developing countries·. 

21. While it was recongnized that ali developed coun
tries face financiai constraints in recessionary circumstances, 
the commitment to transfer 0.7 per cent of their GNP as 
ODA should be seen as an international obligation, vital to 
the management of the world economy. This target is also 
criticalo the alleviation of absolute poverty and to the stimu
lation of sustainable patterns of development. The Conference 
called upon ali developed cmintries to move towards the achie
vement of tl!-e agreed target of 0.7 per cent. 

- 22 .. ODA should be directed primarily to the poorer 
developing countriesand projects and programmes which are 
!inanced through ODA should betargeted on the poorest 
groups. The Conference recominended that ODA resources 
should be increasingly allocated for human development and 
to the improvement of health and education and to conserving 
the environment. It's criticai to efficiency of resource use· that 
governments of recipient countries create appropriate institu
cional frameworks for assistance to be channelled to the poor. 
ln view of the central role of women in promoting sustaiable 
developmeitt in many countries, a significant portion of ODA 
should e allocated to pro-gt?tnifies and projects which directly 
benefit women. 

23. The Conference called upon developed dono r coun
tries to strengthen their commitment to disbursing increasing 
shares of their ODA through multilateral channels. ln this 
regard, it viewed with concern the stagnation of multilateral 
aid and sometimes even its diminutio. The Conference urged 
-cionor coun,tries to maintain and increase their commitments 
to UN system agencies and to lnternational Developmentt 
Association (IDA) and to the concessionai lending arms of 
regional banks. It expressed concern that multilateral funds. 
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have not been used ín cost-efficient ways, a:rld though conside
ring that multilateral channels arre to be preferred, the Confe
rence recommended that resources shou!d e especially concen
trated on those agencies which ·are most effective in terms 
of development irnpact. 

24. Expenditures incurred on peacekeeping and on hu
manitarian relief, either through the UN system or bilaterally, 
are increasing, notably because of mounting instability_ in m::my 
regions. However, the Conference recommended that these 
expenditures should not be at the expense of resources alloca
ted to development. ln particular, it suggested that resources 
allocated for peacekeeping purposes be de.fincd separately 
fromODA. 

25. The Conference called upon developed and develo
ping country governments and multilateral organizations to 
explore ali feasible avenues of increasing resoilrce transfers 
to the South and specifícally urged using mechamisms which 
do not impose significant budgetary burdens on donor coun
tries. Proposals made by many countries, both developing 
and developed, and by the JMF t_o issue new Specifil Drawing 
Rights (SDR's) should therefore be careflully studied, as such 
SDR issues would not claim resources_ oLdonor governments 
and could contribute to demand expansion at a time of reces
sion. The JMF and member governments could also utilise 
the existing gold stock of the IMF, valued conservatively at 
around US$40 billion, as a revolving fund for development 
purposes. 

26. Most developing countries can efflcient1y âbsorb a 
greater amount of nonco~cessional financing made available 
through multilateral financing instituions. These institutions. 
have the capacity and expertise to g~nerate and mobilis_e_fioan
cial resources from international capital markets cost-effec
tively for investiment indeveloping countries. There's yet grea
ter scope to expand non-concessional multilateral lending. 
The Conference urged that this aspect of developrnent finan
cing be examined in depth to strengthen and expand current 
arrangements. _ 

27. Direct foreign inveStment has be_en an important 
soU.rce of financing of development in the South. Private inM 
vestment of this kind does not create any debt burden. Howe
ver, only a Iimited number of countries have benefited from 
the flow of direct foreign investment, which is determined 
exclusively by the prospects of profitability of such_ inves_t
ments. The Conference urged developed countries and rele
vant multilateral institutions such as the l8RD Group, IMF, 
UNCT AD and UNJDO, to examine Ways a11d means of stimu
latingfJows of direct foreign investrnent and transfer of technoM 
logy to those countries which are lagging behind in receipt 
of investments and technology. An encouraging feature is 
the growth of foreign investment from developing countries, 
and this trend needs to be further stimulated. Current projects 
in technical coMoperations of multilateral agencies, which are 
directed towards attracting direct foreign investment, rnight 
not be adequate to the task and should therefore be reviewed 

· to make them more relevant to developing countries ac_cording 
to their individual circurnstances. -

GLOBAL GOVERNANCE 

28. The last major atteri:tpt to create a new global mUltiM 
lateral system was in the 1940's when the UN systerri and 
Bretton Woods agencies were established and a new InternaM 
tional Trade OrganizatiOii (ITO) was proposed in the Havana 
Charter. Sonce that time, multilateral arrangemehts and insti
tutions have been established from time to time to address 

various areas of inteinational concern, as and when they arose. 
There's now a patchwork of multilateral institutions, some 
effective, others less so, an_d many of them uudertaking over
lapping tasks. The current multilateral system dernands improM 
vemerit,_ reforrn,_ cQ:nsisteÍicy aild i,'onvergence. The ConfeM 
rence a ca1led upon governrnents of both North and South 
and the multilateral institutions to undertake a comprehensive 
and wideMranging re-yiew of curr~nt_multUateral practices, and 
identify areas for r~form and improvement, in the context 
of an interdependent world economic system. Tbere's an urgen 
need to stimulate alterna tive ways of analysis and of prescrip
tion to dedvelopment problems, and international organiza
tions. should be encouraged to take appropriate initiatives in 
this regard. , 
. 29: The <?onfejence considered that, in reforming and 
u~provmg multilater<;~.l systems and arrangements, the primary 
atrn_should be to ens~re social and economic justice, fairness, 
equ1ty and transparency in multilateral governance, and the 
application of democratic principies in decision-making pro
cesses. Multilateral institutions, to be efficient, effective and 
transparent, should be equipped with the required power and 
authority and with agreed systerns of dispute settleement. It's 
not essential that multilateral institutions should always be 
UN agencies. Multilateralism can thrive within and outside 
the UN system. . . 

30. -Within the 'rramework of principies set out above, 
the Conference urged merp.ber gpvernmeots to strengthen the 
economic institutions: of the UN system, through enabling 
greater coordination a,nd integration of development activities 
of individual UN agencies. Effective Un de.velopment inter
ventions require that· _ UN agencies operate within a broad 
framework of agreed principres, Without intervening in isola
tion to deal with diffiGult issues. Reform of UN agencies and 
their coordination should apply to ali agencies of the system, 
including specializzed agencies which reain outside the deci
son-making_processes ;of the UN General Assembly. 

31. Tbe UN syst~m should address the issue of devolving 
powers to regional offíces, to take account of the new dirnen
sions of economic and politicai regionalism. Devolution of 
powers to the regions. would enable the_ UN system to react 
more efficiently to pioblems of developing countries. The 
central institutions of the UN should effectively involve the 
UN regional commiss~ons. directly in the development and 
dr;:sign of their programmes and in their implementation. The 
Conference urged UN.system agencies and member govern
ments to explore the feasibility of enlarging the powcrs and 
the mandates of UN regional commissíons and thereby avoi
ding duplication of activities by individual agencies of the 
UN system. 

32. The Conference _observed that parliamentarians ha
ve a unique contributi9n -to make in shaping the institutions 
and policies for a rnor'i! interdependent world. These institu
·ti~ns need to be made accountable and goverhed in accordance 
Wtth democratic principies. Parliarnentary instity.tions should 
be more involved in the governance of these institutions. The 
new emergeng global ~ystem should not be the preserve of 
t~e many technocracleS that are proliférating in a technoioM 
g:r.cally complex world. ln this context, the forthcoming world 
conferences- the United Nations Conference on Population 
and Development (Cairo, 5-13 September 1994), the World 
Summit for Social Dev~lopment (Copenhagen, 11-12 March 
1995), the I_Yth World Conference on Women (Beijing, 4-15 
September 1995) - have an important contribution in establi
sh.ing global mandates. The Conference called upon national 
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and iniemational policy-makers to nbe alert to the needs and 
demand's of people everywhere when shaping the new systems 
of global govemance. 

FOLLOW'UP AND INITJATIVES BY PARLIAMENTS 
AND THE INTER-PARL!AMENTARYUNION . 

33. The Conference observed that its recommendations 
are broadly divided into two parts. There are those to be 
studied and implemented by governments of developing and 
developed counries. These include changes in the domestic 
and externa! policies as practised oy ·go-~efnments and which 
have a crucial bearing on the development process. Changes 
will be required in developkment policies of donor countries 
and in the practices they adopt in channelling deve:Iopment 
aid. More resources are required to be channelled for human 
development. These countries will also be reqúired to libera
lize their trade policies to enable access to their markets for 
developing country products. Developing countries are requi
red to put in place a facilitating frainework wbich enables 
individual human inítíã.tives and systems of economic_ incen
tives which are equally significant for effiCency in the develop-
ment process. - · 

34. The Conference in its second set of recommen:datons 
focused on the reform of multilateral regimes and institutions. 
ln an increasingly interdependent world, the role of multila
teral institutions was seen as Crucial to the deVeiopment pro
cess. Multilateral institutions bothwithin and outside the UN 
system therefore require significant refornl"to ensuíe that de
velopment resources are efficiently utilized. Especially in the 
trade field, new multilateral arrangements are required to 
enable a favourable trading environrnent fof all countries. 

35. The Conference felt strongly that these recommen
dations should be resolutely foilowed up so that they might 
be effectively implemented. It also felt that the fruiiful reflec
tion and dialogue which took place in Ottawa should be pur- · 
sued by the Union at all suitable leveis, taking advantage 
of the multidimensiorial natúre of development issues. 

36. With this in view ãrid as an immediate step, the 
Conference called on the participating National Groups and 
the other members of the Union to: 

(i) See tó -h that the Final Document is given proper 
attention bytheir respctive parliaments; and 

(ii) Give the greatest publicify to these recoinmendationS: 
notably by d~~emínating them to the media. social and special 
interest groups and relevant non-govemmental organizations. 

37. The Conference also requested the Secretary Gene
ral to transmit the Final Document to the relevant ínterna
tional institutions, asking them to give spC::cial atteniion to 
the conclusions and recommendations. 

38.. It recommended that the Inter-Parliamentary Coun
cil endorse the Final Document at its next session and envisage 
further steps by which National Groups could ensure that 
the conclusions and recommendations of the Conference be 
duly taken into account in the national activities and policy 
of their countries. -

39. The Conference understood that the IPU Support 
Committee to the North-South Dialogue would continue to 
lead the way for action by the Union and its members, and 
recommended that the Inter-Parliamentary Council ensure 
that the IPU look, at ali possibile ways to ~ontribute towards 
promoting development. __ 

40. The Conference fully recognized the diversity of 
the components of development and of the elements required 
for its achieVement. It noted that four major international 

events scheduled to take place in the next two years would 
be essential to bringing about progress in all aspects of devclop-

__ ment world-wide: the Confer~nce on Population and Develop
ment in Cairo, the World Summit for Social Development 
in Copenhagtm, the Conference on Women ln Beijiflg, and 
the 50TH annyversary of the_United Nations in 1995. 

4!. Tbe Conference therefore welcomed the IPU's plans 
to ensure that the world-wide inter-parliamentary community 
makes a fitling contribution- to these events and strongly re
cornmended that the Inter-Parliamentary Council do every
thing possibile to make that effort more meaningful still. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a pàlavra 
ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (i'TB - AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
quero manifestar, o que faço com grande satisfação, minha 
inteira e completa solidariedade à Deputada Roseana Sarney, 
qu,e está sendo vítima de -uma intensa cámpanha de parte 
de certa imprensa,.apenas-por ser filha e grande aliada política 
do ex-Presidente José Sarney. 

As matérias aparecidas nos últimos dias, contra a atuante 
parlamentar, têm sido cruéis, facciosas, onde não se respeita, 
sequer, o ser humano, nem os amigos e, o que é pior, nem 
a família. Efa-t~m sidO acUS3dã injustamente, de manter sus
peitas relações com a· construtora Norberto Odebrecht. Acu
sam-na de ter assinado um ofício, encontrado em poder do 
diretor da empresa, Ailton Reis, solicitando aumento de ver
bas para um programa de ampliação do sistema de esgotos 
sanitários em Imperatriz, no seu Estado, o Maranhão_. 

Nada mais fafso nestas suspeitas afirmações. A Deputada 
Roseana Sarney, que não usa cortinas ou venezianas na sua 
vida política, disse, e isso não foi publicado, que não tratava 
de um pedido de liberação de verbas, mas sim uma simples, 
legal e ética correção, de um erro orçamentário. Solicitou, 
apenas, e no pleno exercício de seu direito de tratar de assun
tos de interesse de seu Estado, que a emenda apresentada, 
destinada ao Estado do Maranhão, fosse consignada ao Esta
do, não ao Município de Imperatriz, como, incorretamente, 
constava na execução orÇamentária. Com essa medida, que 
hoje está sendo interpretada, por setores da imprensa, como 
comprometedora; ela tentava, unicamente. corrigír um erro 
que não fora seu. 

O equívoco, que redundou na sua carta, foi cometido 
pela Comissão de Orçamento, que modificOu a proposta origi
nal. Ela, portanto, apenas lutava para que o erro não viesse 

-a prejudicar a sua emenda. 
Quanto ao fato desse ofício ter sido encontrado, indevida

mente, junto ao material apreendido na casa do representante 
da Odebrecht, é importante lembrar que a cópia contém o 
carimbo do recebimento do Ministério do Bem-Estar Social, 
o que esclarece, que ela não teve qualquer participação na 
entrega do referido documento à construtora. A Deputada 

_Roseana Sarney, ciosa de seus deveres para com a sociedade 
do Estado que representa, havia enviado ofício de igual teor 
ao Presidente do Congresso Nacional, com a mesma intenção, 
de que o erro fosse reparado. _ 

Coffio se poâe notar, um simples ofício, rotineiro na vida 
de qualquer parlamentar, pedindo uma correção de rubrica 
orçamentária que, aliáS, não foi atendida pelo Ministério do 
Bem~Estar Social, está servi!_l_do, e como, para denegrir a 
imagem de uni parlamentar da melhor qualidade e de seu 
pai, um ex-Presidente da República, que vem aparecendo 
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c_om certo destaque nas últimas pesquisas de opinião_ pública 
Sobre as próximas eleições presidenciais. Por isso, ou apenas 
por isso, a-Deputada tem sido alvo de ataques maldosos, 
mentirosos, apenas porque colocou o seu dever como meta 
de atividade política. . - -

É claro, e não se precí~a de um esforço muito grande 
para se ver isso, c que, por trás de tudo, está a campanha 
que tanto o PDT como o PT, incomodados com o crescimentO 
das possibilidades do Senador José Sarney chegar, mais uma 
vez, à Presidência da República, estão fã.Undo contra ele. 
Tanto o Sr. Luiz Inácio da Silva como o Governador Leonel 

Brizola temem, e muito, o crescimento do nome do exMPre-
sidente. -

Quero deixar registrado rios- Anais desta Casa o meu 
protesto contra a campanha indigna que se está fazendo contra 
o ex-Presidente José Sarney e que, para iSso, se utiliza, de 
uma forma pouco elegante e nada digna, da atividade" de 
seus filhos Deputados Federais, Rose.lna Sarney e José Sarney 
Filho. A eles apresento por toda essa mentirosa campanha 
jornalística. 

Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco _Álvaro Pacheco_ Dirceu Carneiro _ Eduardo 
Suplicy _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto 
Miranda _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel 
Freitas _ Iram Saraiva _ João Ca!mon _ Jonas Pinheiro _ Jos~ 
Fogaça _ Jossé Samey _ ~voisier Maia _ Louremberg Nunes 
Rooba Luiz Alberto Oliveira Márcio Laeerda _ Mário Covas _ 
Meira Filho_ Nelson Carneiro-_ Odacir S~es _Pedro Simon_ 
Raimundo Lira_ V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência 
dispensa, na sessão de hoje, o período correspondente à Or
dem do Dia, nos termos do art. 174 do· Regimento Interno. 

Na presente sessão terminou o prazo para?- ap~esentação 
de emendas às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 57, de 1991, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que disJX)e sobre o e_xercícip da 
profíssão de TécniCo" cm Turismo; e 

- Projeto de Resolução n~ 1261 de 1993, que autoriza 
a Companhia Vale do Rio Doce a contrtar operação de crédito 
externo junto ao Export-lmport Bank of Japan, no valor equi
valente a até duzentos milhões de dólares. norte-americanos, 
com garantia da União. 

Os projetes não receberam emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportu

namente. 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Nada mais haven

do a traiar, a Presidência vili encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de quarta-feira a seguinte 

ORDEM DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 41, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de_Decreto Legis
- tivo n• 41, de 1993 (n• 242193, na Câmara dos Deputados). 

que aprova o ato que renova a permissão da empresa Modelo 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidada de Castanhal, Estado do Pará, 
tendo 

Parecer f3vorável, proferido em Plenário· Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'42, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 42, de 1993 (n' 247193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Alvorada do Sertão Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade, de São João do Piauí~ 
Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável·, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição á Comissão de ~~~cação. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 

N• 43, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em tur.no único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 43, de 1993 (n• 247/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o· ato qOe renova a premissão outorgada â. Tele
visão Verdes Mares Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqúência modulada ·na cidade de Recife, 
Estadq de Pernambuco, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375,- VIU, do Regimento Interno) 

Votação, ê:m turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 44, de 1993 (n'~250/93. na Cãmara dos Deputados). 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Indepen
dente Ltda. para explorar serviç.6 ae·radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição à COmissão de Educação. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 45, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) • 

_Votação, em turno único,. do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 45, de 1993 (n' 253193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o. ato que re.qova a co~cessão ou~or~ad~ â. Rádio 
Capinzal. Ltda., para explorar servtço de_radmdtfusao sonora 
em onda média na cidade de Çapinzal, Estado de Santa Cata
rina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Amir Lando, em sub~tituição à Comissão de Educação. 
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-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 46, de 1993 (n'' 248i93, na Câmara dos Deputados), 
que apr~)Va o ato que -renova a permissão- outorgada à Rádio 
Fratenudadc Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora ·em freqüência modulada na cidade de Araras, Estado 
de São Paulo. tendo 

f>arecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Alvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 47, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VID, d(l Regimento Interno) 

DisCussão, e"rit tiifno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 47, de 1993 (n" 60/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova permissão à Rádio FM Rio 
Acaraú de Tamboril Ltda., _para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Tamboril, .:Sstado do Ceará. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 52, DE !993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, 11, "d", do Regimen~o Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 52, de 1993 (n>' 246/93, na Câmara dos Depuiados), 
que aprova o ato que renova a concess~o outorgada à Rádio 
Grande Lago Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cídade de Santa Helena. Estado 
do Paraná (dependendo de parecer da ComisSaão de Edu
cação). 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 48, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 353, parági:Sfo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 48, de 1993 (n' 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Jornal 
do Brasil Ltda., para explorar serviço de radiodüusão sonora 
em freqüCncia modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

-!O-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 49, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em ~urna úníco, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 49, de 1993 (n• 273193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Litoral 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freR 
qüência modulada na cidade de Osório, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

-li--
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 50, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 353, Parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de_ Decreto Legis
lativo n• 50, de 1993 (n• 277/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deferida ao Sistema 
Nova Era de ComuniCação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Borrazó-
polis, Estado do Paraná, tendo · 

~arecer favorável, proferido em Plenário, Re~ator. Sena
dor Aureo Mello, em substitUição à Comissão· de Educação. 

-12-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 7, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do 
3rt. 336, "c", do Regimento Interno) 

Votação, em turno suplementar. dO Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n• 7; de 1991 (n• 3.081189, 
na Casa de origem), que estabelece normas para as microem
presas -ME, e empresas de pequeno porte- EPP, relativas 
a? trat_amen~o diferen~iado e simplifícado, nos campos admi
mstrattvo, ftscal, prevtdenciário, trabalhista, creditício e do 
desenvolvimento empresarial (art. 179 da ConstituiçãO Fede
ral), tendo 

Parecer, sob n~ 363, de 1993, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do ~encido. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco-

nómicos sobre as emendas de Plenário) 

-13-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N•135, DE !993- COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 
ãl-t. ;336, "c.", do Regimeóto Interno) 

Votação, em turno únicá, do Projeto de Lei do Senado 
n" 135, de 1993 - Co.mplementar, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei n" 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício 
do sigilo bancário as pessoas gue mencio!la, tendo 

Parecer, proferido em Plenário. Relator: Senador Jpsé 
Richa, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autónoma, como pro
jeto de lei, das emendas apresentadas. 

-14-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

-~-DO SENADO N• 112, DE 1993 
(Em regime de urgência nos termos do 

· art. 336, "c", do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado n• 376, de 1991) 

Discussão, em turno único, do SubStitutivO da Câmara 
ao Projeto -de Lei do Senado n' 112, de 1990 (n• 5.7!0/90, 
naquela Casa), de iniciativa da ComissãO de Assuntos Sociais, 
que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho 
Nacional do Idoso e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos.Sociais.) 
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-IS-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 376, DE 1991 
(Em regime de urgência nos termos do 
art. 336, "c", do Re~mento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n~ 112, de 1990) 

Discussão, cm turno único; do Projeto de Lei do Senado 
n"' 376, de 1991. de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que cria o Estatuto do Idoso e dá outras providências. (Depen~ 
dendo de_ parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

-16-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 53, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "c", do Ré"iimento Interno) 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Lei ·da Câmara 
n9 53, de 1993 (n~ 284/91, na Casa de orige111). que regulamenta 
o exercício das Profissões de Técnico em Higiene Dental e 
de A tendente de Consultório Dentário._(p~pendendo de pa
recer da Comissão de AssuntoS Sociais.f 

-17-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 59, de 1993 (n' 1.270/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o salário mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas, ten
do 

Parecer, proferido em Plenário. Relator: Senador _Almir 
Gabriel; em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, favo
rável lO Projeto com emenda de redação que apresenta. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Emc~da.) 

-'-·18-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• I52, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Le:Lc:la Câmara 
n• 59, de 1993 (n' 2.250/91, na casa de origem); de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a alienação 
de imóveis de propriedade da União, sob jurisdição do Minis
tério da Marinha. (Dependendo de Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-19-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 219, DE 1993 

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

Díscussão, em turno único, do Projeto de Lei da·Câmara 
n• 219, de 1993 (n• 94/91, na Casa de origem), que prorroga 
a Lei que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e 
o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Partici
pação e dá outras providênc}as. (Dependendo de parecer da 
Comissão de As-Suntos Económicos). 

-20-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 221, DE 1993-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "c", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto qe Lei da Câmara 
n•221, de 1993-Complcmentar (n' 165/93, na Casa de origem), 

que disciplina a fixação do nl!mero de deputados, nos termos 
do art. 45, inciso primeiro, da Constituição Federal. (Depen
dendo de parecer da Comissão_de Constituição, Justiça e Cida
dania.) 

-21-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 235, DE 1993-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "c", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•235, de 1993 (n' 146/93-Complementar _na Casa"de origem). 
de_ iniciativa do Presidente da República, que cria o Fundo 
Penitenciário Nacional - Funpen, e dá outras providências. 
Dependendo de pare:cer da Comissão de Assuntos Econômi
cos). 

-22-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 237, DE 1993-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, "c", do Regimento Interno) 

~Discussão, em tUrno único~ do PrOjeto de Lei da Câmara 
n" 237, de 1993-Cornplementar (n'' 145/93-Comp[ementar, na 
Casa de origem), que Organiza a Defensaria Pública da União, 
do Distrito Federal e dos TerritórioS c pre-screve normas gerais 
para sua organizaçãO Dos Estados, e dá outras providências 
(dependendo de Parecer da Comissão de Con-stitUição, Justiça 
e Cidadania.) 

1 

-23-
PROJETO DE RESOLUÇÂO N• 126, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de _Resolução n" 
126, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n!' 414, de 1993), que 
autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a contratar operação 
de .crédito externo junto ao Export-Import Bank of Japan, 
no valor equivalente a até duzentos milhões de dólares norte-a
mericanos, com garantia da União. 

-24-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 129, DE 1993 

Discussão, em tur~o único, do Projeto de Resolução n" 
129, de 1993 (apresenta_do pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão:de seu Parecer n" 430, de 1993), que 
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir 
65.274.713.295 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo - LFTP, destinadas à liquidação do s~ oitaVo de 
precatarias judiciais pehdentes, bem como de complementos 
às parcelas anteriormente emitídas. 

-25-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 173, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art~ 172, i, do Regimento 'Interno) 

N' 173, 1993 (n• 1.864/89, na Casa de origem), que dá 
nova redação aos arts. 387 e 392 da Consolidação das Leis 
do Trabalho- CLT, altera os arts. 12 e 25 da Lei n' 8.212, 
de 24 de julho de 1991. e os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei 
n• 8.213, de 24 de julho de 1991, todos pertinentes à licença
maternidade. (Dependendo de parecer da Comissão de Assun

-tos Sociais.) 
O SR. PRESIDEN'tE (Meira Filho) - Está encerrada 

a sess~o. 
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.)_ 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 570, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da competêlúiía 
que lhe foi delegada pelo art. 2-:> alínea (a), do Ato da Comissão 
Diretora n" 2, de 1973, e tendo em vista o disposto no art. 
36 da Lei n• 8.112, de 1990, e o que consta do Processo 
n• 023945/93-1, RESOLVE remover, a pedido, da Sede do 
Órgão em Brasília para ter lotação c exercício na Jl;::prew 
sentação do Senado Federal no Rio de Janeiro, ANA LUCIA 
MACHADO DE MATTOS, Matrícula 2491, ocupante do 
cargo de Analista Legislativo, Nível III, Área de Apoio Téc
nico ao Processo Legislativo, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, a partir do dia 1'' de dezembro de 1993. 

Senado Federal, 30 de novembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 571, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe f0i outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretorã- n" 2, de 4 de abril de 1973, _e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 022.821!93-7, RES!JL VE 
aposentar, voluntariamente, a servidora _MARIA IN~S pE 
SOUZA RIBEIRO BASTOS, Assessor Legislativo, Arca de 
Assessoramento Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
III, alínea c, da Constituição da República FederatiVa doBra
sil, combinado com os arts. 186, inciso III, alínea c; e 67, 
da Lei n" 8.112, de.1990, bem assim com os arts. 34, § 2•; 
37; e 38, da Resolução (SF) n" 42, de 1993, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1993-. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 572, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n"023.001/93,3_, RESOLVE 
aposentar, compulsoriamente, o servidor RAIMUNqO NO
NATO DO NASCIMENTO, Técnico Legislativo,Area de 
Apoio Técnico ao PrOcesso Legislativo, NíVel II, Padrão 30, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do 
art. 40, inciso II, da Constituição -da República Federativa 
do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso II; 187; e 67, 
da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com--a Resolução SF 
n• 77, de 1992, e os arts. 34, § 2"; 37; e 41, da Resolução 
(SF) n" 42, de 1993, a partir de 9 de dezembro de 1993, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado 
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 573, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atriblliR 
ções que lhe foram conferidas pelo art. 3°, § 37da Resolução 
n~' 51, de 1993, e tendo em vista o que co~sta do Processo 
n• 024.141193-3, RESOLVE designar SILVIO HAUAGEN 

SOARES, Analista Legislativo, Área de Comunicação Social, 
Eventos e Contatos, Especialidade de Comunicação Social, 
Nível III. Padrão 45, para -sUbStituir a Dínüora da Subsecre
taria de Divulgação. no período de 19-12-93 a 20-12-93, durante 
o gozo de férias da titular. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO bO PRESIDENTE 
N• 574, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no _us_o de_ suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n? 2, de 
1973, e tendo em vista o que consta do Processo no 
o21.553/93-9, RESOLVE, tornar sem efeito a nomeação de 
SYMONE MARIA MACHADO BONFIM para o cargo de 
Técnico Legislativo, Nível II, Área de Apoio Técnico-Admi
nistrativo, Especialidade Datilografia, Padrão 16, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, constante do Ato do Presidente 
n• 431, de 1993. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 575, DE 1993 

O-Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimen~ais _e_ de aCordo com a competência que lhe 
é conferida pelo art. 6o, § 2~. da Resolução n" 42, de 1993, 
RESOLVE: 

Art. 1' Designar o servidor JORGE LUIZ PEÇANHA 
ALMEIDA, Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, mat. 3722, para_substituír o Diretor da 
Subsecretaria de Administração de- Pessoal, no período de 
17 a 30-1-94. · 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publica
ção, ficando revogado, a partir do dia 17 de janeiro de 1994, 
o Ato do Presidente n• 606, de 1991. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 576, DE 1993 

O Presidente_ do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, 
de 1973, e de acordo com o § 69 do art. _13 da Lei n\' 8112, 
de 1990, RESOLVE declarar vago, a partir de 1~ de dezembro 
de 1993, o cargo de Analista Legislativo, Área de Apoio Téc
nico ao Processo Legislativo, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do Art. 33, inciso VIII, da Lei n" 8.112, 
de 1990, ocupado pelo servidor GILBERTO GIL SANTIA
GO, em razão de sua posse no cargo de Assessor Legislativo, 
Nível III, Área de Assessoramento Legislativo, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 577, DE 1933 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 
1973, e de acordo com o § 6° do Art. 13 da Lei n"-' 8.112, 
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de 1990, RESOLVE tornar sem efeito a nomeação de JOSÉ 
RIBAMAR RABELO FONTENELE JÚNIOR e NAGIB 
CHAUL NETO para o cargO de Técnico Legislativo,_ Nível 
II, Área de Apoio Técnico-Administrativo,_ Especialidade Da
tilografia. Padrão 16, do Quadro de Pessoál do Senado Fe<Je
ral, constante do Ato do Prcsidellte n''431, de 1993,em virtude 
de não haveram cumprio o prazo previstO- para posse no refe
rido cargo, de acordo com o disposto no art. 13, § 1'' 8.112. 
de !990. 

Senado Federal. 7 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 578, DE !993 

O Presidente do Senado Federal, o uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora no:> 2, de 
1973, c de acordo com o§ 6~ do art. .13 da Lei n9 8.112, 
de 1990, RESOLVE, tornar sem efeito a· nomeação de AIR
LIS LUIZ FE~RACIOLI para o cargo âe Técnico Legisla
tivo, Nível II, Area de Polícia, Segurança_e Transporte;Espe
cialidadc Transporte, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, constante do Ato do Presidente n" 463, de 
1993. em virtude de ·não haver cumprido o prazo previsto 
para posse no referido cargo, de acordo com o.. disposto no 
art. 13, § 1°, da Lei n" 8.112, de 1990. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado FederaL 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 579, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no usÕ de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2 de 

1973, e tendo. em vi~ta o disposto do art. 15 da Lei no 8.112, 
de 1990, no§ 2• RESOLVE, exonerar ANTONIO FERREI
RA LIMA, e LUIS CARLOS CARNEIRO MATOS do cargo 
de Técnico LegislatiVo, Nível II, Área de A paio Técnico-Ad
ministrativo, Padrão 16, Especialidade Datilografia, para o 
qual foram nomeados pelo Ato do Presidente n" 431;de 1993 
em virtude de não h.ilverem cumprido o prazo p~evisto par~ 
entrar em exercício,· de acordo com o disposto no § 1 o do 
art. 115 da Lei n" 8.1 )2, de 1990. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO P~ESIDENTE n• 580, DE 1993 . 

Altera os Qua_d_r~ ~e Detalhamento da Despesa 
-·fixada nos Orç&Rtentos Fiscal e da Seguridade Social, 

referentes às Unidades Orçamentárias 02.101 Senado 
Federal - Secretaria e 72.102 - Recursos sob Super
visão do Senado Federal. 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o 
disposto no art. 57, § 3•, da Lei n" 8.447, de 21 de julho 
de 1992, resolve: 

Art. 19 Ficam alterados na forma dos Anexos, os Qua
dros de Detalhamento da Despesas fixadas ·nos Orçamentos 
das Unidades a seguir relacionadas, quem com este baixa. 

02.000- Senado Federal 
02.101- Senado Federal- Secretaria 
72.000- Encargos Previdenciários da União. 
72.102- Recursos sob Supervisão do Senado Federal, 
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publi-

cação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 7 de dezembro de 1993. - Senador 

Humberto Lucena,Presidente._ · 
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557.343.0011 557.343.000 557.343.000 

tl.OOO ·SENADO lliDERAL 
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SlJPLEMINTAÇÃO 
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ISPECiriCAÇÃO NATlJRIZA FONTE DETALHADO TOTAL 

01.001.0001.2021 • Admiaiáraçlo e Coonlcalçllo doo 
Setvi9" LcgislativOI 

01.001.0001.202110002 • f'UDCÍOMmtnln do SeDado 
Federal 3.1.90.11 188 292.343.000 

3.1.90.13 100 260.000.000 
3.1.90.14 188 5.000.000 557.343.000 . 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 581, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de _competê~cia que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretóra n<:> 2, -de 4 de abril de 1973, e tenc;lo 
em vista o que consta do Processo n• 021.334!93-5, RESOLVE 
tomar sem efeitO O -Ato deSta Presidência -no 527, de- 1993, 
que aposentou, voluntariamente, a se"rVid()ra MAURILA RO: 
DRIGUES DA COSTA, Técnico Leglshlivo, Área de_Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, dQ Qua
dro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 7 de dê:zembro de 1993, - senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETARIO 
N• 15, DE 1993 

O Primeiro Secretário do Senado- Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais e em consonância com i decisão 
adotada pela Egrégia Comissão"-Diretoiil,~-~.rit re_u_n_ião- reali~ 
zada em 27 de outubro de 1993, resolve: 

Art. 19 O serviço extraordinário, pr~-vistO no ~ãrt."-73 
da Lei n9 8.112, -de 1990, será prestado p:::los servidores das 
Secretarias e Subsecretarias, pela convocação-direta do titular 1 

que comunicará previamente, com-ááõtecedência mínima de 
7 (sete) dias, ao Diretor-Geral, para avaliação e encaminha
mento ao Primeiro-secretáriO; para -delióei-3ção. 

Art. 2'~ Os servidores lotados em gabinete parlart:J-entar 
prestarão serviços extraordinárioS por convocação direta de 
seu titular, que encaminhará solic~taÇãó previa -aó Primeiro 
Secretário, devidamente justificada, para autorização. 

Art. 39 Os serviços extraordináriOs previstos- no pre~ 
sente Ato serão estabelecidos em escalas, que não poderão 
exceder de um terço da lotação de cada unidade, observado 
o mesmo percentual da lotação regular de cada gabinete parla
mentar. 

Parágrafo único. Somente será permitida a prestação 
de serviços extraordinários para o atendimento de situações 
excepcionais e temporárias, observado o limite _ni3xiin6 de 
2 (duas) horas por jornada de trabalho, obedecidos os limites 
de 44 (quarenta e quatro) horas mensais e de 90 (noventa) 
hora anuais, consecutivas ou não. 

Art. 49 Os servidores escalados para a prestação de ser
viços extraordinários deverão, obrigatoriamentç, regiStrar 
ponto pelo sistema eletrónico nos -cfiãs-pfé-eStibf:Tecidos. 

Art. 5" Fica -a Subsecretaria Oe -Administiaç-âõ de Pes
soal responsável pelo acompanhamento e verificação da pres
tação de serviços extraordinál"iris, e~if~dó~ a_ cada quinzena, 
relação e relatório para apreciação e_ deliberação do Primeiro 
Secretário. -

Art. 6<:> Os serviços extraordináriós, cOTistanfes de esca
las previamente comunicadas ao Díretor-Geral, anteriores à 
publicação deste Ato, serão objeto de deliberação do Primeiro 
Secretário. 

Art. 79 Este ato entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário~- __ 

Senado Federal, 2 de dezembro de 1993. - Senador 
Júlio Campos, Primeiro SeCretário. 

ATO DO Dlll.ETOR-GERAL 
N• 79, DE 1993 

O Diretór-Geral do Senado Federal, llo uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7•, § 2•, da Resolução n' 42, 

de 1993, e de acordo com .o que consta do Process~ n~ 
024.318/93-0, RESOLVE nomear LINDEMBERG GUS
MÃO para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parla
mentar. do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete da Senadora Júnia Marise. 

Senado Federal, 3 de novembro de 1993. -Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATÓ DO DIRETOR-GERAL 
. _ N• 80, DE 1993 

O Diretor-GeraJ do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 7?, § 29 , da Resolução n9 42, de 1993, 
RESOLVE tornar sem efeito o Ato n• 68, de 1993, desta 
Diretoria-Geral, publicado no DCN - Seção II, de 22 de 
outubro de 1993, que nomeou o Senhor HERALDO VIA
NNA, para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parla
mentar, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Senador Nelson Carneiro. 

Senado Federal, 7 de d~zembro de 1993. --Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 81, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 79 , § 29, da Resolução n~ 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n" 
021.169/93-4, RESOLVE nomear HERALDO VIANNA pa
ra exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete do Senador Nelson Carneiro. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATAS DE COMISSÃO 

25• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DIRETO
RA 

REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 1993 

Às doze e boi-as e trinta minutos do dia dezoito de novem
bro de um mil, novecentos e novénta e três, reúne-se a COmis
são Diretora do ·senado Federal, na Sala de Reuniões da 
Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, 
Primeiro Vice-Presidente; Levy Dias, Segundo Vice-Presiden
te; Nabo r Júnior, Segundo SeCretário; Nelson Wedekiil., Quar
to Secretá:rio, e Beni V eras, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos ju::.tificados, o Exce
lentíssimo Senhoi: Senador Júlio Campos, Primeiro Secretário, 
e a Excelentíssima Senhora Senadora Júnia Marise, Terceira 
Secretária~ . . 

Ao abrír a reunião, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
transmite aoS presentes informações do Diretot-Gêral, relati
vamente à programação financeira para atendimento dos com· 
promissos salariais do Senado Federal. _ 

O Senhor Presidente concede então a palavra ao Di reter
Geral que, a seguir expõe o quadro aos presentes, afirmando 
que haveria necessidade de adiar os pagamentos previstos 
para novembro e dezembro de 1993, decorrentes de horas
extras e de exercícios anteriores, como medida técnica re_co
mendável p·ara faZer face às dificuldades orçamentárias. Acres
centa ter determinado às áreas Administrativa, Financeira 
e de Pessoal o levantamento minucioso da situação.:: o estu~o. 
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com prioridade, de medidas alternativas, as quais serão, hne
diatamente, submetidas à consideração do ExcelentíSsirilO Se-
nhor Presidente e da Cornissáó Diretora. -

Após debates, a Comissão Diretora autoriza o adiamento 
do pagamento dos montantes relativos a horas-extras e exercí
cios anteriores._ 

O Senhor Presidente subm'ete, apôs-:- aos presentes· os 
seguintes assuntos: 

a) Estudo recebido pela Comissão Diretora, sobre altera
ções no grupo de Secretariado Parlamentar, com base em, 
deliberação adotada pela Mesa da Câmara dos Deputados. · 

Após debates, os presentes decidem não considerar o 
assunto, pot·-seYirtop-ortuno; · -

b) Requerimento n" 1.088, de 1993, por meio do qual 
o Senhor Senador Moisés Abrão solicita sejam encaminhadas 
à Companhi3:_Nacion~l de Abastecimento -CONAB, através 
do Ministéiio -da-Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária, informações atinentes à Cibfazen.-

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a e-ncámí
nham à Secretaria-Geral da Mesa para ~s devidas providên-
cias; -

c) Requerimento n" 1.089, de 1993, por meio dó qual 
o Senhor Senador Moisés Abrão requer sejam- ·solicitadas à 
Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB, atrávéS 
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária, informações· ãtinentes ao resultado da Consulta de 
Preços para realização de transporte de produtos agrícolas. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-G~ral da Mesa para as devidas providên
cias; 

d) Requerimento no 1.098, de 1993, pOr meio dO qual 
o Senhor Senador Guilherme Palmeira requer a transcríção, 
nos Anais do Senado Federal, da entrevista· concedida pelo 
Papa João Paulo li ao jornalista Jas Gawronski (La Stampa), 
publicada no jornal O Estado de S. Paulo, na edição de 3-11-93, 
sob o título "O mundo que o Papa vé". . 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a enCaffii
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias· 

'e) Requerimento n' 1.102, de 1993, por meio do qual 
o Senhor Senador João Rocha solicita ao Senhor Ministro 
da Fazenda infOrmaçóes_sobrc o envididamento dos Estados, 
Municípios c suas Autarquias. -

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à SeCretal-ia-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; _ _ __ 

I) Requerimento n' f.106, de 1993, através do qual o 
Senhor Senador Nelson Wedekin solicita informações ao Se
nhor Ministro da Agricultura, do Abastec~mento e da Reforma 
Agrária referente aos processos encaminhados ao Mara e ao 
Ibama, para avaliação do ponto de vista da eficácia agronó
mica. 

Os presentes, após exame, aprovam- a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

g) Requerimento n' 1.!19, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miranda, no qual _solicita ao Senhor Ministro do 
Exército o encaminhamento dos valores relativos às transfe
rêndas promovidas por entidades da a~ministração indireta, 
vincoladas àquele Ministério, destinadas a entidades fechadas 
·de previdência Privada e administradoras de fundos de pen-
sões, nos últimos cinco anos. -

Os presentes, apÓs exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; · 

h) Requerimento n' 1.120, de 1993, do Se~nl10r Senador 
Gilbe.rto Miranda, no qual solicl.{a ao Senhor Ministro das 
Comunicações· o élcáminbaniento -dos valores relativos às 
transferências promoVidas por entidades da administração ín
direta, vinculadas àquele Ministério, destinadas a entidades 
fechadas de previdência privada e administradoras de fundos 
de pensões, nos últimos cinco anos. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Gelai da Mesa pa_ra as devídas providên-
cias; - · 

i) Requerimento n"' 1.121, de 1993, por meio· do qual 
o Senhor Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Minis
tro da Ciência e Tec:riOlogia o encaminhamento dos valores 
relativos às transferênCias proritovidas por entidades da admi
nistração indi~ta, vinculadas àquele Ministério, destinadas 
a entidades fechada$ d~ previdência privada e administradoras 
de fÚndos de pensões, nos últim9s cinco anos. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
f!ham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; · · ·__ _ _ 

j) Requeriment.o n' 1,122, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da 
Ciência e Tecnologia o 'encaminhamento dos valores. relativos 
às transferências promóVidas por entidades da administração 
indireta, vinculadas àquele Ministé~o, destinadas a entidades 
fechadas de previdêncís privada e administradoras de fundos 
de pensões, nos últimos. ci_ncp anos. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami- · 
nham à S~cr~taria-Ger;tl da Mesa para as devidas provi~ên
Cias; 

k) Requerimento Ii' 1.123, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Agri
cultura o encaminhamento dos valores relativos às transfe
rências promovidas por eiitidades da Admi~istraÇão indiieta, 
vinCuladas àquele Minis~ério, destinaP,as a entidades fechadas. 
de previdência Privada e administradoras de fundos de pen
sões, nos últimos cinco anos. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

I) Requerimento n' 1.124, de 1993, no qual o Senbor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Ae
ronáutica o encaminhamento dos valores relativos às transfe
rências. promovidas por entidades da administração indireta, 
vinculadas àquele Ministério, destinadas a entidades fechàdas 
de Previdência privada e administradoras de fundos de pen
~ões, nos último~ cinco.anos. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

m) Requerimenton91.125, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miranda, em que solicita .ao Senhor Ministro dos 
Transportes o encaminhamento dos valores relativos às trans

. ferências promovidas por eótidades da administração indireta, 
vinculadas àquele Ministério, destinadas a entidades fechadas 
de previdência privada e administradoras de. fundos de pen
sões, no~ últimos cinco anos. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da_ Mesa para as devidas providên-
cias; · -
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n) Requerimento n? 1.126, do Senhor Senador Gilberto 
Miranda, em que solicita ao Senhor Ministro do Trabalho 
o encaminhamento dos Valores relativos ãs tr-ansferências pro
movidas por entidades da administração inçiir~tfl vinculadas 
àquele Ministé-rio, O.estinadas _a ef!ttd_ade~ fÇ~ha~dgs de previ
dência privada e administradoraS de fundos de pensões. nos 
últimos cinco anos. _ 

Os presentes, após exame, -aprovam 3 matiria e a eiwaffii
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; - -

o) Requerimento n' 1.127, de 1993, ao Senhor Senador 
Gilberto Miranda, em que_ solícita ao-senh-or Ministfo da :;aú-. 
de o encaminhamento dos valores relativos ãs transferências 
promovidas por entidades da administração indireta. vincu
ladas àquele Ministério, destin"ãdas a entidades fechadas de 
previdência privada e administradoras de fundos de Pensões, 
nos últimos cinco anos. - -

Os presentes. após exame, aprovain a- nlatériã e a encami~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as d_evidas providên-
cias; ' - -

p) Requerimento n" 1.128, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miranda, em .que soliCita ao Senhor MiniStro das 
Relações Exteriores o encaminhamento dos valores relativos 
às transferências promoVidas por entidade_s da adritinistraÇãÕ 
indireta, vinculadas àquele Ministério, destinadas a entidades 
fechadas de previdência privada e administradoras de fundos 
de pensões, nos últimos cinco anos. _ _ ___ _ 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria-e a e_ncami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

q) Requerimento n' 1.129, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miranda, em que solicita ao Senhor Ministro da Pre
vidência Social o encaminhamento dos valores relativos às 
transferências promovidas por entidades da ?cJministraç_ão -i~
direta, vinculadas àquele Ministério, destinadas a entidades 
fechadas de previdência privada e administradoras de fundos 
de pensões, nos_ últimos cinco anos. 

Os presentes, após exame, encaminham a matéria à Se
cretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; 
' r) Requerimento n9 1.130, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miranda, em que solicita ao Senhor Ministro· das 
Minas e Energia o encarriínhamento dos_ valores relativos às 
transferências promovidas por entidades da administração in
direta, vinculadas àquele Ministério~ deStirl3âas ã. entidades 
fechadas de previdência privada e adrninistrãdOiaS de fUiidos 
de pensões, nos últimos cinco ·anos. --

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa. para as ·devidas providên
cias; 

s) :Requerimento n9 1.131, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miranda em que solicita ao Senhor MinistrO do Meio 
Ambiente o encaminhamento dos valores relativos às transfe
rências promovidas por entidades da administração indireta, 
vinculadas àquele Ministério, destinadas a entídades fechadas 
de previdência privada e administradoras de fundos de pen
sões, nos últimos cinco anos. 

OS Presentes, após exame, aprova-m a mãtér'a e a encami
nham à Secretaria-Geral da MeSa para as devidas providên
cias; - - -

t) Requerimento n9 1.132, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miranda, em que solicita ao Senhor Ministro da Mari
nha o encaminhamento dos valores relativos às transferêricias 
.~movidas por entidades da administração indireta, vinco-

ladas àquele-Ministério, destinadas a entidades fechadas de 
previdência privada e administradoras de fundos de pensões, 
nos últimos cinco anos. 

Os presentes, apóS exame, aprovam a matéfla e a enca"nli
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; - -

u) Requerimento n~ 1.133, de 1993, do Senh"or Senador 
Gilberto_ Mirand?, ~m que solicita ao Senhor Ministro da Jus
tiça o encaminhamento dos valores relativos às transferências 
promovidas por entidades da administraç3o indlreta, vincu
ladas àquele Ministério, destinadas a entidades .fechadas de 
previdência privada e Administradoras de fundos de pensões, 
nos últimos cinco anos. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à .Secretaria-Geral da Mesa para·as devidas providên
cias; 

v) Requeriménto n' 1.134, de 1993, do Senhor Senador 
Gilbert9 Miranda,.em que solicita ao Senhor Ministro da Inte
gração Regional o encaminhamento dos valores relativos às_ 
transferências prqrÍlovidas por ~ntid_ades da administraÇão in
direta~ vinculada_s àquele Ministério, destinadas a entidades 
fechadas de previdência privada e administradoras de fundos 
d~ p_ensões,_nos últimos cinco anos. 

. _Os presentes,,após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

w) Requerimento n' 1.135, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miranda, em que soliCita ao Senhor Ministro da Cul
tura o encaminhamento dos valores relativos às transferências 
promovidas por entidades da administração indireta, vincu
ladas àquele Ministério, destinadas a entidades fechadas de 
previdência privada e administradoras de fundos de pensões. 
nos últimos cinco anos. _ . 

Os presentes, "após exame,· aprovam a matéiia e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias· 

'x) Requeriffiento n9 1.136, de 1993,_do Senhor Senador 
Gilberto Miranda, em que solicita ao Senhor Ministro da EduR 
caÇão e do Desporto o encaminhamento dos valores relativos 
às transferências promovidas por entidades da administração 
indireta, vincula4as àquele Ministério, destinadas a entidades 
fechadas de pre_vidência privada e administradoras de fundos 
de pensões, nos_ últimos ci.l}ço anos. 

o; presentes, após exame, aprovam a maté_ria e a en~:ni
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devtdas provtden-
cias; · · 

y) Requerimento n' 1.137, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miran9a, em que solicita ao Senhor Ministro da In
dústria do Comércio e do Turismo o encaminhamento dos 
valores' relativos às transferências promovidas por entidades 
da administração indireta, vinculadas àquele Ministério, desti
nadas a entidades fechadas de previdência privada e adminis
tradoras de ÜJ_tidos de pensões, nos últimos cim~os anos. 

Os presentes, após exame, aprovam a maté:ia e a enc_a~i- · 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devtdas provtden
cias; 

z) Requerimento n9 1.138, de 1993, do Senhor Senador 
Gilberto Miranda, em que solicita ao ~enhor Ministro da Fa
zenda o encaminhamento dos valores relativos às transferên
cia!fpromovidas por entidades da Administração indireta, vin
culadas àquele MinistériO, destinadas a Entidades Fechadas 
de Previdência Privada e administradoras de Fundos de Pen
sões, nos últimos cinco anos. 
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OS presentes, após ex3mé, aprovam a matéria e a encami
nham à secretaria;Géêai da-Mesa para as devidas providên-
cias; - - - -

zl) Requerimento no 1.147, de 1993, do Senbor Senador· 
João Rocha, em que solicita sejam foni.écidas iiiformaçõeS 
mensais das receitas,-despesas e alocação de_pessoal do Senado 
Federal, CEGRAF é Pr6dàsen~ - · 

Os presentes, após exarne;aprovam a ffiatéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

z2) Requerimento no 1.149, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Jutahy Magalhães solicita informações ao_ Ministério 
da Fazenda sobre :quais- entidades se ben_eficiaram a partír
de 1990 com isenção ou redução de impostos de ímportação, 
por estarem cadastradas no Conselho Nacional de Serviçú 
Social do Ministério- dO Bem~Estar Social. 

Os presentes, ·após exame; a:provani à ~matéria e a ·ehCarhi~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên~ 
cias; · 

z3) Requerimento no LISO, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Marco Maciel requer a transcrição. nos Anais do 
Senado Federal, do editorial intitulado "Regulamentar o lob~ 
by'', publicado no Jornal de Brasfiia, em 9-11-93. 

Os presentes~ após exame, aprovam a inãtéiía e a encami: · 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provid~n
cias; 

z4) Projeto de Resolução n 9 96. de 1993, que "dispõe 
sobre a publicação- dos Perfis Parlamentares dos ex~Senado
res ... 

É designado o Senhor Senador Nabo r Júnioi- para relatar 
a matéria; 

zS) Ofício ri.!' 90/93, do ·senhor Consulio!-Geral, cm exer
cício, em que denuncia o Excelentíssimo Sénhór Procura
dor-Geral da República, por criine de- responsabilidade. 

É designado o Senhor Nelson Wedekin para relatar a 
matéria. 

A seguir, o Senhor Presidente dá a palavra ao Senhor 
Senador Beni V eras, Suplente de Secretaria, que, como Rela
tor do Projeto de Resolução n? 4/93-CN, emite Parecer contrá
rio à criação de Comi~são Parlamentar Mista de Relações 
Econômkas- InternacionaiS. No Parecer, alega o Relator que 
"a criação de mais Comissão Permanente, cujas atribuições-, 
em boa parte, se sobrepõem àquelas de Comíssões já existen~ 
tes, como a de Relações .qxtcriores e DefeSa Nacional_ e a 
de Assuntos Econômíco-s no caso desta Câmara Alta, sobre
carregaria, ainda mais, a agenda de trabalhos do Congresso 
Nacional". E conclui propondo o encaminhamento da matéria 
às Comissões de RelaçõCs Extcriore_s e Deiesa Nacional e 
de Assuntos Económicos. -

Após discu-ssão, os presentes aprovam ~o Parecer con
trário. 

Antes de o Senhor Senador Beni V eras relatar o assunto 
seguinte, o Senhor Presidente, por motivo étiCo. passa a con
dução dos trabalhos ao Senhor Primeiro ViCe~Presidente. Ê 
então lido Parecer sobre o Ofício SGMIP n• 913/93, de 29-9-93, 
do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câma
ra dos Deputados, que trata do requerimento sem número, 
de 1993, formulado pelos Senbores Deputados Luiz Alfredo 
Salomão, Paulo Ramos, Carlos Lu pi e Wilson Müller referente 
a fatos ocorridos na sessão plenária do Congresso Nacional. 

O Parecer conclui pela improcedência da acusação de 
falta de decoro parlamentar, imputada pelos requerentes, uma 
vez que "o Presidente do Congresso Nacional agiu rigorosa-

mente ·de acordo com suas atribuições, responsabilidades e 
deveres". ' 

Aduz ainda: "'Erilbora não seja matéria sÕb- apreciação 
neste Parecer, a Comi~são Diretora do Senado sente-se na 
obrigação de manifestar o seu entendimento de que a atitude 
dos Senhores __ Deputados ora requerentes_, na sessão de 
22-3-93, nãQ fô( éompãtí':'el-cOrri as regraS visUais de convi
vência parlamentar, pecaiido pelo exagero, mesmo que se 
considerassem vítimas :de uma decisão equivocada da Presi
dência dÇ> _Congr~sso" .. 

Após debates, os presentes aprovam o Parecer. que suge
re também o encaminhamento da matéria às Comissão de 
ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. . , , 

Em segu"ida, é, ~ada a palavra aq S€mb.or Dj~etor-Geral, 
que expõe os-seguintes a_ssuntos: 

a) Proposta de _Ato da Comissão Diretora que "altera 
a redação do Ato da COmissão Diretora n~ 68; de 1993". 

Após debates, os presentes aprovam e assinam o respec~ 
tivo Ato, que vai à publicação; 

b) Proposta de Ato da Comissão Diretora em que "dele
ga co~Re_tência ao Dir:Ctor da Representação do Senado Fede
ral no Rio de_ Janeiro para firmar, em nome do Senado Fede
ral, termo de_ contrato de cessão de parte das instalações do 
Anexo do Palácio do Itamaraty, situado naquela cidade, a 
ser celebrado com a Secretaria do Património da União do 
Ministério da-·Fiiúrlda, 'ouvida a ConsultÜria-Geral". 

__ Após debates, os p~esentes aprovam e assinam o respec
tivo Ato, que vai à publicação; 

. _ c) Processo n' 021431/93-0, em que o servidor Giovanni 
Pretti solicita licença para trato de interesses particulares, bem 
como autori+ação para aUsentar-s-e-do País por 730 (Setecentos 
e trinta) dias. -

É designado o Senh.or Senador Nabor Júnior para relatar 
a matéria; · 

. d) Processo n' 020960193-0, no qual o Serviço de Adminis
tração Financeira solicita o questionamento junto à Secretaria 
de Controle Interno se as Entidades Subvencionadas já presta
ram contas das referidas subvenções. 

É designado o SenhOr Senador Nabor Júnior para relatar 
a matéríá.~ · -

e) Processo n• 018871/93-3 e 020725/93-0, do Senhor Se
nadOr Levy DiaS, nos qUaiS ·sofiçita ressarcimentq _de despesas 
telefôriicas'erri sua residências. - - -

Após ~e bates, os presentes auiorizam_fl solicitação; 

O Processo n9 021349/93-2, em que a Diretoria-Geral 
presta esclarecimentos referentes ao· ressarcimento das despe
sas médicas efetuadas pe.lo Senhor Senador António Mariz. 

A solicitação é referendada pelo Senhor President~; 
g) Processo n' 000536/93-8 - Proílasen, no qual a servi

dora Ana Maria Barbosa Ferreira Bandeira solicita auXI1io 
financeiro para aquisiçãO de passagem para tratamento de 
saúde em Havana - CuQa. 

É designado o Senhor Senador ~evy Dias parã. relatar 
a mátéria. · · 

Nada mais havendo~ tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião. às quatorze horas, pelo que eu, Manoel 
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comissão 
Diretora l~vrei a presente Ata, que depois de assinada pelo 
Senhor Presiden~e, vai à_ publicação. 

Sala da Comissão Djretora·, 18 de novembro de 1993. 
-Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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26' REUNIÁO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DIRETO- O Requerimento n' 1.192, de 1993, do Senhor Senador 
RA Bello Parga, em que requer sejam solicitadas ao Senhor Minis-

REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1993 tro da Previdência Social informações sobre desvios aos Co-fres 

Às ohze horas e quarenta minutos do_ dia dois de dezem~ 
bro de um mil, iloveCentós e noventa e três, reUne-se a Comis
são Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da 
Presidênçia, com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, 
Primeiro-Vice-Presidente; Levy Dias, Segundo- V ice
Presidente; Jútio Campos, PrimeirO Secretário e Júnia MA RI-
SE, Tetc"eira-Se"cretárlã. · 

Deix;am de comp~recer, por motivo justificado, os Exce
lentíssimos Senhores Se-nadoies Nabor Júnior, Segundo Secre-
tário e Nelson Wedekin, Quarto Secietiiió. - - - -

O Senhor Presidente dá início e SUbmete aos- presentes 
os seguintes assuntos: · 

a) Requerimento n" 1.152, de 1993, do Senhor Senãdor 
Iram Sar~iva, no qual requer sejam solicitadas ao Senhor 
Ministro. das Minas e Energia infõiiii3çOeS-SObre as razões 
do veto parcial ao Projeto de Lei de Conversão n"22, aprovado 
na Sessão do Congresso Nacional dO diã 19-10-93. · - · - · 

Os ptéséilteS, a:p6s discussão, aprovam a matéria e -a enca~ 
minham à Seci"etaria-Gerãl da Mesa para as devidas provi-
dências; - ' -

b) Requerimento n9 1.153, -de 1993, do Senhor Senador 
José Paulo Bisol, no qual requer sejam sOlicitadas ao Senhor 
Ministro das Minas e Energia informações sobre as razões 
do veto parcial ao Projeto de Lei de Conversão n9 22, aprOvado 
na Sessã~ do Congresso_ Nacional do dia 19-10-93. 

Os presentes, aPós discussão, aprovam a matéria e a enca
minham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas provi-
dências; ' · · - · 

c) Requerimento n' 1.154, de 1993, do Senhor Senadgr 
Bello Parga, em que requer sejam encaminhadas ao Ministro 
do Trabalho, informações sobre so desvios no recolhinlento 
aos cofres públicos de contribuições sociais de parte de pessOas 
jurídicas sujeítas a eSSas Obrigações, no caso de empresas 
proprietárias de jornais, revistas, estações de_ rádio e de televi
são, ofertantes de publicidade aos órgãos da Administração 
Direta e lndireta do Governo Federal. 

Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a enca
minham à Secretaria-Geral da_ Mesa para as devidas provi
dências; 

d) Requerimento n• 1.190, de 1993, do Senhor Senador 
Esperidião Amin, no qUal requer sejam solicitadas ao Senhor 
Ministr-o da Fazenda, junto à Caixa Económica Federal, infor
mações atinentes ao montante arrecadado a nível nacional 
através da Conta Especial "Empregos e Salários", relativos 
à Contribuição Sindical dos últimos três exercícios e qual a 
destinaÇão dada a esses recursos. 

Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a ericã.
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provi
dências; 

e) Requerimento n9 1.191, de 1993, do Senhor Senador 
José Fogaça, em que requer sejam solicitadas ao Ministro 
de Estado de Minas e Energia informações sobre as razões 
do veto parcial do Proje-to de Lei de Conversão n~ 22, aprovado 
na Sessão do CongressQ Nacional do dia 19-10-93. 

Os presentes, após discussão, aprovam a-matériã e a enca
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provb 
dências; · · -

públicos de contribuições sociais de parte de pessoas jurídicas 
sujeitas a essas obrigações, no ca~o de empresas proprietárias 
de jornais, revistas,. estações de rádio e de teleViSãO, ofertantes 
de publicidade aos órgãos da Administração Dii-eta -e Indireta 
do Governo Federal. 

Os preSentes,-após discussão, aprovam a matéria e a enca
miilham à Secretaria-Geni.I da Mesa- Pará as devidas provi
dências; 

g) _Requerimento n' 1.193, de 1993, do Senhor-Senador 
Bello Parga, em que solicita ao Senhor Ministrõ"a'a Fãzenda 
informações sobre desvios no recolhimento aos cofres públicos 
de contribuições ~ociais de parte de pessoas jurídicas a essas 
obrigações, no caso de empresãS proprietárias de jornais, re~ 
vista, es~ações dç rá~Jo e de t~levi~ão, ~f~~tant_es de publici~ 
dade aos órgãos da Administr~ção Pi~eta e Indireta dO Go~ 
vemo Federal. 

OS presentes, ap6s diScussão, aprovam a matéria e a erica-~ 
~nh?m à Secretaria-Geral da Mesa para as devid~s provi-
dência~; - -

h) Requerimento-n9 1.233, de 1993, do Senhor Senador 
MaurQ Benevides, no qual solicita a transcrição nos Anais 
do Senado Federal do artigo "Ode à deleção", de autoria 
do Senhor Ministro Cesár Asfor Rocha, publicado no "Diário 
do Nordeste", em sua edição de 14-11-93. 

Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a enca
minham à Secretaria-Geral da Mesa pára as devidaS provi-
dências; - - - -

i) Requerimento n' 1.373, de 1993, do Senhor Senador 
Luiz Alberto de Oliveira, no qual requer a transcrição nos 
Anais do Senado federal do artigo intitulado "A imprensa 
est~ fracassando", de autoria do jornalista Gilberto Dimens
tein, publicado no jornal A Folha de São Paulo, em sua edição 
de 12-11-93. 

Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a enca
minham à Secretaria-Gerhl da Mesa para as devidas provi
dências; 

j) Processo n' 012726/93-1, do presidente da Cooperativa 
Habitacional dos Servidores do Senado Federal, em que soli
cita a disposição do servidor Durval Morgado Filho a partir 
do dia 17-7-93 até o final de seu mandato. -

É designada_ a Senhora Terceira-Secretária para relatar 
a máteria; 

k) Processo n' 013586/93-9, no qual o Senhor Senador 
João Calmon enc~inha Quadro Demonstrativo de Prestaçáo 
de Contas relativo à viagem para tratamento de saúde no 
que concerne à auditoria dos gastos na referida viagem e 
o ressarcimento da quantia ultrapassada. 

É designado o Senhor Primeiró~Secretário para relatar 
a matéria; I) Processo n9 023290/93-::s, em que o Senhor 
Senador Louremberg Nunes Rocha solicita o pagamento à 
empresa Líder Táxi Aéreo, referente ao fretamento de aero-
nave para o transporte de sua falecida mãe. - -

A matéria é rejeitada~ Por falta de amparo legal; 
m) Processo n' 023676/93-0, no qual o Serviço de Admi

nistração Orçamentária presta esclarecitrientO quanto aos em
penhos estimativos para os conveniados do Sistema Integrado 
de Saúde - SIS. . . 

; Os presentes aprovam a matéria; 
n) Processo n' 024293/93-8, referente à solicitação da ser

vidora Leany_ Barreiro de Sousa Lemos quanto ao desarq~i~ 
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vamento de processo anterior, no qual_s~ sentiu prejudicada material ãtravés de leilão (Processo n"' OÕ1138/93-6 - CE~ 
e que tratava de_reposicio~~meDiode servidores de nív_eJ inter- .GRAE). _ __ _ _ ' -
m'ediá.río. · · _ -_ ~ --~ ~ . . Após discusSão, a matéria é aproVáda pelOS presentes. 

· É designado o Senhor Segundo-Vice-Presidente para re-. d) Parecer favorável à proposta do Senhor Senador Pedro 
latar a matéria; Simon feita por meiO do Projeto de Resolução n9 32/91 (arqui-

o) Processo n9 018219/93-4, relativo à aquisição de eqtii- vado) para criação de uma Capela Ecumêni~,no C6ngresso 
pamento parã a ·central de 'Vídeo do Senado Federal. Nacional. Por meio do presente Parecer é sugerida a delegação 

A matéria é hornoiogada pelos presentes; ao Direto:r..:Geral da tomada das proVidências necessárias à 
p) Ofício n~ 480/93-Prser, em que é solicitado ressarci- realização desse empreendimento. 

mento de despesas m'édiCas efetuadas pelo Senhor Senador Após discussão, 6 Parecer é aprovado pelos presentes. 
Júlio Campos; - - ~ O Senhor Presidepte' cOncede a palavra à Senhora Tercei-

A solicitação é autorizada pela Comissão Diretora; ra-Secretáriá que apresenta Parecer _favorável ao "Plano de 
A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor Implantação do Index da Assembléia Nacional Constituinte" 

Segundo-Vice-Presidente, que, apresenta Os seguintes assun- ·propóstó pela Subsecretaria de Anais -e pela Subsecretaria 
tos: · ·de Biblioteca, com o objetivo de ind_e:xar e. e_ditorar todos 

a) Parecer contrário ao Processo n~ 000536/93-8 (Proda- · os Anais daquela Assembléia Nacional Constituinte, tendo 
sen), no qual a servidora daquele órgão, Ana M~ria Barbos~, ~m _ _yist11 a relevância çl_qs~trabalhos _que serão de~en_yolvidos 
Ferreira Bandeira solicita auxílio financeiro para aquisição durante o Processo de Revisão ConstituCional. O Parecer é 
de passagem para -tratamento· de saúde na cidade de Havana · favorável, ainda, a_o __ aproveitamento do ConvêniO r19_ 001/90, 
(Cuba). · realizado entre o Senado Federal e 4 Furidaçã_o Universidade 

Após discussão, o Parecer é aprovado pelos presentes. de Brasília,-como instrlimentq que_possibjlita a.ce1;1são de esta-
h) Parecer favorável ao Projeto de Resolução n~> 2, de giários das áreas de bibliotecononiia e letras para a realização 

1992, que "altera o instituto da Indicação de_que trata a Seção dos trabalhos_~ 
IV, do Capítulo I, do Título VIlf do Regimento Interno do Os presentes aprovam os pareceres da Senhora Terceira 
Senado Federal". Secretária. · 

Após discussão, o Parecer é aprovado pelos presentes. - Com a palavra, o Senhor Diretor-Geral propõe a retifi-
É concedida a palavra ao Senhor Primeiro Secretário, cação do texto_ constante da Ata da 20• -Reunião Ordinária, 

que expõe os seguintes assuntos:_ realizada em 12 de agosto cte 1992 e relativo ao cpnvênio 
a) Parecer favorável â determinação à Secretaria de Con- com a Polícia Militar do Distrito Federal. 

trole Interno para a "realização de uma aUditoria no srs- A ComiSSãO :biretora aceita a proposta e a redaç_áo_passa 
SiStema Integrado de Saúde. com vistas a indicar todos os a ser a seguinte: "Os presentes· a-provam a prorrogaçãO; fican-
eventuais problemas existentes em relação aos contratos vigen- .do decidida a realização de licitação para contratação áe por-
tes, bem como as_ formalidades e procedimentos cuja adoção teiro dos blocos reside~ciais da SQS 309, tão logo finde o_ 
é indispensável para a continuidadede funcionamento do siste- prazo de vigência do con,trato para vigilância armada naqueles 
ma" (Processo n' 005.264/93·6). locais." 

Após dl'scussáo, o Parecer é aprovado pelos presentes .. - Por decisão da Conlissão Diretora, fica--tãmbém referen-
b) Processo n' 022879/93·5, por meio QQ qual o Excelen· 

tíssimo Senhor Senador Márcio Lacerda solicita a concessão_ dada a autorização qo ~enhor Presidente dada no Processo 
n~ 021349/93-2 (pe.dido de res~arcimento de despesas médicas 

do Auditório Petrônio Portela, no dia 15 de dezembro próxi- feito pelo Senhor Senadoi' Antônio Mariz). 
mo, a partir das vintes horas, para a realização de formatura . 

Nada mais havendo. a tratar, o'Senhor Presidente declara da Escola de Enfermagem de Valparaízo- GO. 
Após discussão, o Parecer é aprovado pelos presentes. encerrada a reunião, às doze horas e trinta minutos, pelo 
c) Relatório Final da Comissão Especial constituída pelo que eu, Manoel Vilela de Magalhães, que depois de assinada 

Ato o~ 0272-DE, constante de avaliação dos be:Os consider_adQS pelo Senhor Presidente,~ vai à publicação. 
ociosos, anti-econômicos, iilservíveis e 1irecuperáveis do patri- ---- Sala da Co-missão Di_retorã,2 de dezembro de 1993. -Se-
mónio do CEGRAF com vistas à promoção de venda deste nadar Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 252• SESSÃO, EM 08 DE DEZEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIFNTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 
Submetendo à deliberação do Senado Feder~l a esco-

lha de nome in.dicado para cargo cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência: - - -' 

- N' 442, de 1993 (n' 929193, na origem), de 6 do 
corrente, referente a escolha do nome do Senhor Luciano 
Ozorio Rosa, Ministro de Segunda Classe da Carreira cte 
Diplomata, Para, cumulativamente com a função de Em
baixador do Brasil junto à República Popular de Moçam
bique, exercer a função de Embaixador do BrasiJ junto 
ao Reino do Lesoto. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Fazenda 
- N"' 1.054/93, de 3 do cdrrénte, encaminhando infor

mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n>? 
1.003, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

1.2.3 - Aviso do Presidente do Tribunal de Contas 
da União 

- N9 915y de 30 de novembro último, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n' 86l,_de 1993, de autoria do Senador Cid Saboia de 
Carvalho. 

1.2.4- Ofício do t~ secretário da Câmara dos Depu
tados 

- N9s 425 3 427/93_,_ ei:tcaminliando para os devidos 
fins autógrafos dos seguirge.s projetes de lei sancionados: 

-Projeto de Lei do Senadon' 126, de 1990, (n' 196/91, 
naquela Casa), que torna obrigatória a baixa ae veícUlos 
vendidos como sucata, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 72, de 1990 (n' 
2.213/89,-na Casa de origem), que estabelece a obrigato
riedade da declaração de bens e rendas para o exercício 

de cargos, emptegos e funções nos, Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, e dá outras providências .. 

- Projeto de Lei do Senado n' )30, de 1991 (n' 
1.818/91, naquela Casa), que dá nova redação ao item 
III do art. 131 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
sancionado e transformado na Lei n~ 8~726, de 5_de novem
bro de 1993. 

-.N9 428/93, comunicando a prejudicialidade do Pro
jeto de Lei do Senado n~ 74, de 1992, que declara de 
utilidade pública a Fundação Pró-Instituto de Hematologia 
do Rio de Janeiro. 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógra
fos dos seguintes projetes: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 238, de 1993 (n' 
6.030/90, na Casa de origem), que dá a denominação de 
Rodovia Presidente João Goulart à Rodovia BR-472. 

- - Projeto de Lei da Câmara no 239_, _de 1993_ (no 
1.791/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o Registro 
Público de Empresas Mercantins e Atividades Afins e dá 
outras providência. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 240, de 1993 (n' 
2.552/92, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo 
ao art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, para 
permitir a movimentação da conta vinculada quando o tra~ -
balhador ou qualquer de seus dependentes for acometido 
de neoplasia maligna. 

-Projeto d-e-Lei da Câmara n" 241, de 1993 (no 
2.817/92, na Casa de origem), que altera o art. 322 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. ~ 

- Projeto de Lei da Câmara n' 242, de 1993 (n' 
3.002/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o exercício 
da profissão de Detet~ve e dá outras providêncais. 

- Projeto de Lei da Câmara "n9 243-, de 1993- (n9 

2.267/89, na Casa de origem), que dispõe sobre as medidas 
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~LOIUAIO AUOUSllJ CCUTINHO MADIUJOA . 
ow ... ..w..... . 

aplicáveiS às empresas beneficiárias de r-eCuTsos dos FuJ!dOs 
de Investimentos e dá outras providências. -

· ''--'Prbjetb'de Lei da Câmara n• 244, de 1993 (n' 
2.'161/89, na Casa de origem); que alterá ·o art. 191 dd -
Código de- Processo CiVil. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 245, de 1993 (n' 
2.565/89, na Casa de origem). -que dispõe· sobre a atuali~ 
zação nronetária dos honorários advocatícios fixados em 
perCentual 'sobre o valor dado à causa.· 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 59, de 1993 (n' 
179/92, na Câni:úa··dás'Deputados), que~aprova o textO· 
do Acordo para a criação do Mercado Çõin:um CinernatO~ -
gráficO Latino-Americano, assinado em Caracas, em 11 
de novembro de 1989~ PelO a·rasil e pelas-Repúblicas Domi~ · · · 
nicaria~ Argentina~ Colômbia, Cúba, Eqúii"dor, Nicarágua, 
Panamá, Venezuela, PerU e Estados Unidos do México. · 

-Projeto. de Decreto Legislativo q' §Q, de 1993 (n' 
180192, na Câmara: âos Deputados), que aprova o texto 

• do Acordo Latino~ AmeriCano de Co-PróÇQ.ção Ci_nemato
gr~~ic3, ·assinàdo em ·caràéa:s, em 11 de riOVembro de 1989, 
p"elo Brasil e pelas Repúblicas Dominíêa-riã, Argeiiiina, -

· Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, PaPíl~á! Vene~ué~- · 
la, Peni e Estados Unidos do México. · 

-Projeto de Decreto Legislativo-n•:61, de 1993 (n' 
~85192, na Câmara_-dQS Deputados), qUe ·aprova O texto 
do Convénio de 1ntegração Cinematográf~ca Ibero~ Ame~ 
ricana, assiitado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, 
pelo Brasil e pelas Repúblicas DominiCana, Argentina, 
Colômbia, Cuba,_Equador, Nicaraguá, Pail~má, Venezue
la, Peru, Bolívia, Reino da Espanha _e Estados Unidos 
do México. - -

·_Projeto de Decreto Legisfaiivo n' 62, de 1993 (n' 
268/93, na Câmara dós Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Vila 

.. Real Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Cuiabá, EsJado de Mato 

' GI-óSso. -- - - - -

- Projetõ- de Decreto Legislativo n' 63, de 1993 (n' 
274/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 

_ outorga permissão à Rádio Wander de Andrade Ltda. para 
explorar em freqüência modulada na cidade de Bam"buÍ 
Estado de Minas Gerais. ' 

,c-,_;_ __ ;__ _______ _ 

' ' '' 
DIÁQO DO CDNOU.O NACIDIIAI. 

r._ ... ,.._..IIIU4 ... - .. _ .. ,....., 

- Projeto de DeCteto Legislàtivo n~ 64, de 1993 (n'" 
275/93,. na ·câmara dos Deputados), que aprOva o·ato que 
renova a concessão oUtj:irgada à Sociedade Rádio Erilissorà. · 
Paranaense sl A pai-ã éxulorar serviÇO de radío_difuSão de 
sons e imagen,s, (televi~âo) na•cidade de Londrina. Estado', 
do Paraná. - - -

-Projeto de Decreto Legislativo n"' 65, de 1993 (n"' 
278193, na. Câmarádos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da Rádio Gi.iaiiaÇá" de . Guarapuava. 

· Ltda. para explorar serviço de radiodifusãc;> sonora em ~re: , 
qÜê_nc~a. t:Jl-Od~~ad~·~a. ~ida~~ de Guarapuava, Estado_4~. 
Paraná. · · · 

• • .' c , - : • - • ' .1 

-...___Projeto de Decreto Legislativo. n"' 66, de 1993_(Jt"'_ 
287193, na Çâmara dos Deputados), que aprova o ato que, 
renova: a ·concessão outorgada à Rádjo TV do Amazonas 
SI A para eXplorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televis3o) na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. 

-'- Proj~to d~ _Decreto· Legislaii~~:!l; ?7, d~ 1993 (rt'r 
306/93, na CâllJ.ara dos J:?~putados), que aprova o ato q'ue 
outorga permissão à 98 TIMBURl FM LTDA: para explo
rar serviço de radiodifus_ão sOnora em freqüência·mOdUlad~ 
na cidade de Andirá, Estado do Paraná. 

-Projeto de Decreto_ Legislativo ~"' 68, de 1993 (n" · 
309/93, na Câmara dOs- DepUtados), que aprova o ato que 
autoriZa o Governo do Estado da Bahia a executar, por 
intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Ba
hia- IRDEB, na cid~de de Salvador, Estado da Bahia, 
serviço de radiodifusão· sonora em onda média, com fin.s _ 
exclusivamente educatiyo~- _ 

-Projeto de Deqeto Legishllivo n' 69, de ~993 (n' 
313/93, na Câmara dos Deputados), que aprova" o ato que 
outorga permissão à Rádio Mariana Ltda. para explorar 
serVíço de radiodifUSão sOnora---em ffeqüência modui3..da . 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. 

....:.. Projeto de Deáeto LegislatiVo n9 70, de 1993 (n9 .. 
322/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Poço Verde FM Ltda, para 
explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi~ 
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada no Município de JpUbi. Estado de Pernambuco. 

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

1.2.5 - Comu.D.icações da Presidência 
- Abertura de prazo de cinco dias para recebimento 

de emendas aos Projetas de DecretOs~ [êgiSiàiiV6s' n~ ·sg· · 
a 61, de 1993, lidos -anteriormente, _ · 1. 1 _ • .- •• 

-Abertura, de prazo para tramitação _e_ apresentação 
de emendas aos Projetas de Decretos Legislativos n~ 62. 
a 70/93, lidos anteriormente. 

1.2.6- Requerimentos-
- N' 1.383, de 1993, de autoria do Senador Chagas 

RodrigUes·, solicitandõ autorização do Senado Federal para 
aceitar missão no exterior, no período de 04 a 21 de dezem-
bro do corrente ano. , , , , , , ._ . _ '--, ~, , 

- N' L384, de 1993,_ de autoria do ·sena_<ior Magno 
B~~lar, ~ohcita~~o:a:~.t<?r:~a:ç~? :ct_o ~ér!a.d.o. :f~c!e,r~I. para 
aceitar mtssão no extenor, no período de 04 a 21 de-dezem-
bro do corrente ano. - -

- N• 1.385, de 1993, de autoria do Senador Nabor 
Jún,~or. s?licitando_ a1,1~orização do Senado Federal para 
ace_ttar mtssão no.extenor, oo período de 03 a 18-de dezem~ 
bro do corre1;1te ano.. --

- N• 1.386, de 1993, de autoria do Senador Jonas 
Pinheiro. solicitando •autorização do Senado para aceitar 
missão no e·xterior, no perfodo de 07 a 22 do corrente 
ano. 

1.2. 7 - Comunicações da Presidência 
· -, Recebimento da Me!lsagem n9 441, de 1993 (n"' 

92'!~93, na _opgeni), çl~ f> dQ corrente, pela qual o Senhor· 
Pry*içlente da República solicita 'autoriZação para' contratar 
operação de crédito externo. com garantia da União, no 
valor equivalente a até quarenta e cinco milhões, quinhen.-:
tos-e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois dólares 
norte-americanos; destinada ao financiamento parcial do 
Projeto de Telefonia Rural do Estado de Mato Grosso. 

- Recebimento do Ofício n' 3.203/93, da Coordena
daria-Geral -de Assuntos Externos do Ministério da Fazen
da, .encaminhando documentação do Citibank referente 
às despesas incOrridas na implementação do Acordo de 
Regularização dos juros devidos eni 1989if990, -

, - Recebimento da Mensagem iJ.9 443, de 1993 (n~' 
93U/93, na origem), de 6 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República solicita autorizaçãO para contratar 
opetaçáo de crédito externo, com garantia da União, no 
valor equivalente a até cento e quarenta e sete milhões 
de dólares norte-americanos, entre o Estado da Bahia e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, desti
nada ao financiámento ·parcial--do Programa Corredores 
Rodoviários da Bahia. 

-Aprovação~ pela Comissão Diretora, dos Requeri
mento de Informações n's 1.152, 1.153, 1.190 a 1.193, de 
1993, dos Senadores Iram Saraiva, José Paulo Bísol, Espe
ridião Amin, José Fogaça, e Bello Parga, aos Ministros 
que mencionam, e.m reunião do dia 2 do corrente mês. ... 

1.2.8 - RequerimentO 
- N9 1.387, de 1993, de autoria do Senador Dirceu 

Carneiro, solicitando que seja consid-erado como licença 
autorizada sua ausência dos _trabalhos da <:;~s~_ no período 
de 02 a 03 de dezembro próxiino passado. Aprovado. 

· para a Identificação doS brasileiros e dos estrageiros resi
dentes no País. 

1.2:_10 -- Discursos do Expediente 

SENADOR PEDRÜ.S)MÓN·_:_ Ai"iljse: éónseqüên
cia e prorrogação do julgamento do mandado de 'segurança ' 
interposto pelo ex-Presidente Fernando 'Collor; jurito-ad STF. . . - .. - .. ', ... 

SENADOR JOSAPHAT MARINHÇ>-;-; ARelq,' 4<i : 
, Mi~tistério da Fazenda, em favor d.a Clalql;l~mica lq4ústrja , 
Ltda, de Aratu-BA. 

1.3 -ORDEM DO DIA. . . . . . . . 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 41, .de 1993.(n' 

242193,,pa Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
re~o~~ a permi~s~p :cta _empr~s.a, f:.4pP,~!o. fM .l:t~c:t·. para 
eJqJl~rar serviço de rodiqdifusão sonora·em freqüência nio~· '·r 

dulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 42, de 1993 (n• 
Z47/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada do Sertão 
Ltda. para explorar serviço de radiOdifusão sonor~ érÍl. onda · 
média na cidade de São João dO Pia,uí, Éstaélo ·do_ PiauÍ. 

" Votação adiada por falta de quorum. 
c- Projeto de Decreto Legislativo n' 43, de 1993 (n' 

249193, na Câma~a dos Deputados), que aprova ·q:ato que 
renova a permissão outorgada à )"eley~sã9 .\:'~rdes Marys 
Lt<;ta. para explorar serviço de raQiÇ~ÇifusãçJ_sonç)I:a_e_m fre
qüência modulada q.a cidade de Recife, Estado do Pernam
buco. Votação adiada por fal~a de quonun. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1993 (n'. 
250/93; na Câmar_a dos Deputados), que aprova o ato que " 
renova a permissão da. Rádio Independente _Ltda. para 
explorar serviço_ ele radio.difusão sqnqra em fieqüência mo
dulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do 
Sul. Votação ad.iãda por falta de quorum. __ 

-Projeto de Decreto LegiSlativo n' 45, de 1993 (n' 
253(~3, na Câmâ~a·_~os Deputado~); que apiova o ato que 
renova a conceSs_ãp outorgada à Rádjq Capinzal Ltda. para 
explorar serviço_ d~ .radiodifusão sorior~ em onda m~diíl 
n-a cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina. 'Vota~o 
adiada por falta de quorum. ~ 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 46, de 1993 (n' 
248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqÍiência 
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paufo. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

- Projeto de DeCJ"eto Legislativo n' 48, de 1993 (n' 
264/93, na_ Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda. para 
éxplorar serviço de r~diodifusão sonoÍ';:t em freqüência nio
dul_ada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro. Votação adiada por falta de quorum • 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1993 (n' 
273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da Rádio Litoral Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul. Votação 

·)Bdiada por falta de quorum. 1.2.9 - Leitura de Projeto . 
-Projeto de Lei do SeDado n9l57, de 1993, de autoria 

do Senador Júlio Campos,# que institUi o Registro Único 
- Projeto de Decreto Legislativo n9 50, de- 1993 (119 

. 277/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 

, . 
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renova. a outorga deferida ao Sistema Nova Êra de Comuni
cação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Borrazópolis, Estado dO Para
ná. Vota:ção adiada por falta de quorum. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 7, de 1991 (n' 3.081189, ·na Casa de origem), que estabe
lece normas para as riücrõempreSas ____: ME. e e1ppresas 
de pequeno porte- EPP, relativas ao trata.mento diferen
ciado e simplificado, rio_s campos admini_strativo, fiscal, pre
videnciári'o·, traba-lhista; 'creditício e do desenvolvimento 
empresarial (art. 179 da Constituição Federal). Votação 
adiada por falta de quorum. _ _ · . 

-Projeto de Lei do Senado n' 135, de 1993--' Com
plementar, que acresCenta parágrafo aO art. 38 dã. Lei n" 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício 
do sigilo b_ancário as pes-soas que menCiOna. Votação adiada 
por falta de quorum. · 

- Projeto de Decreto LegislatiVO lt' 47, O.e 1993 (n9 
60/91, na Câmara dõs DePutados}, que aprova o acto que 
renova permissão à Rádio FM Rio Acaraú de Tainboril 
Ltda. para explorar serviÇO de radiodifusão sonora na_c_ida
de de Tamboril, Estado do Ceará. Apreciação sobr~stada. 

-Projeto de Decreto Leg_isl{ltivó 'fi'' 5~, de 199.3" (n~ 
246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada- à R.~dio-Grande Lago L_tda. 
para explorar serviço de radiodifusão. sonora em onda mé
dia na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná. Apre-
ciação sob restada.' - . 

-Substitutivo dã Câm-ara ao PrQjeJo de Lei do Senado 
ne 112, de 1990 (no 5,7J0/90,naquelà Casa), que· dispõe 
sobre a Política Nacional do Id-oso, cria o Conselho Nacio
nal do Idoso e dá outras providências. (Tramitando _em 
conjunto com o Projeto de Lei do Senado n' 376, de 1991) 
Apreciação sobrestada. 

-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n9 376, de 1991, que cria o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências. (Tramintando em- conjuntO com o Projeto 
de Lei do Senado n~' 112, de 1990). Apreciação sobrestada. 

-Projeto de Lei da Cãmara n'53, de 1993 (no 284/91, 
na Casa de origem), que regulam~1_1ta o "exúcício das Profis
sões de Técnico em Higiene P~nt~I e de _Atendente de 
Consultório oentái-io. Apreciação sobrestada. 

- Projeto de Lei da Câmar.a n' 59, de 1993 (n' 
1.210191, na Casa de origem), que dispõe sobre o salário 
mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas. Aj:Jriciação so
brestada. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 152", de J993. (n' 
2.250/91~ na Casa de origem), que dispõe sobre a alienação 
de imóveis de propriedade da União, sob jurisdição do 
Ministéiro da Marinha. Apreciação sobrestada. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 219, de 1993 (n' 94/91, 
na Casa de origem), que prorroga a Lei que estabelece 
normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das libera
ções dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras 
providências. Apreciação sobrestada. 

-Projeto de Leí da Câmara n> 221, de 1993 (n' 165/93, 
na Casa de origem), que disciplina a fíXa-çâo áo número 
de deputados, ~os termos do art. -15, inciso primdro, da 
Constituição Fêderal. Apreciação sobrestada. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 235., de 1993-Comple
mentar (no 146/93-Complementar, na Casa de origem), que 

cria o Fundo Penite'nciário Nacional - FUNPEN, e ·dá 
outras providências. Apreciação sobrestada. 

-Ptójeto de Lei da Câmara no 23_7, de 1993-Comple
mentar (n9145/93-Complementar, na Casa de origem), que 
organiza a Defenso'ria Pública da União, do Distdto Fede
ral e dos TerritóriOs e prescreve normas gerais para sua 
organização nos Estados, e dá outras providências. Apre
ciação sobrestada. 

-Projeto de Resolução no 126, de 1923~ que autoriza 
a Companhia Vale· do Rio_ Doce a contratar operação de 
crédito externo juOto ao Export-Import Bank of Japan, 
no valor· equivalente a até duzentos milh_ões de dólares 
norte-americanos, éom garantia da União_. Apreciação so
brestada. 

-Projeto de Resolução no 129, de 1993~ que autoriza 
o Governo do Estado de São Paulo a emitir 65.274.713.295 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 
- LFTP, destinadas à liquidação do 5~' oitavo de preca
tórias judiciais pen'dentes, bem como de complementos 
às parcelas anteriormente emitidas. Apreciação sobrestada. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 173 (n' 1.864/89, na 
Casa de origem), que dá nova redação aos arts. 387 e 
392 ·da Consolidação das Leis do Trabalho - CL T, altera 
os arts. 12 e 25 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, 
e os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei n' 8.213, de 24 de julho 
de 1991, todos pertinentes à licença-maternidade. Apre
ciação sobrestada. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR ÁUREO MELLO - Regozijando-se 

com a de~isão do STF, em mandado de segurança do ex
Presidente Fernando Collor de Mello. 

SENADOR ÁLVARO PACHECO -Situação caó
tica do sistema penitenciário brasileiro. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Margem de lu
cro na comercialização de combustíveis no Estado de Santa 
Catarina: comparada à dos Estados de São Paulo e Paraná. 

SENADOR MARCO MACIEL - Apreensão de S. 
Ex-, co~ a aplicação irresponsável da engenharia genética. 

SENADOR LUIZ ALBERTO OLIVEIRA- Quin
quagésimo aniversário de publicação do livro Prática de 
Processo Civil, do Professor Francisco Raitani. Financia
mento de campanhas eleitorais. 

1.3.2 - Comunicações da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Resolução n' 131, de 1993, que altera o 
art. 29 do Regimento Interno do Senado Federal, sendo 
que ao mesmo não foram oferecidas emendas. .. 

-Término do pi-azo sem que tenham sido oferecidas 
emendas às seguintes .matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 94, de 1992 (no 
4.377/89,na Casa de origem), que altera o parágrafo único 
do art. lo da Lei n' 7.628, de 13 de novembro de 1987, 
que dispõe sobre os preços mínimo-s da uva. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 152, de 1992-(n' 567/91, 
na Casa de origem}, que prorroga o prazo de vigência 
da Lei no 8.199, de 1991. 

- Projeto de Lei da Câmara no 123, de 1993 (n' 
2.278191, na Casa de origem), que altera a legislação do 
imposto de renda~ relativamente à distribuição disfarçada 
de lucros. 
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-Projeto de Lei do Senado n"28, de 1993, de a-utoria 
da Senadora EVa Blay, que reguJ~m~n~a_ 9 parágrafo 7~ 
do art. 266 da Constituição Federal e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei do Senado n\' 41, de 1993, de autoria 
da Senadora Marlucc Pinto, que dá nova redação ao art. 
15 da Lei n"5.991, de 17 de dczembro_.&~)973, que dispõe 
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medica
mentos, insumos, farmacêuticos e correlates, e dá outras 
providências. - . " - . 

1.3.3 ..,... Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 253• SESSÃO, EM 8 DE DEZEMBRO 
DE 1993 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 --Ofício do 1~ Secretário da Câmara dos Depu

tados 
- Encaminhando à revisão do Senado Federal autó

grafo do seguinte _projeto: 
- Projeto de Lei da Câmara n" 246, de 1993 (n" 

1.229/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a municipa
lização da merenda escolar. 

2.2.2- Comunicação da Presidência 
Recebimento do Ofício n" S/164, de 1993 (n" 3.244/93, 

na origem). do Banco Central do Brasil, encaminhando 
solicitação para que o Governo do Estado do Mato Grosso 
possa contratar operação de crédito, para os fins que espe
cifica. 

2.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Leida Câmara n" 173 (n" (864/89, na Casa 

de origem). que dá nova redação aos arts. 387_ e 392 da 
Consolidação das Leis do Trabalho-,- CLT, altora os arts. 
12 e 25 âa Lcrn' 8.212, de 24 de julho de 1991, e os 
arts. 3Y, 71, 73 e 106 da Lei n" 8.21:3, d"2;Cde' julho 
de 1991, todos pertinentes à licença-maternidade. Apre
ciação sobrestada, após parecer· de plenário favoravel ao 
projeto com emendas que oferece, e abertura de prazo 
para oferecimento de emendas. 

Projeto de Lei da Câmara n" 152, de !993 (n" 2.250/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre_aalienação de imó
veis de propriedade da União, sob jurisdição do Ministério 
da Marinha. Aprovado, após parecer de plenário. À san-
ção. . _____ _ ____ _ --· 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n" 7, de 1991 (n'' 3.081!89, na Casa de origem), que estabe
lece normas para as microcmpresas - ME, e empresas 
de pequeno porte - EPP ,_relativas apJratamento difereri
ciado e simplificado, nos ca.rripOs administrativo, fiscal, pre
videnciário, trabalhista, creditício e do desenvolvimento 
empresarial (art. 179 da Constituição Federal). Aprovado, 
~om emenda e subemenda, após pareceres de_ plenário~ 
A Comissão Dirctora para redação final. _ 

Rcdação final do Substitutivo do Senado _aq Projeto 
de Lei da Câmara n• 7, de 1993 (o" 3.081/89, na Casa 
de origem). Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

Mensagem n' 441, de 1993 (n" 927/93, na origem), 
que solicita seja auforiiada a contratação de operação de 
crédito externo, com garantia da União, no valor equiva-

lente a até quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta 
_· _e_se~s mil, duzentos e _quarenta e dois dólares norte-ame

ricanos, de principal, desfinada ao financiamento parcial 
do projeto de telefonia rural do EstadÔ do Mato Grosso 
Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n~ 132/93 
constant<E de parecer de plenário proferido nesta oportu· 
nidade. A Comissão Diretora para a redação final. / 

Redação final do Projeto de Resolução n' 132193. 
Aprovada. À promulgação. ~ . - · 

Substitutivo da Câinara aO Projeto de __ I.ei ·do. S~na.do 
n' 112, de 1990 (n' 5.710/90, naquela Casa), que dispõe 
sobre a Política Nacional do ldosp, cria o Conselho Nacio
nal do Idoso e dá outras providências. (Tramitando em 
conjunto como Projeto >]e Lei do Senado n'376/91). Apro
vado, nos te_rmps~do Rt;:querimen~o n~ 1_.391/93, Çtpós pare-

. - cer de plenário. A Comissão Diretora para a redação final. 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 112/90. 

Aprovada. À sanção. . 
Projeto de Lei do Senado n' 376, de 1991, que cria 

o Estatuto c!o I9oso e dá outras providências. (Tramitando 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n~ 112, de 
1990). Prejudicado em virtude da deliberação sobre o item 
imediatamente anterior. 

Projeto de Lei da Cãmara n' 53, de 1993 (n' 284191, 
_na Casa de orige:rpJ,_ que feg_ulamenta o exercício das Profis
sões de Técnico em Higiene Deqtal e çle Atendente de 
Consultório Dentário. Aprovado com emenda de redação, 
sendo rejeitada ,a de plenário, após parecer proferido nesta 
oportunidade. A Comissão Diretora para a redação fínal. 

Redação final do Projeto de Lei da Cãmara n' 53/93. 
Aprovada. À sanção. 

Projeto de Resolução n' 126, de 1993, que autoriza 
a Companhia Vale do Rio Doce a contratar operação de 
crédito externo junto ao Export-Import Bank of Japan, 
no valor equivalente a até duzentos milhões de dólares 
norte-americanos, com garantia da União. Aprovado. À 
Comissão Diretora para a redação final. 

Redaçã_o fínal do Projeto de Resolução n' 126/93. 
Aprovada. A promulgação. 

Projeto de_ Resolução n' 129, de 1993, que autoriza 
o Governo do Estado de São Paulo a emitir 65.274.713.295 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 
- LFTP, destinadas à liquidação do s~ oitavo de preca
tórias judiciais pendentes, bem corno de complementos 
às parcelas anteriormente emitidas. Aprovado. À Comissão \ 
Diretora para a redação final. _ 

1 Redação final do Projeto -de Resolução n' 129/93. 
Aprovada, À promulgação. · 

Mensagem n' 443, de 1993 (n' 930/93, na origem), 
que solicita seja autorizada a contratação de operação de 
crédito exteirio, cOm garántia da União, no valor eqUiva
lente a até cento e quarenta e sete milhões de dólares 
norte-america-nOs, de principal, entre o Estado da Bahia 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
-destinada ao financiamento parcial do Programa Corre~ 
dores Rodoviários da BalÍia. Aprovado, nos termos do Pro
jeto de Resolução n~' 1_33/93, constante de parecer proferido 
nesta oportunidade, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy 
Magalhães. A Comissão Diretora para a redação final. 

Redaçã_o final do Projeto de Resolução no 133/93. 
Aprovada. 1- promulgação. 
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Projeto d·e Resoluç30n9 117, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Piraquara (PR) a contratai oPe
ração de cré-9ito _juntO ao' Banco dq Estado dQ Paraná: 
SA. - BANESTADO, no valor de dez milhões e sete-. 
centos mil cruzeiros· reais: a ·preços de jUnho de 1993, no 
âmbito do Programa Estadual de De.s_envOlvimento Urbano 
-.:. PEDU. Aprov&do. À Coniissão DiietOf.ci para a redaÇã-o 
finaL · 

Redaç~o final do -Projeto de R.esoiução n' 117193.1 
Aprovada. A promulgação. _ - , 

Projeto de Resolução n' 121, de 1993, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo no valor de· até nove milhões de dólareS · 
norte-americanos, junto áo Banco Intei"n_a"cional para Rê~ 
construção e Desenvolvimento- BIRD. Aprovado. À Co
missão Diretora ·parã a tédação final. 

Redaçã_o final do Projeto de Resolução n' 12!/93. · 
Aprovada. A promulgação. - · ' c -· 

Projeto de Lei da C~mara n' 26,' de 1992 (n' $15191, 
na Casa -de- origem), que autoriza o Instit-uto Nacional da 
Seguridade Social - INSS, a doar à Coo,perativa H~bi;a-, _ 
cional dos Servidores do Ministério da Previdência e Assis~ 
tência Social, o Estado da Bahia, o terreno que menciOna, 
Aprova~o, com emendas de 1.:edação, -aJfós parecer de pi~-- _ 
nário. A Comissão Diretora-pãta a féâ~ção filial. -

Redação final do Projeto de Lei cta Câmara n!' 26193. -
Aprovada. À sanção. 

Projeto de Lei da Cãmara n' 237, d.e 1993-Comple
mentar (n' 145/93-Complementar, na Ciiside origem), que 
organiza a Defensoria Pública da União,. Qo Distrito Fede
ral e dos Territórl.OS e "prescreve nonD.ã.S- gerais para sua 
organização nos Estados, e dá outras providências:-vota
ção adiada, por 24 horas, após parecer de plenário, haven
do usado da palavra o Srs. Pedro Simon, Josaphat Marinho 
e Cid Saboia de Carvalho. · 

Projeto de Lei da Câmara n' 221, de.1993 (n' 165193, 
na Casa de origem), que disciplina a fixação do número 
de deputados,.. nos termos do art. 45. inciso primeiro, da · 
Constituição Federal. Votação adiada, por falta de quorum, 
após pareceres de plenário favorável ao projeto e cOntrário 
a emenda apresentada. 

. . 

Projeto de Lei do Senado n; Ús, de 1993 - Comple
mentar, que, acresce~t,a'párágrru;o, aci àrt-_38 daLein• 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para exclUir do benefício do 
sigilo bancário as pessoas que menciona. Votaç~o adiada, 
por falta de quorum. 
_ Projeto de Lei da Câmara n' 219, de 1993 (n' 94191, 

na Casa de origem), que prorroga a Lei que estabelece 
normas sobre o cálculo, a entre:ga_ e o _cqptrole das libera
ções dos _r~S4r.sos~Qos F~nqqs _de_ J.;'arJ:~cjpação e dá out~s 
providências~ Dis-cusSãO -enCerrada, ficando a võtação adia~ 
da pOr falta de_ quorum, após parece~ de plenário. 

2.3c1 -' Discursos após a Ortlem do Dia 

SENADOR MANSUETO.DE,LAVOR _.:_: R~~~zÍj~ 
pela aprovação do Substitutivo do Sénado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 7, de 1991, constante da Ordem do 
Dia da presente sessão. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA......: Criação -do 
Fundo de Desenvolvimento do Artesanato· do Estado do 
Af!lapá_. pelo Govern3doi ~nn~bal BartelloS. -

são. 
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sCs-

. . . 

2.4 -ENCERRAMENTO 

3- ATO DA COMISSÁO DIRETORA 
-N' 65, de 1993'(Republicação) 
4- ATOS DO PRESIDENTE . 
- W 582.a 584, de ~993 
- W 516 e 518, de 1993 (Republicação) 
5 - ATOS DO DIRETOR-GERAL 

N'' 82 e 83, de 1993 
6- ATADECOMISSÁO 
7 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON

GRESSISTAS 
- Ata da 7~ Reuni~o Ordinária do ConselhO, realizada 

em 21-10-93 
8 - MESA DffiETORA 
9- LiDERES E VICE-LÍDERESDE PARTIDOS~ c 

10 - COMPOSIÇÁO DAS COMISSÓÉS PERMA;-
NENTES • 

Ata da 252a Sessão, em 8 de dezembro de 1993 

3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Levy Dias, 
Bello Parga e Eva Blay 

AS 9 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Alvaro Pacheco _ Bello Parga _ Elcio Alvares _ Garibaldi 
_Alves Filho _ lrapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ José 

Richa _ Mansueto de Lavor_ Mauro Benevides _ Ney Maranhão 
_ :Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ 
Ronan Tito _ Wilson Martins. 
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -1'1lista de presença 
acusa o comparecimento de 15 Srs .. Senadore_s_..-Havendo nú~ _ 
mero re_gimental, declarq aberta a s~~s_ã<?: !:-: ._. __ . , • , , _· -

Sob a proteção de DeUs, iqiéii:tm,o1i _np?sqs,!r_ab~l.ho.s. . 
O Sr. P Secretário prOcéçl_erfà leitura do Expediente. 
É lído o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESID-E:>ITE DA REPÚBÚcA 

Submetendo â deliberação do Senado Federal a 
escolha de nome in_d~ado para cqrgp qtjo provimen-to 
depende de sUa prévia aquiescênCia: 

MENSAGEM N• 44:Í, DE 1993. 
(N• 929/93, na Casa de origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, __ 
De conformidade com o art. 52, ]ncisO IV, da Cons-tituição 

Federai, e de acordo c.om o dis_pos~o n~ arL. ?6. § .1_?, do _ 
Regulamento aprovado pelo D_e~reton•~~p25,de 1• de o~~~-. 
bro de 1986, no art. 39, inCiso II, alínea a, e no art. 40 do 
Anexo I ao Decreto n• 99.578, de 10 de.outubro de·1990, 
submeto à aprovação de Vossas Excelências a escolha, .q':le. -. 
desejo fazer, do Senhor LUCIANO OZORIO ROSA, Mmis
tro·de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para,.cumu
lativamente com o cargo de Embaixador do Btasil junto à 
República Popular de Moçambiq_ue, exerser o cargo de EIT_I-
baixador do Brasil junto ao Reino do Lesoto:. --=-_--... 

Os méritos do~ Embaixador LUCIANO OZORIO. R.O
SA, que me induziram a ~colhê-lO par~ '? d~Je!fipen~C?. ~~~~a 
elevada função, constam da anexa mformaçao do Mtmsteno 
das Relações Exteriores. · _ _ _ __ · 

Brasília, 6 de dezembro de 1993. --:-Itamar Fr~r~:co. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum vitae: _0 _ -

Embaixador LUCIANO OZORIO ROSA .• 
Rio de )aneiro/RJ, 18 de dezembru de 1939., · 
Filho de Pedro Advíncula Rosa e MariaLuiza Ozorio Rosa. 
CPCD, IRBr. Bacharel emDireito, FD/UEG. Curso Inten-

sivo de Treinamento em PromoçãO Comercial, 1976. CAE, 
IRBr. Segundo Tenente da Reserva da Marinha, 1961. 

Terceiro Secretário, 4 de novembro de_1963. 
Segundo Secretário, merecimento, 1 de ja!l~1ro .de 1967. 
Primeiro Secretário, merecimento~ 1 de j~ne~ro de 19(3. 
Conselheiro, merecimento, 21 de junho de 1979. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 27 de dezembro 

de 1984. . . . ~ . 
Assistente do Chefe da Divisão de Organização, 1963/66. 
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, 1973. 
Subchefe da Divisão do Pessoal, 1973/74. 
Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 1979183. 
Chefe, substituto, do Departamento do Oriente Próximo, 

1983185. 
Chefe da Divisão do Oriente Próximo-I, 1983/85. 
Roma, Segundo Secretário, 1967170. 
Cairo, Segundo Secretário, 1970/72. 
Damasco, Encarregac;Jo de Negócios, 1971. 
Cairo, Encarregado de Neg_ócios 1 1972. 
Trfpólí, Primeiro Secretário, 1975/77. .. · . 
Trípoli, Encarregado de Negócios, 1975 e 1?76. 

Bruxelas, PrimeirO Sectetárió; 1977n9. 
Acra, Encarregado de Negócios, 1983. 
Haia, Ministro Cqns~lheiro, 1985/88. . 
f~àià .. Eilcarregad_o d~ Negócios .• .1985 .. , __ _ 
BuenOS Aires, Ministro Conselheiro, 1988/92. 
Buenos Aires, Encarregado de Negócios, .19ªW9~ .. 
Maputo, Embaixador, 1992/93,· ; · · · . . . ~·. . . , 
Missão Comercial Brasileira à Afnca Ocjdent~l,.1965 (mem-

bro). ' · 
Comissão da Tabela. de Representaçílo no Exterior~ 1966 

(membro). ·-L_ ~ • · 

Negociações de Marinha Mercante, Roma, 1969. -· 
Missão Especial. as Exéquias do Presi4~~~e da República 

Árabe Unida, Cairp, 1970 (delegado),.. , , ·' . 
À,qisPóSição da Ç?~IegaÇão da,Lí~ja, ,durante as ce_riiJiô_qías 

de posse do Presi4e.,,n~~ .grnesto _Ge_Is,el, 1974. . . _ 
MissãÕ Comerciá! ao _Golfo Pérs_ico e Egito,_ 1975 (delf:-

ga~!~âo Especial Pára rePresentar-~ ~ra~il~ ~as_- ce~~IJ~.~~ 
comemorativas do Vigésimo Quiri~O 'Aili:Versário. da R,_evo

, lução de Primeiro de Novembro, Argel, 1979 (delegado). , ~ 
À disposição do M{n'is'tro das B.el~_ç9es Exteriore_s d_a_fVlalá:-

sia em visita oficial ã6 Brasil, 1979._ . . _ _ _ ~ 
Missão Especial pa-ra representar ·o Brãsil nas cerfmôniâs 

comemorativas do Décimo Seg!Jndo Aniversário da Revo~ 
lução Iraquiana, 19SO (delegado). 

Missão Econômicá ao Kuaite, 1980 (delegado). . . . 
II Reunião da COm'iSsão Mista Bràsll-Líbia, Brasílíà, 1980, 

(membro). , , , . . 
Viagem de estudos -ao Norte do Brasil, .a convite da ESG, 

1981. . .. . ··. : 
II Reunião da Co'rniSsão Mista :BraSil~lraque, B-rasüi3,-1981 

(membro). · , . ~ .. 
III Reunião da Comissão Mista Brásii-Líbia. Trípoli, 1981 

(delegado). . .· . . 
Missão Económicá.-·ã Argélia e Tunísia, 19~2 (inembro). 
Missão Económica ao Egito e Irãque. 1982 (membro). 
III Reunião da Comlssao Mista Brasil-Iraque, Bagdá, 1982 

(relator). · . . . · .. · . . 
Coniitiva do Min·is"tro dê Estado das, Relações Ex_teriore~ 

em visita oficial á Arábia Saudita, 1982 (membro). 
À diSpoi.;"ição do Ministro das Relações Exteriores da Bélgica 

em visita oficial ao Brasil, 1983. 
Missão política ao_lrã e_ao Ltbano, 1984. _ _ __ 

- II III e IV Reuniões da Comissão Mista Brasil-Iraque, 
Bra;ília, 1981 (membro), Bagdá, 1982 e Brasília 1984 (relator). 

À disposição da Missão Especial do Líbano _à posse do 
Presidente da República, Brasília, 1985. _ ~ . 

Presidente da Coin.issão de licitaçã1) Pàra a construção da 
nova chancelaria da Embaixada do Brasil, Buenos Aires. 1988. 

Representante alterno do Brasil junto ao Comité fntergo
vernamental coordenador da Bacia do Prata (1988). 

Grupo de Traba!ho Brasil-Argentina sobre_Política Nuclear, 
Rio de Janeiro, 1988 (delegado). 

-1 Reunião do Comitê permanente Brasil-Argentina sobre 
Política Nuclear, Cól:doba, 1988 (delegado). 

II Reunião do Comitê Permanente brasileiro-argentino so
bre--poiítica nuclear, São Paulo, 1989. 

Conferencista no Seminário Regional das Nações Unidas 
·sobre a questão Palestina, Buenos Aires, 1990. 

iii ReÜnião do Comité Pe;r_m.anente _brasileiro-argentino so
bre _Política n~~~eat, ··Buenos Aires, 1990. _ 

IV Reunião do Comitê Permanente brasileiro-argentino so
-bre política nuclear, Rio de Janeiro, de 1990. 
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COnferências na Escola de G!J,ezra Naval, 1980/85. 
Conferência na Escola Superior de Guerra, 1981. 
ConferénciiS na Escola de Coamndo e Estado Maior da 

Aeronáutica, 1981 e 1983. · 
Conferéncias na Escola Nacional de Informações, 1980 e 

1982. 
Conferências na Universidade de La Plata, 1989, e na Fun-

dação Ricardo Rojas, 1990. · 
Presidente da Associação dos Diplomas acreditados na Ar-

gentina (ADA) 1988189. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Br3sil~ _ 
Ordem do Rio Branco, Grande Ofici31.-Brasil. 
Ordem do Mérito, Cavaleiro, Itália. 
Ordem do Mérito, OUcial, Egito. _ _ 
Ordem de Orange-Nassau,_ Comendador, Países Baixos. 
Ordem do Libertador General San Martin, Grande Oficial, 

Argentina. _ __ 
O Ministro LUCIANO OZORIO ROSA se encontra nes

ta data no exercício de suas funções de Embaixãdor do Brasil 
à República de Moçambique. · · 

Secretária de Estado das Relações Exteriores, cm 
de de 1993. - Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do 
Departamento do Serviço Exterior. . 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na~ 
cional.) 

AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA 

N9 1.054J93~ de 3 do corrente, encaminliandê:tinformações 
sobre os quesitos constantes do RequerimentO- n9 1.003, de 
1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As informaÇões foi-am enca~ínhadaS, em cópias, 
ao Requerente. _ _ -. ~ __ , 

O Requerimento-vai ao ArquiVor 

A VISO DO PRESIDENTE DO 'fRI!JUNAL 
DE CONTAS DA UNIAO 

N9 95, de 30 de novembro último, encaminhando 
informações sobre os quesitos conStantes .do Requeri
mento n" 863, de 1993, de autoria do Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. 

As informações foram enca"inlhadas; em 
cpópias, ao Requerente. . 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁIÚO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS -

N9 425/93, de 3 do corrente, encaminfiandO,-j)ãra os devi~ 
dos fins, autógrafos do Projeto de Lei do Senado n' 126, 
de 1990 (n' 196191, naquela Casa) de autoria do Senador Fran_
cisco Rollemberg, que toma obrigatória 3: baixa de veículos 
vendidos como sucata, é dá outfas providências, ::1ancionado 
e transformado na Lei n" 8. 722, de 27 de outubro de 1993; 

N9 426/93, de 3 do corrente, encaminhaiidO, para os devi
dos fins, autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 
1990 (n' 2.213/89), na Casa de origem), que estabelece a obri
gatoriedade da declaraç~d'l·de bens e rendas para o exercício 
de cargos, empregos e funçõeS nos Poderes Executivo, Legis
la!ivo e Judiciário, e dá outras providências, sancionado- e 

transformado na Lei n~ 8. 730, cte 10 de novembro de 1993; 
e 

Nq 427/93, de 3 de Corrente, encaminhando, para os devi
- dos fins, autógrafos do PrOjeto de Lei do Senado n9 130, 
de 1991 (n' 1.818191, naquela Casa), de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que dá nova redação ao item 
UI do art. 131 da Consolidação das Leis do Trabalho, saneio~ 
nado e transformado na Lei n9 8.726, de 5 de novembro de 
1993. 

NQ 428/93, de 3 do corrente, comunicando a prejudicia~ 
lidade do Projeto de Lei_ do Senado n~'74, de 1992, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que declara de utilidade pública 

-Fundação Pró~ Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro. 

Encaminhanc/o à revisão do Senado Federal autó~ 
grafos dos seguintrs projetas: · 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 238, DE 1993 
(N• 6.030/90, ná Casa de origem) 

Dá a denominação de Rodovia Presidente João 
Goulart á Rodovia BR-472. 

O Có~greSso N~cionà.I decreta: 
Art. !9 Passa a chamar-se Rodovia Presidente João 

Goulart a BR-472. 
Art. ~9 Esta lei ent.ra e,m vigor na data de sua publi~ 

caçáo. 

(A Comissdo de Educação.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 239, DE 1993 
(n' 1.791191, na Casa de origem) 

(de iniciativa do ~residente da República) 

Dispõe sobre o Registro Público de Empresas M_er:
cantis e AtiVidades AfinS e dá outras providências. 

O Congresso NacionaÍ decreta: 

TÍTULO I 
~DO Registro Público de Empr~as Mercantis e Atividades Afins 

CAPITULO! 
Das finalida~es e da organização 

SEÇÃO I 
Das Finalid3des 

Art. 19 O Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins, subordinado às normas gerais prescritas nes~ 
ta lei, será exercido em todo o território n.acional, de forma 
sistêmica, por óigãos fedEi.fais e estaduais, com as seguintes 
finalidades: 

I- dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança 
e -eficácüi. aos atos jurídicos das empresas mercantis, subme~ 
tidos a registro na forma desta lei; 

II- cadastrar as empr'esas nacionais e estrangeiras em 
fu_ncionamento no País e manter atualizadas as informações 
pertinentes; · 

III -proceder à matrícula dos agentes auxiliares do co~ 
mércio, bem como ao seu cancelamento. 

Art. 29 Os atos das firmas mercantis índividuais e das 
so_ciedades mercantis serão arquivados no Registro Público 
de Empresas Mercantis e Atividades Afins, independente~ 
mente de seu objeto, salvo ~s exceções previstas em lei. 

Parágrafó único. Fica instituído o Número de Identifi~ 
ça_ção do R~gistro de Empresas- NIRE, o qual será atribuído 
a todo ato -constitutivo de empresa, devendo ser compati~ 
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bilizado com os_ números adotados pelos demais- cadastros 
federais, na forma de regulamentação do Poder Executivo. 

SEÇÃO II 
Da Organização-

Art. 3° Os serviços do Registro Público .de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins serão exercidos, em todo o terri
tório nacional, de maneira uniforme, harmónica e interdepen
dente, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mer
cantis - SINREM, composto pelos seguintes órgãos: 

I -o Departamento Nacional de Registro do Comércio_, 
órgão central do SINREM, com funções supervisora, orienta
dora, coordenadora e normativa, no plano técnico; e supletiva, 
no plano administrativo; 

II- as Juntas Comerciais,- CoriiO-órgãos locais, com fun-
ções executora e administradora dos serviços de registro. 

SUBSEÇÃO I 
Do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio 

Art. 4"' Ç> De_p~rtame9to Na~ional de Registro aQ Co
mércio- DNRC, criado pelos arts. 17, II, e 20 da Lei n~ 
4.048, de 29 de dezembro de 1961, órgão integr.ante dasecre-. 
taria Nacional de Direito Económico do Ministério da JuStiça, 
tem por finalidade: 

I- supervisionar· e- coordenar, no plano técnico, os ór
gãos incumbidos da execução dos serviços de Registro Público 
de Empresas Mercantis e Atividades Afins; 

II- estabelecer e consolidar, com exclusiyidade, as nor
mas e diretrizes gerais ·do Registro Público de Empresas Mer
cantis e Atividadcs Afins; 

III- solucionar dúvidas ocorrentes na interpretação das 
leis, regulamentos e demais normas relaciOnadas com o regis
tro de empresas mercantis, baixando instruções para esse fim; 

IV - prestar orientação às Juntas Comerciais, com vistas 
à solução de consultas e à observância das normas legais e 

· regulamentares do Registro Público de Empresas Mercantis 
e Ativídades Afins; 

V - exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos 
incumbidos _do Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividadcs Afins, representando para os devidos fins às autori
dades administrativas contra abusos e infrações das respectívas 
normas, e requerendo tudo o que se afigurar necessário ao 
cumprimento dessas normas; --

VI- estabelecer normas procedimentais de arquivamen
to de atos de firmas mercantis individuais e sociedades mer
cantis de qualquer natureza; 

VII- promover ou providenciar, supletivamente, as me
didas tendentes a suprir ou corrigir as ausênciaS,-lalhaS ou 
deficiências dos serviçOs de Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins; 

VIII- prestar colaboração técnica e financeira às Juntas 
Comerciais para a melhoria dos serviços pertinentes ao Regis
tro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; 

IX - organizar e manter atualizado o cadastro nacional 
das empresas mercantis em funcionamento no País, com a 
cooperação das Juntas Comerciais; 

X- instruir, examinar e encamirihar os processos e recur
sos a serem decididos pelo Ministro de Estado da Justiça, 
inclusive os pedidos de autorização para ·fiacionalização ou 
instalação de filial, agência, sucursal ou estabelecimento no 
País, por sociedade estrangeira, sem prejuízo da competência 
de outros órgãos federais; 

XI- promover e efetuar estudos, reuniões e publicações 
sobre assuntos pertinentes ao Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins. 

SUBSEÇÃO li 
Das Juntas Comerciais 

Art. 59 Haverá uma Junta Comercial em ·cada unidade 
federativa, com sed~ 9a capital e jurisdição na área da circuns
crição territorial respectiva. 

Art. 6'-' As Juntas Comerciais subordinam-se adminis
trativamente ao governo da unidade federativa de sua j-urisdi
_ção e. tecnicamente; ao DNRC, nos termos desta lei. 

Parágraf<;> úl_li_co, A J.l.mta Comercial do Distrito Federal 
é subordinada admini-str~üva e tecnicamente ao DNRC. 

Art. 79 As Juntas Comerciais poderão desconcentrar 
os seus serviços. mediante convênios com órgãos pdblicos 
e entidades priVadas sem fins lucrativos, preservada a compe
tência das atuais Delegacias. 

Art. 8'' Às Juntas Comerciais incumbe: 
I- executar os serviçoS previstos no art. 32 desta lei; 
II- elaborar _a_ tabela de preços de seus serviços, obser-

vadas as normas legais pertinentes; · - · 
III-processar a habilitação e a nomeação dos tradutores 

públicos e intérpretes comerciais; 
IV- elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas 

- alterações, bem como as resoluções de caráter administrativo 
necessárias ao fiel_ c~mpriJ:!lento das normas lega!s. r_egula
mentares e regimentais; ~ 

V- expedir carteiras de exercício profisSiOnal de pessoas 
legalmente inscritas no Registro Público de Empresas Mer
cantis e Atividades AfinS; 

VI - O assentamento dos uso_s e práticas mercantis. 
Art. 9~ A estrutura básica das Juntas Comerciais será 

integrada pelos- seguintes órgãos; 
I- a Presidência, como órgão diretivo e representativo; 
II -o Plenário, como órgão deliberativo superior; 
III -as Turmas, como órgãos deliberativos inferiores; . 
IV- a Sec:retaria-Geral, como órgão-administrativo; 
V - a Procuradoria, como órgão de fiscalização e de 

consulta jurídica; . 
§ 19 As Juntas Comerciais poderão ter uma Assessoria 

Técnica, com· a competência de preparar e relatar os docu
mentos a Serem submetidos a sua deliberação, cujos membros 
deverão ser bacharéis. em Direito, Economistas, Contadores 
oü Administradores. 

§ 2~' As Juntas Comerciais, por seu Plenário, poderão 
resolver pela criação de Delegacias, órgãos locais do_ registro 
do comércio, nos termos da legislação estadual respectiva. 

Art. 10. O Plenário, composto de Vogais e respectivos 
suplentes, será constitUído pelo mínimo de 8 (oito) e o máximo 
de 20 (vinte) Vogais. · · 

Art. 11. Os Vogais e respectivos suplentes serão no
meados, no Distrito F~deral, pelo Ministro de Estado da Justi
ça, e nos Estados, salvo disposição em contrário, pelos gover
nos dessas circunscrições, dentre brasileiros que satisfaçam 
as seguintes condições: 

I_- estejam em pleno gozo dos direitos civis e políticos; 
II- nãq_ estejam condenados por crime cuja pena vede 

o acesso a cargo, emprego e funções públicas, ou por crime 
de prevaricação. falência fraudulenta, peita ou suborno, con
cussão, peculato, contra a propriedade, a fé pública e a econo-
mia popular; -

III- sejam, ou tenham sido_, por mais de cinco anos, 
titulares de firma mercantil individual, sócios ou administra-
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dores de_s~ciedade ~ercantil, valendo como prova, para esse 
fim, certtdao e:'ped1da pela Junta Comercial; 

IV- esteJam quites com o serViçO militar e o serviÇo 
eleitoraL -· · - -

Parágrafo único. Qualquer pessoá poderá repreS.e~~-~r 
fuadadamente à autoridade competente contra a nomeação 
de vogal ou:supl~nte, contrária aos preceitos desta Lei, no 
prazo de qumze dias, contados da data da posse._ · 

Art. 12. Os Vogais e respectivos suplentes serão esco-
lhidos da seguinte forma: · -· 

I -a metade do número de Vogais e suplentes serádesig
nad_a mediante in~icação de nomes, em listas tríplices, pelas 
enttd~~es patronaiS de grau superior e -pelas Associações CO
merciais, com sede na jurisdição da Junta; 

._II -um Vogal e,respeétivo suplente, representando a 
Umao F~cl~~_al,_ P<?!:_nomeaço11o .do Mini.stro .de Estado da Jus-
tiça; -

III. -três Vogais-e respeCtivos Su-Plêntes, representando, 
respectivamente, a classe dos advogados, -a_1 dos economistas 
e a dos contadores, todos mediante indicaçâó, em lista trÍplice, 

· do Conselho Seccional ou Regi_onal_do órgão corporativo des-
tas categorias profissionais; - - · ·- -- --· _, · 

. ~V- os demais Vogais e suplentes serão designados, no 
Dtstnto Federal, por livre escolha do Ministro de Estado da 
Justiça; e, nos Estados, pelos respectivos Governadores. 

. §. !9 Os Vogais e respectivos suplentes de que tratam 
os mcrs?~ II e II_l deste. ar:!go ficam __ dispensados da prova 
do requtstto previsto no InCISO III do art. 11, mas exigir-se-á 
a prova de mais de 5 (cinco) anos de detive exercício da 
pr«:fiSsão em relação ao_s Vogais e suplentes de que trata o 
InCISOIJJ. ' .- · ',. · - · 

§ 29 As listas referidas neste artigo devem ser remetidas 
até 60 (sessenta) dias antes do término ___ do mandato, caso 
contrá_~o será considerada, com relação a~cada entidade que 
se omthr na remessa, a ~ltima Hsta que não inclua pessoa 
que exerça· ou tenha exercido mandato de Vogai. 

Art. 13. Os Vogais serão remunerados por presença 
nos termos da legislação· da unidade federativa a que pertencer 
a Junta Comercial. -, ! · 

Art. _14. f:! Vogal será substituído pbr ·seu suplente du
rante os rmpedtmentos e, no caso de vaga, até o final do 
mandato. -

Art. 15. São incompatíveis para a Paifiéíj:,"aÇão ;o Co"ié
g~~ de Vogais da -~~sma Junra ComerciaTOS -parentes CorlSan
gumeos e afins até o seg"undo grau e os_ .SóCios da mesma 
empresa. _ . _ , .... _ . -

.Parágrafo únicO. Effi casO de incompatibllidãde, serão 
segutdos, para a escolha dos membros, sUcessivamente os 
critérios da precedência na-nomeação, dã precedência na ~os-
se, ou do membro mais idoso. -

Art. 16. O mandato de Vogal e respeCtivo suplente será 
de 4 (quatro) anos, permitida apenas uma recondução. 

Art._ 17. _ O Vogal ou seu suplente p~rderá o mandatq 
nos segumtes casos: · - -

I -mais de 3 (três) faltas consecutivas às sessões, ou 
12 (doze) alternadas no mesmo ano, Sem justo-motiVo; ---

11-por conduta incompatível com a dignidade do cargo. 
Art. 18. -~-a sessão inaugural do PJ.e_nário das Juntas 

Comerciais, que iniciará cada período de mandato serão dis
tribuídos os Vogais por Turmas de três me"nlbros ~ada uma 
com exclusão do Presidente e do Vice-Presidente. ' 

~rt. !9: _ Ao Plenário compete õ- julgamento dos pro
cessos em grau derecurso, nos terinos previstos nO Regulá-
mente desta lei. -

Art. 20. As sessões ordinái-ias do Plenário e das Turmas 
efe~u~-se-ão co.rp. 1a, periodicidade e do modo determinado 
no Regimento da ~unta Comercial; e as extraordinárias sem
pre justificadas, por convocaÇão· do Presidente ou d~ dois 
terços dos_ seUS irleitiOros. _. - - - · -

A:t. _21. <?O~.pete às Turmas jliigàr. originadainente, 
. os pedtdos relativos a execução dos atas de registro. 

Art. 22. O P,residente" e O Vice-Presidente serão no- . 
meados, em comissão, no Distrito Federal, pelo Ministro de 
Estado da Justiça e~ nos Estados, pelos Governadores dessas 
cirCunscrições, dent;e ?.~ ~~mbro_s do COlégio âe Vogais. 

Art. 23_ Compete ao Presidente: ~ ~ .~ 
·r- a direção e repreSentação geral da Junta; 
II- dar posse aos Vogais, convocar e dirig1r as sessões 

do Plenário, superintender todos os serviços e velar pelo fiel 
cumprímento Oas nç.rmas legais e regulamentais. 

Art. 24. Ao Vice-Piesidente incumbe substituir o Presi+ 
dente em suas faltas ou impedimentos e efetuar a correlção 
permanente dos ~erviços;· rüliórma do regulamento desta lei. 

-Art. 25. O Secretário·Geral será nomeado, em comis-
-são, no·DiStrito Federal, pelo Ministro de Estado da Justiça, 
e, nos Estados, pelos respectivos GovernadoreS dentre brasi
leiros de notória idoneidade moral e-especializados em Direito 
Comercial. 

_Art. 26. À secretaria-Geral ~ompete a execução dos 
serviços de registro e de administração da Junta. 

Art. 27.- As Procuradorias serão compostas de um ou 
mais Procuradores e chefiadas Pelo Procurador que for desig-
nado pelo Governador do Estado. - - -

Art.: 28. A Procuradoria tem por atribuição fisCalizar 
e promover o fiel cumprimento das normas legais e execütivas 
oficiando, internamente, por sua iniciatjva ou mediante solici: 
tação da Presidência, do Plenário e das Turmas; e, externa
mente, em atos ou ~eitos de natureza jurídica, incluslve os 
judiciais, que envolvam matéria do interesse.da Junta. 

i CAPÍTULO II 

Da Pu,blicidade do Registro Público 

de Empresas Mercantis ~ Ativid_ades Afins 

SEÇÃOr 

Das Disposições Gerais 

. Art. 29~ Qualq-Úer peSsoà:, sem necessidade de provar 
mteresse, poderá consultar os a8$entamentos-·existentes nas 
Juntas ComerciaiS e obter certidões, mediante pagamento do 
preço devido. · -. - · 

Art. 30. --A forma, prazo e procedimento de expedição 
-- de .. certidões serão definidos no regulamento desta lei. 

. SEÇÃOH 

_ Da Publ~cação dos Atos 

Art. 31. Os .ãtoS dCcisórios da Junta Comercial serão 
publicados no órgão de divUlgação dete-rminado em Portaria 
do Presidente,, publica~a no Diárjo Oficial do_ Estado e, no 
caso da Junta Comercial do Distrito Federal, no. Diário Oficial 
da União. 

CAPfTULO lli 
Dos A!os _Permanetes ao Registro 

Público de Empresas 

Mercantis e Atividades Afins 
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SEÇÃO I ; 

Da Compreensão dos A~os 

Art. 32 •. o Registro <:_óiripreeód'é; . , · ... 
I -a Matrícula e seU Cancelaniento;_Qos,leiloc;;iros1

, tr3~ 
dutores públicos e intérpretes comerciais, _trapicheiro_s e admi
nisfrã:dores de armazéns-gerais; 

II -o Arquivamento: 
a) dos documentos relativos à CóristiiiiTÇãO, alteraÇão, 

dissolução e extinção de firmas mercantis iridíviduais, _socie
dades mercantis e cooperativas; 

b) dos atas relativos a consórcio e grupo de sociedade 
de que trata a Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

c) dos atos concernentes a empresas mercantis estran
geiras autorizadas a funcionar no Br3sil; 

d) das declarações de microempresa; 
e) de a tos ou documentos que~ por· determinação legal, 

sejam atribuídos ao Registro Público de Empresas Mercantis 
e Atividades Afins ou daqueles que possam interessar ao em
presário e às empresas mercantis; 

III -a autenticação dos instrumentos de escrituração das 
empresas mercantis registradas e do.s _agentes auxiliares do 
comércio, na fornia de lei própria._ 

. ArL 33., .AproteçãOaonomeempresarialdecorreauto
maticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma 
individual e de sociedades, ou de suas alterações. 

§ 19 A proteção abrange todo o território nac~onal. 
§ 2' A extensão da proteção à jurisdição das demais 

Juntas Cornerciáis será feita através de comuniCação expedida 
pela Junta originária, de ofído. -

Art. 34. o nome emp-resarial obedecerá aos princípios 
da veracidade-e da novidade. 

SEÇÃO 11 

Das Proibições de Arquivamento 

Art. 35. Não podem ser arquivados: 
I-os documentos que não- obedecerem às prescrições 

legais ou regulamentares ou que contiverem matéria cOntrária 
aos bons costumes ou à ordem pública, bem como os que 
colidirem com o respectivo estatuto ou contrato não modifi
cado anteriormente; 

II -os documentos de constituição ou alteração de em
presas mercantis, de qualquer espécie ou :m6dalidade em -que 
figure como titular ou administrador pessoa que esteja conde
nada pela práficá-de crime cuja pena vede o acesso à atividade 
mercantil; 

III -os atas constitutivos de empresas mercantis que~ 
além das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respec
tivo capital, bem como a declaração precisa do seu objeto, 
cuja indicação na denominação social é facultativa_ para fins 
de registro; 

IV- a prorrogação do contrato social, depois de findo 
o prazo nele fixado; - .. 

V- os atas de empresas mercantis_ com nome idênti~O
ou semelhante a outro já existente; 

VI- a alteração contratual, por deliberação majoritária 
do capital social, quando houver cláusula restritiva; 

VII- os contratos sociais ou -suas alterações em que haja 
incorporação de imóveis à socieda-de, por instrumento particu-
lar, quando do instrumento não constar: -

a) a descrição e identific3çã0 do imóvel, sua área, dados 
relativos à sua titulação, bem comO o número da matrícula 
no Registro Imobiliário; - - - I -

b) a outorga uxória ou maritã.I, quarldo necessária. 
VIII- Os contratos ou estatutos de sociedades mercan

-_tis, ainda não aprovados pelo Go_verno, nos _ca~o em que 
for necessáría essa aprovação,.bem como as posteriores altera
ções, antes de igualmente aprovadas. 

Parágrafo único -A junta_ não dará ·andamento a qual
quer documento de alteração de firmas individuais ou-socieda
des, sem que do_s respectivos requerimentos e instrutrientoS 
conste o Número de Identificação de Registro de Empresas 
-NlRE. 

SEÇÃO III 

Da Ordem dos Serviços 

SUBSEÇÃO I 

Da Apresentação dos Atos e Arquivamento 

Art. 36. Os documeDios referidos no lncisó II do art. 
32 deverão ser apresentados a arquivamento na Junta, dentro 
de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data 
retraogiráo os efeitos do arquivamento; fo_ra desse pr_azo, o 
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o 
conceder . 

Art. 3_7. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de ar-
quivamento: - -

I- o instrumento originai de constituição, modificação 
ou extinção de empresas mercantis, assinado pelo titular, pelos 
administradores, sócios ou seus procuradores; 

II- a declaração, firmada sob as penas da lei, de que 
inexiSte impidimento tegal à participação da pessoa física em 
empresa mercantil, como titular ou administradora; 

III- a ficha -cadastral segundo modelo aprovado pelo 
DNRC; . . 

IV- os comprovanté's de pagamento dos preços dos ser
viços correspondentes; 

V- a prova de identidade dos titulares e dos adminis
tradores da empresa mercantil. 

Parágrafo único - além dos referidos nesta artigo, ne
nhum outro documento será exigido das firmas individuais 
e sociedades referidas nas alíneas a, b e d do inciso II do 
art. 32. · · 

Art. 38. Para cada empresa mercantil, a Junta Comer
cial organizará UI)l prontuário com os respectivos documentos. 

SUBSEÇÃOII 

Das Autenticações 

Art. 39._ As Juntas Comerciais autenticarão: 
I- os instrumentos de escrituração das empresas mer

cantis e dos agentes auxiliares do comércio; 
II - as cópias dos documentos assentados. 
Parágrafo único ~ __ Os instrumentoS autenticados, não 

retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua apresen- . 
tação, poderão ser eliminados. 

SUBSEÇÃO III 

Do Exame das Formalidades 

Art. 40. Tódo ato, documento ou instrumento apresen
tado a arquivamento será ObjitO ae eXame do cumprimento_ 
das formalidades legais pela Junta" Comercial. 

§ }9 Verificada a existência de víciO -~,nsànável, o reque
rimento será indeferido; q-uando for SanáVel, o processo se~á 
colocadO eril CXigência. -

u I _, 
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§ 2? As exigências formuladas pela JÚnta Comercial de
verão ser cumprid~s CQl_a,t~ 30 (trinta) dias, contados da data 
da ciência pelo int~r~ssado ou da publicaÇão do despacho. 

§ 3" O processo em exigência será entregue completo 
ao interessado; não devolvido no prazo ·previsto no parágr3fo 
anterior, será considerado como novo pedido de arquivamen
to, sujeito ao -pagamento dos preços dos serviços correspon
dentes. 

SUBSEÇÃO IV 

Do Processo Decisório 

Art. 41. Estão sujeitos ao regime -ae decisão colegiada 
pelas Juntas Comerciais, na forma desta lei: 

I-o arquivamento: 
a) dos atas de constituição de sodedades anónimas, bem 

como das atas de assembléias gerais e _dem;:~.is atos, relativos 
a essas sociedades, sujeitos ao Registro Públíco de Empresas 
Mercantis e AtiVidades Afins; · 

b) dos atas referentes à transformação, inCOrporação, fu-
são e cisão de empresas mercantis; . ... . 

c) dos atos de constituição e alterações de consórcio e 
de grupos de sociedades, conforme previsto na Lei n"' 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976. 

II- o julgamento do recurso preVisto nesta lei. 
Art. 42. Os atos próprios do Registro Público de Em

presas Mercantis e Atividades Afins, nã.O.pr~_vi,stos no. artigo 
anterior, serão objeto de decisão singular proferida pelo Presi
dente da Junta Comercial, por vogal ou serv~qor.qu.e. possua 
comprovados conhecimentos de Direito Cori:ieicial e de Regis-
tro de Empresas Mercantis. . . 

Parágrafo único - Os .vogãiS e servidOres habilitados 
a proferir decisões singulares serãO designadOs-· pelo Presidente 
da Junta Comercial. 

Art. 43. Os pedidos de arquivamento constantes do art. 
41 serão decididos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados do seu .recebimento; e os pedidos constantes do art. 
42 seráo decididos no prazo máximo de 3 ·(três) dias úteis, 
sob pena de ter-se como arquivados os ~tos respectivos, me
diante provocação dos interessados, sem prejUízO do exame 
das formalidades legais pela Procuradoria. 

SUB.SEÇÁOV 
Do Processo Revisional 

Art. 44. O processo revisióhãl-pêrtinente ao Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Affns dar-se-á 
mediante: 

I- Pedido de Reconsideração; 
II -Recurso ao Plenário; .. 
III- Recurso ao Ministro de Est.ado da Justiça. 

Art. 45. O Pedido de Reconsideração terá por objeto 
obter a revisão de despachos singulares ou de Turmas que 
formulem exigências para o deferim.ento do arquivamento ou 
decidam pelo seu indeferimento, e será apreciado pela autori
dade reconida em cinco dias úteis. 

Art. 46. Das decis6es definitivas, singulares ou de Tur
mas, cabe_ recllrsos ao Plenário, que deverá ser decidido no 
prazo máXimõ de 30 (trinta)"dias; a contar da data do recebi
mento da peça recursal, ouvida a Procuradoria, no prazo de 
10 (dez) dias, quandO a mesma não _(o"r __ a recorrente. , 

Art. 47. Das decisões dÕ Plenário cabe recurso ao Mi
nistro de Estado da Justiça, como última. instância adminis
trativa. 

Parágrafo único. A capacidade decisória poderá se"'r de
legada, no todo ou em parte. 

Art. 48. Os recursos serão indeferidos liminarmente 
pelo Presidente da Junta quando assinados por procurador 
sem mandato ou, ainda, quando interpostos fora do prazo 
ou antes da decisão definitiva, devendo ser, em qualquer caso, 
anexados ao processo. 

Art. 49. Qs rcc!J:rsos de que trata esta lei não têm efeito 
suspensivo. 

Art. 50. Todos .os recarsos previstos nesta lei deverão 
ser interportos no prazo de 10 (dez) dias úteis, cuja fluência 
começa na data da in.timação da parte ou da publicação ·do 
ato no órgão oficial de. publicidade da Junta Comercial. 

Art. 5L A Procuradoria e as partes intere·ssadas, qu.an
do for o caso, serão intimadas para, no mesmo prazo de 10 
(dez) dias, oferecerem contra-razões. 

TÍTULO II 
Das Disposições Finais e Transitórias 

. CAPÍTULO I 
pa~ Disposições Finais 

Art. 52. A prova de quitação de tributos, de contri
buições ou de quaisquer outras obrigações, quando exigida 
em lei, será feita mediante declaração do interessado. 

Art. 53. As alterações contratuais ou estatuárias pode
rão ser fetivadas· por escritura pública ou particular, indepen
dentemente da forma adotada no ato constitutivo. 

Art. 54. A prova da publicidade de atos societários, 
quando exigida em lei, será feita mediante anotação nos regis
tros da J unt':l Comercial à vista da .apresentação da folha do 
Diário Oficial, ou do jprnal onde foi feita a puhljcação,.dispen
sada a juntada da mencionada folha. 

Art. 55. Compet'e ao DNRC propor a elaboração da 
Tabela de Preços dos ServiçOs pertinentes ao Registro Público 
de Empresas Mercantis~ na parte relativa aos a tos de natureza 
federal, bem como especificar os atos a sere.m observados 
pelas Juntas ComerciaiS na elaboração de suas tabelas locais. 

Parágrafo único. As isenções de preços de serviços res
tringem-se aos casos previstos em lei. 

Art. 56. Os documentos arquivados pelas Juntas Co~ 
merciais não serão retirados, em qualquer hipótese, de suas 
dependências, ressalvado o previsto no art. 58 desta lei. 

Art. 57. Os atos de empresas, após micrOfilinados ou 
preservada a sua imagem por meios tecnológicos mais avança
dos, poderão ser devolvidos pelas Juntas Comerciais. confor
me dispuser o Regulamento. 

Art. 58. Os proceSsos em exigências e os documentos 
deferidos e com a imagem preservada postos à disposição 
dos interessados e não retirados em 60 (sessenta) dias da 
publicação do respectivo despacho poderão ser eliminados 
pelas Juntas Comerciais·, exceto Os contratos·e suas alterações, 
que serão devolvidos aos intere55ados mediante .. recibo. 

Art. 59. Expiraao· o piazõ da sociedade celebrada por 
tempo determinado, esta perderá a proteção do seu nome 
empresarial. 

Art. 60. A firma individual ou a socie.c;lade que. não 
atualizar seus dados constitutivos no perfodo de 10 (dez) anos 
consecutivos deverá comunicar à Junta Comercial que deseja 
manter-se em funcionamento, caso contrário será considerada 
inativa e perderá a proteção ao seu nome comercial.. . . _ . 

§ 1" A empresa mercantil deverá ser notificada previa
mente pela Junta Comercial, para os fins deste artigo. 

· § 2~' A reativação q:a empresa obedecerá aos mesmos 
orocedimentos requeridos para sua constituição. 
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Art. 61. O fornecimento de informações cadastrais aos. 
órgãos executores do Registro Público d!! E:.rp.presas Mercantis 
e Atividades Afins desobriga as firmas individuais e sociedades 
de prestarem idênticas informações e outros órgãos ou entida
des das Administrações Federai, Estadual ou Municipal. 

Parágrafo único. ____ O Departamento Na~~ional de Registro 
do Comércio manterá à disposição dos órgãos ou entidaçles 
referidos neste artigo os seus serviçoS de cadasüaffiento de 
empresas mercantis. 

Art. 62. As atribuições conferidas_ às ~r_Ô_cura<;lorias pe
lo art. 28 desta lei serão exercidas, no caso da Junta Comercial 
do DiStrito Federal, pelos Assistentes Jurídicos em exercício 
no Departamento Nacional de Registro do Comércio. 

Art. 63. Os atos levados a arquivamento nas Juntas 
Comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, ex
ceto quando se tratar de procuração, _ 

Parágrafo únicO: -A cópia de d-ocumento, autenticada 
na forma da lei,_ dispensa nova confáê:r;1ciá. ·com O origj~_al; 
poderá, também, a autenticação ser feita pelo cotejo da cópia 
com o original por servidor a quem o documento seja apre-
sentado. · 

Art. 64. A certidão dos a tos de constituição e de altera
ção de sociedade mercantis, passadas pela Junta Comerciais 
ert:t que foram arquivados, será o documento hábil para a 
transferência, por transcrição no registro público competente, 
dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a forma
ção ou aumento do capital sociaL 

CAPÍTULO II 
Das Disposições Transitórias 

Art. 65. As Juntas Comerciais adaptarão os seus res
pectivos regimentos ou regulamentos às disposições desta lei 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. · 

Art. 66. ____ As firmas individuais e as sociedades que, des-
de 1985, não tenham exercido atividade económica de qual
quer espécie poaerâo requerer a sua baixa nas Juntas Comer
ciais,·a--colltar da data de vigência desta lei, independente
mente de prova de quitação de tributos e contribuições previ
denciárias. 

Art. 67. Esta lei será regulamentada pelo Poder Execu
tivo no prazo de 90 (noventa) dias e entrará em vigor ha 
data da sua publicação, revogadas as Leis n;r; __ 4~?:26, de 13 
de julho de 1965, 6.939, de 9 de setembro de 1981; 6.054, 
de 12 de junho de 1974, o § 49 do art. 71 da Lei n' 4.215, 
de 27 de abril de 1963, acrescentado pela Lei n~ 6.884, de 
9 de dezembro de 1980, e a Lei n' 8.209, de 18 de julho 
de 1991. 

MENSAGEM N' 452, DO PODER EXECUTIVO 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio~ 
nal: 

Nos termos do artigo 61 da Constituição FCderaf, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Justiça, q..anexo projeto de lei qué-'-'DíSpõe 
sobre o Registro Público·ae Empresas Mercantis e Atividade$ 
Afms e dá outras providências". _ 

Brasília, 5 de setembro de 1991. F. Collor 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS MJ/N' 0362--A, DE 31 DE JU

LHO DE 1991, DOSENHORMINISTRODEESTADO 
DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Pre..sidentc da República, 

As profundas transfqrmações verificadas em. nossa econo
mia, fruto do processo de desenvolvimento experimentado 
pelo P_aís~ demonstram a ur_ge·nte necessidade de moderni
~açã_o. i~s!itucional dos órgãos públicos, visando a oferecer 
à iniciativa privada serviços mais ágeis, seguros e eficientes~ 

2. De outra parte, a Constituição brasileira de 1988. 
ao es~abelecer novas sistemáticas no relacionamento e na atri~ 
buição de compet-ências entre a União e as unidades federadas, 
leva, ne,cessariamente, à revisão do.contexto legal do registro 
de empresas mercantis. 

3. Dessa forma, as Leis n<t- 4.726, de 13 de julho de 
1965, e 6.939, de 9 de setembro de 1981, requerem adequação 
à atual realidade nacionaL 

4. ___ 0 anteprojeto da lei. em anexo, atualiza referidos 
diplomas legais e reordena o regis~ro de empresas segundo 
nova dinâmica de prestação de serviços, s9b a~gide da simplifi
caçã_o processual, racionalização d_e_ procedimentos e, sobre-
tudo, assimilação ôe mudanças. • . ""- o-_- • 

5. Busca-se _propiciar a elimijl~ção de formalismos pro
cessuais e ritualismos desnecessários~ consolidando os avanços 
e conquistas alcançados. _ 

6. A InstitUiçao do Registr~_Público de Empresas Mer
cantís e Atividades Afins, nos moldes propostos, permitirá 
elimin~ uma série de dificuldades hoje existentes_ para oRe
gistro do Comércjo, Cujas atividades eram inexistentes à época 
da regutame:m~ção _-9.9 Código Comercial. 

7. A situação atual tt:_az elevada dose de insegurança 
jurídica a certas émpfesas, registradas no Registro_ do Comé_r
cio ou Civil, cujas· inScrições podem Sofrer contestações de 
várias ordens. 

8. Nota-se que .nossos tribunaiS, em farta jurisprudê~
cia, ora_considera certas atividades atos de comércio, ora rião 
os considera, o que traz fortes implicações jurídicas para os 

·efeitos, por exemplo, de tributação, falência, locação, regime 
de liquidação, responsabilidade dos empresários, in"teração 
com agentes finariceiros, creditícios etc. 

9. Trata o anú:projeto de reg~l~r a forma_ de organi- _ 
zação do Registro_ de Empresas em todo o País, com base 
no mandamento constitl!-cional do art. 22, I e _XXV da CF, 
que dá conlpetência à União para legislar privativamente sobre 
registras públicos e, concorrentemente, sobre Juntas Comer
ciais. (art. 24, II, CF.). 

10. Tendo em vista que o Registro do Comércio é de 
natureza federal, com execução a cargo das juntas comerciais, 
tem-se que a manutenção do atual modelo institucional é ne
cessária, haja vista a necessidade de uniformidade e integração 
dos serviços de registro em todo o País. __ 

1 L Daí propor-se a manutenção da organização do Re
gi~tro Público d~ Empresas Mercantis, sob_ a forma sistémica 
- o -Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis 
e Atividades Afins. Ademais, a experiêncja_sistêmica, inaugu
rada com a Lei n9 4.726/65, demonstrou~ na prática, sua efi
ciência. 

12. No campo da competência concorrente, ditada pelo 
art. 24, III_ da CF e fundamentado na mesma necessidade 
de uniformidade _e integração em toda a federação, o antepro
jeto busca organizar as funções de registro, também com uni
formidade, traçando normas gerais de organização dessas fun
ções, mas respeitando os. peculiares interesses dos Estados 
na estruturação das Juntas. 

13. Mantém-se o regime colegiado de decisões nas juntas 
comerciais, notadamente para aqueles ates, mais complexos, 
assegurancJo-se a representação classista dos empresários e 
a das categorias profissionais ligadas à àre::-
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14. No campo da publicação dos atos do registro, o ante
projeto amplia os meios possíveis para assegurar, com ·menor 
custo, o conhecimento por terceiros, dos atos praticados. 

15. O anteprojeto fixa as categOrias de atos objeto de 
registro, os reqi.IiSifos- e as proibições a serem observadas; 
uniformizando a terminologia registrai, ao mesmo tempo em 
que excepciona atas que não serão objeto de decisão colegia
da. A exceção se justifica pela menor complexidade dos a tos. 
previstos e em virtude de experiência bem sucedida, implan
tada pela Lei n~' 6.939/81, que ins~i_tuiu o ·regím-e sumário de 
registro e arquivamento,- introduzindo a decisão singular, o 
que se mantém neste anteprojeto., 

16. Definem-se, genericamente, os reqtiísitos a serem ob
servados nos ãtos submetidos a registro, dentre os quais se 
destaca: a declaração do objeto social. Aq dispor sobre os 
impedimentos e as proibições de registro, o ã.nteprojeto âeixa, 
também, ao regulamento as disposições específicas, dando-se 
maior flexibilidade à aplicação da lei. 

17. O prazo de registro setá de 3 (trés) dias úteis, salvo 
em relação aos atos mais conlplexos, que será de 10 (dez) 
dias úteis. Essa medida compatibiliza-se com práticaS em dgor, 
decorrentes da racionalização de procedimentos e da revisão 
de formalidades burocráticas, implantados no âmbito do Siste
ma Nacional de Registro do Comércio e adoção de modemos 
métodos de trabalho. 

18. O anteprojeto ordena o processo operã.cíonar de re
cepção, exame, decisão e reviSãO âe arquivamento ~os atos, 
privilegiando a eliminação de entraves burocrátiCos de caráter 
formal que retardam o deferimento dos atos submetidos a 
registro. - -- -

19. Cabe destacar, nesta parte, o processo de revisão 
administrativa, que uniformiza procedimentos e determina 
prazos para decisão, permitindo aos usuários pronto atendi
mento no caso de ocorrência de falhas administrativas. A 
remessa à instância federal dependerá de recurso da parte, 
após o julgamento pelo Colegiada da Junta, o que será Jeito 
no próprio processo e iiéle-3utuado. 

20. Autoriza-se a devolução do_ processo em exigência 
à parte, integralmente, como medida racionali?:adora, evitan
do-se, desta forma o ac~mulo de processos incompletos nas 
Juntas Comerciais e dando oportunidade ao interessado para 
revê-lo na sua totalidade. _, ~ 

21. Nas Disposições Finais propõem-se diversos meca
nismos para a segurança jurídiCa, a simplificação -e a raciona
lização de procedimentos tais como: 

-introdução de mecanismos para simplificação dos servi
ços, depuração de arquivos, uso de novas tecnologias e reforço 
da segurança jurídica; 

autoriza-se o DNRC a propor a elaboração da Tabela 
de Preços dos Serviços, na parte relativa aos atos de natureza 
federal, bem como a especificar os ates a serem observados 
pelas Juntas Comerciais; -

- proíbe-se a retirada de documentos arquivados -das 
dependências da Junta; 

- permite-se eliminar documentos de empresas, após 
microfilmados, bem como os postos à disposição das panes 
e não retirados nos prazos fiXados; 

- inativação- de empresa após dez anos de ausência de 
movimentação cadastral na Junta Comercial, com a respectiva 
perda da proteçáo ao no~e comercial. \ 

\ 22. Finalmente, quantO ao fornecimento de informações 
cadastrais, desobriga-se a empresa de_prestar informações a 
outros órgãos e entidades da administração, uma vez já cadas-

trados no Registro Público âe Empresas Mercantis e Ativi-
ditdes AfinS: -

_ Prev_aleço-me da .oportunidade para reafirmar a Vossa 
Excelência protestos de· alta estima e profundo respeito. 
Jarbas G. Passarinho, Ministro da Estado da Justiça. -

L!GISLAÇÃO CITADA 

LEI No 4.048. DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 
Dispõe sobre a org3nização do Ministério da In

dústria e do Comércio, e dá outras providências. 

••••• ••+• -- •• ~-••••• --~- ...... ·:. _;_ • ~· .•::·; ••• "'-·'· •• ~ • ~-,;; :.: • • --: - .-; ~-:. -·~ •••• --:. : ... ~: .-· • 
TÍTULO III 

..•. -·~·-··· ...••• ~ ........ · ... L .. ~· •... • ~·- ... ·. ;; ;: ..... '~-· .•. -···· .• .•••. : .•. •. 
CAPITULO VI 

Da Secretaria do Comércio 
................. .;;;:.... -··-·. ~;. ~.-... : .-. ~ ~ ................ _..::_ ___ ~_ .... ;-.. --~-. .'..: 

Art. 17. A Secretaria do Comércio compreende: 
I- Departamento. Nacional do Comércio; 
IT- Departamento Nacional de Registro _do Comércio; 
III- Departamento Nacional de Seguros Privados e Ca-

pitalização. 
· · · ·-- ----· · · --· -- · · ·- ----· · · ·-' ·sÊ-ÇXo-íl · -· · <---- -.,:.- · --- · · _,_ ,_- · · ·--

Do Departamento Nacional de Registro do Comércio 

Art. 20. O DNRC, diretamente subordinado à Secre
taria do Comércio, tem por finalidade: 

I -Supervisionar, no plano técnico, em todo o território 
nacional, a execução do registro do comércio e atividades 
afins; 

II -Suprir. no plano administrativo, a ausência ou defi
ciência daqueles serviços; 

lii -Organizar cadastro geral dos comerciantes e socie
dades mercantis existentes no País; 

IV - Processar os pedidos de autorização do Governo 
Federal formulados pelas sociedades mercantis, quando a lei 
não conferir essas atribuições a outros órgãos da União; 

V- Recomendar a conversão em lei dos usos e práticas 
mercantis de caráter nacional, bem como de outras medidas 
pertinentes à matéria; 

VI - Efetuar estudo.s, reuniões e publicações de assuntos 
de sua competência. 
...... ··-· ...... -;-.:~ ............ -. ~t .. ::~ .. .-... ..... ~. -~.~-~.: ~~~-~. --· ... -.--.-.... . 
......................... --~·--- .. "!-~: .... : ... : .. · .. : ... :: _:.,_::.:... ~::.: .. ; . .-._;_ ..• 

LEI N• 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as sociedades por ações 

•••••••••••• .,.. • ;._~ •• ~-••• ;.'; ••••••• I. •••• • •• "· .... --~:-;.::.:: ............ -:~~:::·.·-~~__:: 
................................ .. L •••• ~ ........... :-.~----: •••• :~---.~--~ •• : • .-•••• '.-

LEI N• 4. 726 DE 13 DE JUNHO DE 1965 

Dispõe sobre os Serviços do Registro do Comércio 
e- Atividades afins, e dá outras providências. 

••• • .... • •••••• • ............ -•••• ~ •• •· .L ... ;._'. -.i~ .••.. -:·.::~.,_"::---_~ • .~-. ··: :-. •. : •. . . .:_ •..•. ~ 
... -~ .--·-··--........... •'-•- ... -.;: -~ --~- .. · ............... : ... -."'::~ ... : ..... ~-: ... . 

LEI NO 6.939 DE 9 DE SETEMBRO DE 1961 

Institui o Regime sumário de Registro e Arquiva
mento no Registro do Comércio e dá outras providêcias. 

••••••••••••••••••••••••• ·-· ••••••• l· ••••• ; ....... : •................ •••••• , •.•• -: .. 

•••••••••••••• ---· ............ -.... .;. ~ ••• --~~-.-•• i.-•• ·~·~ ... ~.-.-••••• 
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LEI No 6.05<l.de 12 de junho de 1974 
Acrescento il1.ciso ao artigo 11, da Lei n~ 4. 726, 

de 13 de junho de 1965, que "Dispõe sobre os serviços 

comparecer o constituinte, desde que munido de poderes espe
ciais para tal fim. 
o' O O ••• o o o o O Ooo ••••••oo • ...-.-••••• ••-•'"'"~"''••••"•'-'oo> -··••••HÓ~;~--~•'oo-'o••······-··· 

de Registro do Comércio e ativl~ades 3.fins, e de outras XVII - ter vistas ou retirar, para os prazos lég~ís, os 
providências"... autos dos processos judiciais ou administrativos, de qualquer 

0 Presidente da República natureza, desde __ que não ocorra a hipóte.se do inciso anterior, 
Faço saber que o Congre_ sso Nacíon_al decreta e eu saneio- quando a vista será comum, no cartório ou na repartição 

·competente. •_:_ . _ no a seguinte lei: 
Art. I" A Lei n' 4.726, de 13 de junho del965, passa Art. 2Esta lei entrará em vigor na data de sua_publicação ... 

a vigorar com o acréscimo do s_eguinte inciso ao artigoll: Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário._(DO_ 
· "III- Expedir carteira do exerciciO profissiOnal de co- --- de ll-l2-80.) 

merciante, industrial e -outros legalmente Inscritos no Registro LEI N~ 8.209, DE 18 DE JULHO DE 1991 
do Comercio"· • Altera a Lei n~ 6.939, de 9 (ie seteMbro de 1981, 

Art. 2~' Esta lei entrará em vigor na data de sua publica- que trata do regime sumário de registro e arquivamento 
ção, revogadas as disposições em: -contrário. no Registr:o do Comércio. · · · 

Brasilia, 12 de junho de 1974; 153' da independência 
e 86~ da República.- ERNESTO GEISEL- Severo Fagundes O Vice-Piesidente da -República no exercício do cargD 
Gomes. de Presidente da República. 

LEI N' 4.215 DE 27 DE ABRIL DE 1963 

Dispõe- sobrC o Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil 

· ·· ·· · · ·· ·, · · ·· · · ·-···--·· ···· ·-·ii.Yü'Lü'ii .............................. .. 
Do Exercício da Advocacia 

CAPÍTULO I 
Da Legitimação e dos Atos Privativos 

•• -. _:_. _,_- ••• --.--. ~- •• -.... ~ •• =.. ·<-•'"-·. ·-- -- ••• ~ ••• ~·--- ~--.·;;1. •• -~~-- •• ·····- •• - ~:. 

Art. 71. A advocacia compreende, além da represen
tação em qualquer jutzo ·ou tribunal, mesmo administrativo, 
o procuradório extrajú:diciãl, assim como os trabalhos jurídicos 
de consultaria e assessoria e as funções de diretoria jurídica. 

§ 19 O babeas corpus pode ser requerido pelo próprio 
paciente ou por qualquer pessoa, mesmo estrangeira. 

§ 29 No foro criminal, o próprio réu poderá defender-se 
se o juiz lhe reconhecer aptidão, sem prejuízo da nomeação 
de defensor inscrito na Ordem; onde houver. 

§ 39 Compete pl-ivativamerite aos advogados elaborar 
e subscrever petições iniciais, contestações·;- ~épticas, memo
riais, razões, minütas e contraminutas ríós processos judiciais, 
bem como a defesa em qualquer foro ou instância. (* *) 

LEI N' 6.884, DE 9 DE DEZEMI3R<YbE 1988 

Altera dispositivos da Lei n9 4.215, de 27 de abril 
de 1963, que "Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil. ~ 

Art. i' Osarts~-71 e 89 da Lei n' 4.215, de 27 de abril 
de 1963, que dispõe sobre o -Estatuto da Or~em dos Advo
gados do Brasil, passam _a vigorar com as seguint~s alterações: 

"Art. _71 ................................ ~""'-·-----·----'·--·······---· 
§ 49 Os atos con-stitUtiVoS e- Os esiatUtOS- das socfedades 

civis e comerciais s6 serão admitidos a-registro e arquivamento 
nas repartições competentes quando visados por advogados." 

"Art. 89. São direitos do Advogado: 
o o o o o o o o O O-~.-. •YO ~ ....... .,..,~,,._.,~~--o> ~·---~oYo ~ •• .:~--··o o o o ••• o o o o o o• 00 o o,·,~ o o o o 

VI -ingressar livremente: 
d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe, 

?u possa p_articipar, o--seu cliente, ou perante a qual deva 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio
no a seguinte lei: 

Art. i' O, caput do art. 17 da Lei n' 6.939, de 9 de 
setembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:- . 

"Art. 17. As firmas individuais e sociedades come :r-
ciaiS, inclusive _spcieda~es -anó,nimas, que, a pãitir de _19 de 

.-- fãneiro, de 1978,· não hajam exercido atividade económica 
- -ou comercial de qualquer espécie, poderão requerer Sl,la baixa 

no Registro do Comércio." 
Art. 2~ A baixa no Registro do Comércio a, que se_refere 

o artigo anterior poderá ser requerida a contar da data de 
vigência- desta lei, independentemente da prova de quitação 
~e_ tributos e contribuições com a Fazenda Pública Federal, 
Estadual e Municipal. - -

Art. 3o_ E~ta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revoga91-se as disposições em contráriO. 
Brasl1ia, 18 de julho de 1991; 170~ da Independência e_ 

103' da República. -ITAMAR FRANCO- Jarbas Passa
rinho. 

r A Comissão de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO-DE LEI DA CÂMARA N' 240, DE 1993 
(N' 2.552/92, na Casa de origem) · · 

Acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei n~ 8.036, 
de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação 
-da conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer 
de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. 

O Congresso Nacional decreta: . . 
Art. I' O art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XI: 
"Art. 20 ................................... ~------•---.-------, 
XI -quando o trabalhador ou qualquer de seus 

_ d_ependentes for acometido c,Ie neoplasia maligna." 

Art. 29 Estã. lei entra em vigor na data de.sua publicação-. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário . 

. -·· LEGlsLAÇAO CITADA . 
LEI No 8.036, úE 11 DE. MAIO DE.l990 

Dispõe sobre o Fund() de Garantia por Tempo de 
Serviço, e dá outras providências. 

..••••••• - ·- ... ·- --- ··--···· ••• ••h··- .................................... ~-. ·- • ' 
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Art. 20.A conta vinculada do trabalhador no FGTS pode
rá ser movimentada nas seguintes situações: 

I- despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de 
culpa reciproca c de força maior, comprovada com pagamento 
dos valores de que trata o artigo 18; 

II- extinção total da empresa, fechamento de qUaisquer 
de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de 
parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador 
individual sempre que quaisquer dessas ocorrências implique 
rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração 
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão 
judicial transitada em julgado; 

III -aposentadoria concedida pela Previdência Social; 
IV -falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago 

a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previ
dência social, segundo o critério adotado para a concessão 
de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus 
ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores 
previstos na lei civil indicados em alvará judicial, expedido 
a req,uerimento do interessado, independente de inventário 
ou arrolamento; 

V- pagamento de parte das prestações decorrentes de 
financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema 
Financeiro de Habitação - SFH, desde que: 

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (_três) anos de 
trabalho sob o regime do FGTS, na mesma_empresa ou em 
empresas diferentes; 

b) o valor IJ.Ioqueado seja utilizado, no mínimo, durante 
o prazo de 12 (dose) meses; 

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80% (oitenta 
por cento) do montante da prestação. 

VI -liquidação ou amortizaçãO extraordinária do saldo 
devedor de financiamento imobiliário, Observadas as condi
ções estabelecidas pelo Conselho CuiadOr, dentre elas a de 
que o financiamento seja concedido no. âmbito do SFH e 
haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimen
tação; 

VIl -pagamento total o~ parcial do preço da aquisição 
de moradia própria, observadas as seguintes condições: 

a) o mutuário deverá contar com o mfriimo de 3 (três) 
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa 
ou empresas diferentes; 

b) seja a operação financiávelnas condições vigentes para 
oSFH. 

VIII- quando permanecer 3 (três) anos ininterruptos, 
a partir da vigência desta Lei, sem crédito de depósitos; 

IX- extinção normal do contrato a termo, inclusive o 
dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n9 6.019, de 
3 de janeiro de 1974; 

X- suspensão totaJ do trabalho avulso por período igual 
ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração 
do sindicato representat!vo da categoria profi~sional. 

§ }9 A regÜlamentação das situãções -previstas nos incisos 
I e II assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador 
corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada du
rante o período de vigência do último contrato de trabalho, 
acrescida de juros e atualização monetária, d~duzidos os sa
ques. 

§ 2" O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso 
V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda e 
a preservar o equilíbrio financeiro do FGTS. 

§ 39 O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS 
. -pdo trabalhador só poderá ser exercido para um único imóvel. 

§ 49 O imóv~I objeto de utiliZação do FGTS somente· 
poderá ser objeto de outra transação conJ:f'eCU.rsos do Fundo 
na forma que vier ~ser regulamentada pelo _Conselho CUrador.' 

§ 5ç O pagamento da retirada- após o período previsto 
em regulamento, implicará atualização monetária dos valores 
devidos. 
............. --~· ..... .-.•... ~ .. ·• :...:·:~; ~---~~;.:__~. :~'-~ ........ -~--····-· .. -~-· .... : :. 

-- -· . -- -
......................... J •••••••••••••••• ••••••• ••••• ··"' .... -·~:~-----·· • • ·.-•• _ •••• 

LEI N' 5.107- DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República 
............. ··~······-· ~ ........ :....::.~.·. -~~- ·--~-.;; :· ... ·--~; ............. ~--· .. -

- - - '-~···· ,-_- --
••..••••••• ••••·• ............... ~ ......... ~~'.h; ••• ·-· ••••• -.~---~ ••••••••••••••••• 

LEI N• 7.839 ~DE 12 DE OUTUBRO DE 1989 

_Dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, e dá. outras providências. 
................... 1 •••• ·=. ·. ;-. .-.-.-... ··~·~ ...... ..-~.;..: ....... .-.~ --~~--· .... . 

•..••••• ~ •••••••• -··.....::-~ ~--··· •• • ; •••• : •• • -•. ;:;,-.r-;;_,._-_._j-_ •••••••••• 

A COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

PROJETO DE LEI DA CÂMARAN• 241, DE 1993 
(N• 2.817/92, -na Casa de origem) ' 

Altera o art. 322 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 322 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, 
passa a vigorar com as seguirites alterações: ---

I -O caput e o § 29 ficam assim redigidos: 
"Art. 322. No período de exames e no de férias 

escolares, é a~segurado aos professores o pagamento, 
na mesma periodicidade contratual, da remuneração 
por eles percebida, na conformidade dos horários. du
rante o período de aulas. 

·-··~-.§·z;·N~P~~;i~d~~;-ié;i;~~;~~{~~~-~~-~~~-~~-~~-d~;á 
eXIgir dos professores outro serviço senão o relacionado 
com a realização de exames." 
É acrescentado o seguinte parágrafo: 

"Art. 322 ... ········-----····················-··-·-········ 
..... -~-----·· ...... ;' ..................... ; . ;: . : ... ; :-~ ................. . 

-§ 39 Na hipótese de dispensa sem juSta causa ao. 
térrr.ino do ano letivo ou no curso das férias escola~es 
é asaegurado ao professor o pagamento a que se refer~ 
o caput deste artigo." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLJDAÇÁO DAS 
LEIS DO TRABALHO 

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

. TÍTULO III 
Das normas especiais de tutela do trabaJho 
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CAPÍTULO! 
Das disposições especiais sobre duração e 

condições de trabalho 

SEÇÃO XII 
Dos Professores* 

* Art. 317. O exercício_ tentúnerado do magistério, em 
estabelecimentos particulares de ensino, exigírá-ãpenas habili- · 
tação legal e registro no MinistériO da Educação. 

§ 1~ Far-se-á o rCgistrÕ de que trata este·artigo uma vez 
que o interessado apresente os documentos seguintes: 

a) certificado de habilitação pará- o exercício do magis
tério, expedido pelo Ministério da Educação e Cultura, ou 
pela competente autoridade estadual ou municipal; 

b) carteira de identidade; 
c) folha-corrida; 
d) atestado, firmado por pessoa idônea, de que não res

ponde a processo nem sofreu condenação por crime de natu
reza infamante; 

e) atestado de que não s-ofre de doença c-ontagiosa, passa- · 
do por autoridade sanitária -comperente-. -

§ 2" Dos eStrangeiros serão exigidos, além dos documen
tos indicados nas alíneas. a, c e e do parágrafo anterior, 
estes outros: 

a) carteira de identidade de estrangeiro; 
b) atestado de bons antecedentes, pass-ado por autori-

dade policial competente. . 
§ 3~ Tratando-se _de membros de congregaÇão religiosa, 

será dispensada a apresentação de documentos indicados nas 
alíneas. c e d do § 1~ c, quando estrangeiros, será o docu
mento referido ria alinea. b do § 1" substituído por atestado 
do bispo diocesano ou de autoridade equivalente_. 7 

·····-~·~····iNü'NCiA:oosiJA.s'iiúMü'i:;,:süci"··········· 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

• • •' • 

0 i'õ) •-• rér~~~~-g~·;;ct~ ~~·; P~~f~~~~;~~ ·~· p;;~·~~;t~ d~~ ·;;iá. 
rios no período de férías escolaies. Se despedido sem justa 
causa, ao terminar o ano letivo ou no curso dessas férias, · 

faz jus aos referidos salários. 
(A Comissão de Assuntos Sociais) 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 242, DE 1993 
(N• 3.002/92, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Detetive 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. V O_exercício da profissão de Detetive é regulado 

por esta lei. 
Art. 2~ Considera-se Detetive Profissional aquele que, 

habitualmente, presta serviços de investigações em caráter 
privado, mediante remuneração. , 

Art. 3~ Compreendewse entre as atribuições de Detetive 
Profissional a realização de diligências e sindicânCias, visando 
a busca de provas aceitas em juízo para instrUÇão de processos 
civil, criminal, comercial, trabalhista e preVidenciário. 

I- ser portador de diploma forneCidO por Curso Técnico 
e Científiéo de Detetive Profissional, com currículo estabe~ 
tecido pelo Conselho Federal de Educação; 

II- ser registrado na Secretaria de Segurança Pública 
do Estado em que o profiSsional for domiciliado; 

III- ser portador de Cédula .de Identidade Profissional 
expedida pelo órgão associativQ da categoria, de grau superior. 

Parágrafo único. O disposto no inciso I não se aplica 
aos profissionais que,_na data da publicação desta lei, tenham 
exercido a atividade de Detetive nos últimos 3 (três) anos, 
de forma ininterrupta, ou nos últimos 6 (seis) ai-tos, de forma 
intercalada, desde qu_e requeiram o cOmpetente registro e 
documento de identificação, constantes dos incisos II e III, 
dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da 
data da publicação desta lei. 

Art. 59 O curso a que se refere o inciso I _do artigo· anterior 
·terá duração mínima de três anos e constarão de s_cu currfculo, 
dentre outras discipij.n.as, as de Direito Constitucional,_Pcnal, 
Proce_ssual Penai, Civil e de ~edicina LegaL 

Parágrafo único. Para fins de aplicação dos preceitos desta 
lei, o órgão competente no Bfasil poderá revalidar, na forma 
que se dispuser em regulamento. diploma e_xpedido em país 
estrangeiro, fornecido_por curso equivalente ao mencionado 
no inciso I do artigo anterior. 

Art. 6~ A Cédula de Identidade Profissional de que trata 
o inciso III do art. 4"' terá valor em todo o território nacional 
e, a juízo da autoridade competente, permitirá o aceSSo aos 
locais e objetos de provas de crime e ao acompanhamento 
de dil_igênc.ias policiais. __ --

Att. 7'! É .vedado ao Detetive Profissional manifestar-se 
publicamente sobre os assuntos objetos de investigação. bem 
corno viOlar sigilo de informações ou provas, salvo quando 
ordenado por autoridade ju_dicial, no devido processo legal. 

Art. s~ Constituem normas disciplinares da profissão de 
D_ete~iv~ o Estatuto da respectiva entidade associativa -de grau
superior. 

Art. 9"' A categoria de Detetive Profissional fica acrescen
tada ao Grupõ da Confederação Nacional das Profissões Libe
rais, do Quadro de Atividades e Profissões, anexo à Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de _ _90 (n_C?venta) _dias, contados de sua publicação. 

Art. 11. ~sta lei entra em vigOi na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as dispos_ições em c~_ntrár~o._ 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

Projeto de Lei da Câmara n~ 243, de 1993 

(n' 2.267/89, na casa de origem) 

Dispõe sobre as medidas aplicáveis às empresas be
nificiárias de recursos dos Fundos de Investimentos e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Os valores provenientes dos incentivos fiscais 

a que se refere o Decreto-Lei n~ 1.376, de 12 de dezembro 
de 1974, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n~ 
2.304, de 21 de novembro de 1986, recebidos através do Fundo 
de Investimento do Nordeste -FINO R, do fundo de Investi
mentG da Amazônia-FINAM, e do Fundo de Investimentos
Setoriais- FISET, nqs termos da legisla_ção pertinente, so-Art. 49 São condições para o exercício da profissão de 

Detetive: - __ _ _ - _mente podem ser aplicados nos projetas aprovados pelas S~pe-
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rintendências de Desenvolvime-nto Reglõilal e petãs Agências 
de Desenvolvimento Setorial, nas condições ali estabelecidas. 

Parágrafo único, A reformlllação de qualquer projeto 
sem prévia e expressa autorização da agência COmpetente so
mente será concedida se razões técnicas a indicarem e desde 
que não ocorra prejuízo par~ os respectivos investidores. 

Art. 29 - O descumprimento do disposto no artigo ante
rior, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na 
legislação referente da aplicação das penalidades previstas 

. na legislação referenteaos projetes_ de desenvolvimento regio
nal e setorial, importará na obrigação de devo_ll!ção das quan
tias recebidas, monetariamente corrigidas, a partir da data 
do seu recebimento, acrescidas de juros de um p-or cento 
ao mês. 

Art. 39 A apuração do desvio das aplicações será feita 
em processo administrativo instaurado pelas Superintendên
cias de Desenvolvimento Regional e pelas Agências de De
senvolvimento Setorial, assegurado ao _ácUsado ampla defe&a 
e o direito de recurso, em última instância, ao MinistrO ·de 
Estado supervisor da área. 

Parágrafo úD.iCO --o- nãO-reéolhimentO:dos Vafõres apura
dos no processo, rto prazo de trinta dias, contado da data 
em que o infrator for notificado da decisão final, importa 
na execução judicial, a ser promovida pelo órgão competente 
da Superitendência ou Agência de Desenvolvimento, sob pena 
de responsabilidade. 

Art. 49 As importân~ias recebidas na forma do artigo 
anterior reverterão em favor do fundo de investimento corres
pondente, cabendo ao respectivo adminisfrador promover a 
emissão de novas quotas, que serão, quando for o caSo, entre
gues a investidores, observado __ o_ dispost~? fl:O artigo seguinte. 

Art. 59 Efetivado o recebimento das importâncias a que 
se refere esta lei, considerar~se-ão resgatados as ações e liqui
dadas as debêntures decorrência de recebimento dos incen- · 
tivos, devendo as quota nos termos do artigo anterior, serem 
entregues aos respectivos proprietários-das ações ou debên
tures, exceto quando estes forein controladores da empresa 
titul~r do projeto ou, por força de disposição legal ou contra
tular, solidáiior-oU subsidiariamente responsáveis pelas suas 
obrigações. 

Art. 69 Para efeito do disposto no art. 2~ desta lei, equi
param-se à aplicação de recursos em desacordo com o projeto 
aprovado: 

I - a paralisação ou suspensão das obras ou serviços 
de implantação do empreendimento, Sein ·prévia autorização 
da autoridade co~petente. 

II- descumprimento dos cronogramas estabelecidos no 
ato de aprovação do projeto, salvo quando motivado por atra
so na liberação de recursos,' por liberação de recurso em valor 
inferior ao previsto, ou oUtro motivo de força maior devida
mente comunicado à autoridade fiscalizadora e por ela reco
nhecido; 

III - a transferêiicia do controle acionáro, na fase de 
implantação oue·xecução- do projeto, sem préVia autOrização 
da Superintendência ou AgêD.cia de Desenvolvime-nto corres-· 
pendente. 

Art. 79 O disposto nesta lei aplica-se às situações apura
das, ainda que os incentivos tenham sido anteriomente conce- · 
didos. 
· Art. 89 Ocorrendó extinção ou sucessão de pessoa jurí:.:
dica proprietária de títulos adquiridos em conformidade com 
o disposto na aplicação dos recursos dos fundos de investi-~ 
mentes, os mesmos poderão ser transferidos em favor de acio-

nistas, sóciõs, sucessOres ou-CredOres, permanecendo indispo
níveis, até que se coMplete o prazo de sua intransferibilidade. 

Art. 99 Considerar-se-ão solidariamente responsáveis 
pela boa aplicação dos recursos a que se refere o art.l9, recebi
dos a partir da data de publicação desta lei, a erilpresa titular 
do projet.o, os seus acionistas controladores e adminisYradores. 

Art. 10' Ficam cancelados, arquivando-se, conforme o 
caso, os respectivos processos administrativos, os débitos de 
devedores da extinta Superintendência do Plano de Valori
zação Económica da Amazónia-=- SPVE, cujos-valores atuali
zados monetariamente e acrescidos de juro de mora sejam 
de até 310 (trezentos e dez) Bónus do Tesouro Nacional -

,BTN. 
Parágrafo único. Os procesSoS judiciais em curso serão 

extintos, e os respectivos autos arquivados mediante requeri
mento da Superintendência do Desenvolvimento da Ama
zônia- SUDAM. 

Art. 119 Incorrerão nas mesmas penas cominadas au 
crime de sonegação:fiscal, definido na Lei n' 4.729, de 14 
de julho de 1965, aumentadas de um terço, com abertura 
obrigatória do competente processo administrativO, os dirigen
tes ou servidores dos órgãos e entidades da Administração 
Pública, direta ou indireta, que assegurem ou propiciem a 
aplicação, nos projetos·aprovados pela SUDENE ou pela SU
DAM, de recursos oriundos das deduções de que tratas a 
alínea a_ de iniciso I do a-rt. 11 do Decreto-Lei n9 1.376, de 
12 de dezembro de 1974, em desconformidade com a estrita 
sistemática estabelecida nos arts. 17 e 18 do referido diploma 
legal. ·. 

Art. 12" O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias 

Art. 139 Esta lei entra em vigOr na -data de sua _(>l!bli
cação. 

Art. 14• Ficam revogados o iniciso II do art. 2• da Lei 
n• 7.134; de 26 de outubro de 1983, e demais disposições 
em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N' 2.304, 

DE 21DE NOVEMBRO DE 1986 

Qispõe sobre a aplicação de recursos do Fundo de 
Investimentos ~o Nordeste (FINOR), do Fundo de Inves
timento da Amazônia (Finam) e do Fundo de Investi~ 
mentos Setoriais (FISET) e dá outras providências. 

••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••-•••••••••••••••••n•-••••••• 

Art. 18. As agências de desenvolvimento regional e se
torial e as entidades operadoras dos Fundos assegurarão às 
pessoas jurídi~s ou ·ao grupo de empresas coligadas, que, 
Isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos 51% (cio~ 
qüenta e um por cento) do capital votante da sociedade titular 
do projeto beneficiário do inCentivo, a aplicação, nesse proje
to, de recursos equivalentes a 80% (oitenta por cento) dos 
v~lores das opções de que tratam os itens I a V do art. 11 
deste decreto-lei. 

§ 19 Na hipótese de que trata este artigo, serão obede
cidos o~ lil!lites de i~~entivos fiscais _constan~es do esquema 
fin~ncerro aprovado para o projeto, ajustado pelos orçamen-
tos anuais dos_ Fundos. -

§ 29 Nos casos de participação conjunta, será observado 
o limite mínimo de 20% (vinte por cento) do capital votante 
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para cada pessoa jurídica eu grupo ou grupo de empresas 
coligadas. 

§ 3"' Considera-se empresas coligadas, para os fihs deste 
artigo, aqueles cuja maioria do capital social seja controlada. 
direta ou indiretamente, há mais de 2_(dois) anos, pela mesma 
pessoa física Otf }urfdica, compreendida também esta Ultima 
como integrante do grupo. 

LEI N' 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 
Institui o Código de Processo Civil 

LIVRO II 
Do Processo de Execução 

TITULO I 
Da Execução em Geral 

CAPÍTULO III 
Dos Requisitos Necessários para 

realizar qualquer Execução 

SEÇÃO II 
Do Título Executivc. 

Art. 585. São títufos executfvOS extrajudiciais-: 
I- a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata 

e o cheque; 
II -o documento público, ou o particular assinado pelo 

devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste 
a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar 
coisa fliligível; 

III- os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese 
e de caução, bem como· de seguro de vida e de acidentes 
pessoais de que resulte morte ou incapacidade; 

IV -o crédito decorrente de foro laudêmio, aluguél ou 
renda de imóvel, bem como encargo de condomínio desde 
que comprovado por contrato escrito; 

V- o crédito de serventuário de justiça, de perito, de 
intérprete, ou de tradutor, quando as cust(l~, emolumentos 
ou honorários forem aprovados por decisão judicial; 

VI -a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da 
União, Estado, Distrito Federal, Território e Município, cor
respondente aos créditos inscritos na forma da Lei; 

VII- todos os demais títulos, a que, por disposição ex
pressa, a lei atribuir força executiva. 

······ · ::i"co"MissA.<úji.:.issü"Nrosico"N6J.,;íêoJi. ··~-
PROJETo DE LEI DA CÂMARA N' 244, DE 1993 

(N• 2.461189, na casa de origem) 

Altera o art. 191 do Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: --
Art. I• O art. 191 do Código de Processo Civil passa 

a vigorar com a segUinte redação: 
"Art. 191. Os prazos para resposta, para recor

rer, se suspendem nos dias em que não houver expe~ 
diente forense (art. 180). -

Parágrafo único. Tais prazos serão contados em 
dobro para os litisc_onsortes que não tiverem o mesmo 
procurador nos autos." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3» Revogam-se as disposições em contrário .. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 5.869, DE 11 DE iANEJRO DÉ 1973 

Institui Código de Processo Civil 

· · · · · · -·--·· · · · · --· "·-· ···.-· ·-· · ·.:riTüi:o· -v-·······--··· · · · · · · · · · · · ··--·--
Dos Atos Processuais 

. ., ''. ---··--·-.. -· .... , ·.· ···c;;;.?i:rui:o-i"í:i ... -· ....... ----.. ·-........ . 
Dos Prazos 
SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 

•• -••• ·'~• ••• ~· ~- •••••• -· ..... .I. •• .;.;._~-------···.~ •••• ; ••••• ~.····'~ ••••• :··-· 

Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, 
é contínuo, não se interrompendo aos feriados. 

. . ............... ················· ..................................... ~.;.;-..... ~; 
Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferenieS 

procuradores ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para 
contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. 

• •, • • • '-• • • • • •-• • • e• • ••• • • •• • • •• -. •· •• • • • ~· • •-~·•• •· • •• •• • • • ""-'-·· ~ ;. •' ,. •: • .-e-.-;:;-.~--; -

(A Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 245, DE 1993 
(N• 2.565/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a atualização monetária dos honorários 
advocatícios riXà.dos em percentu'al sobre o valor dado 
à causa. -

O Congresso_ Nacionãl decreta: 
Art. 1" A atualização monetária dos honorários advo

catícios, fiXados em percentual sobre o valor da causa 1 terá 
o seu termo iníêíal à data da propositura da ação. 

Art. 29 As cO_ntas de liquidação por cálculos do Conta
dor deverão ter o _seu valor estabelecido em fator que repre
sente a variação do poder aquisitivO da moeda. 

Art. 3» Esta Jei entra em vigor na _da_ta da sua publi
cação. 

Art. ~", _ R~vogam-se as disposiçó~s _em contrário. _ 

(À Comissão de Constituíção, )ustiça e cidadania.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 59, DE 1993 
(N' 179192, na Câmara dos Peputados) 

·Aprova o texto do Acordo para a Criação do Mer
c;ado Comum Cinem~tográfico Latino-Americano, assi
nado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pelo 
Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Co
lômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezue
la, Peru e E§:tados Unidos do México. 

O Congresso Nacional. decreta: 
Art. 1» Fica aprovado o texto do Acordo para a Criação 

do Mercado Comum Cinematográfico Latino-AmericanQ, as~ 
sinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pelo Bra~il 
e pelas Repúblicas Dominicana, Arge_ntina, COfômbfã,- Cubã, 
Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e Estados 
Unidos do México. -

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisãr 
rlo referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comp~· 
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· mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. _ _ 

Art. 29 Este decreto legislativo entr~ em vigor· na data 
de sua publicação.- · -

MENSAGEM N• 60, DE199i _ 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
, De conformidade com o art. 49, inciso I, da Constituição 
'Federal, tenho a honra de encaminhar â consideração de Vos
.sas Excelências, acompanhado- de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exte-riores e do Secre
tário da Cultura da Presidência da República, o texto do Ac.o~-. 
do para Criação do Mercado Comum. Cinematográfico Latino
Americano, assinado em Caracas, em 11-11-89, pelo Brasil 
e pelos seguintes países; Argentina, Cuba,,~_éxico,_Panamá, 
Venezuela, COlômbia, Eqúador, Nicarágu~, f~ru e República 
Dmninicáila.- - _ · · , - -'~- __ _ __ _ _ -

Bi:asma, 16 de· fevereiro- de 1992. ]!eril;mdo Collor de · 
Mello. · 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAI/DOC/CJ/DIR/DAA/DF-
1/035/SDAC-LOO-ZOS DE 29 DEJANEIRO DE 1992 DE 
SENHOR MINISTRO DO ESTADO DAS RELAÇÚES 
EXTERIORES E DE SECRETÁRIO DA CULTURA DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBUCA. 

A ·su·a Exceiência o Senhor 
Doutor Fernando Collor. 
Presidente da República. 
Senhor Presidente. 
Temos a honra de elevar a alta COJ;I.Siçl~r;:tção_ de Vossa 

Excelência o anexo pro jetõ ·ae.mensagem ao Congresso N acio
nal que encaminha os texto~ ,de três atos interrlacionais assina
doseiil Cara~s!_ em 11 de_ novembro de_ ~989,a saber: a) 
o Ccuivênio de Integração Cinematográfica IDero-American_?,_ 
b) o Acordo Latino-Americano de Co-pro~~ção Cinemato
gráfica, e c) o Acor<;i<? pa!a _Çr~ação do _Mercado Comum 
Cinematogrâfic~ LatiP,p-~_znericano. ~-, · 

2. Esses três instrumentos internacionais foram reme
tidos em 8 de março de._l990, para a devidã aprovação pelo 
Poder Legislativo, porém deixaram de ser_encaminhados ao 
Congresso em razão de lapso só. agora detectado. A documen-. 
tação a respeito desse hij>so encOntra-se em poder do Itama-
raty. . 

3. Tais instrumentos, em seu conjunto, dispõem sobre 
diversas modalidades de cooperação na área cinematográfica 
entre países latino-americanos e sobre _a possil?ilida~e de am
pliação de seu alcance, para incluir outro~ países de língua 
espanhola ou portuguesa. : _:__· - . . _ " 

4. O Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-A
mericana contém declarações de princípios _e7 

de -intenções, 
da parte dos signatái-ios;- de: aprofundar a cooperação para 
maior conta to entre profissionais de ciilemaipara maior divul
gação das cinematogn_lfias nacionais. Estipula a realização 
ánual de uma conferência de autoriçlad_es Ginematográ:ficas 
Ibero-Americanas e cria a Secretaria-Execut.iva da Cinema
tografia Ibero-Americana. 

5. O Acordo Latino-Americano de Cq-p_~odução Cine
matográfica dispõe que as obras Cinematográfic~s que venham 
a ser co~produzidas por dois ou mais países signatários serão 
consideradas nacionais no território de todos os países cc-pro
dutores. Estabelece um limite mínimo para o a porte financeiro 
e artístico de cada país signatário, bem como um limite máximo 

para o aparte de produtores de países não_ signatários, além 
de outros_ critérios. Fixa, assim, um arcabouço para futuros 
acordos bilate~ai~ d~-~9-produção. 

6. O AcÇ>rd_o para Criação do Mercado Comum Cinema
tográfi.co _Lã.iino--:---1mericaiJo ptevê que, anualmente, cada sig
natário terá direito a que quatro qbras cinematográficas nacio
nais suas de longa-metragem, que venham a ser adquiridas 
e exibidas no território de outro signatário, recebam deste 
último idênticas vantagens, ex:ceto subsídios financeiros, às 
concedidas a seus filmes nacionais. Estabelece ainda que os 
filmes eventualmente beneficiados sejam escolhidos de co
mum acordo entre o pai· tJrodutor e o país onde se dê a 
exibição. _ _ _ 

7. O presente conjunto de a tOs internacionais repre
senta progresso relevante nas iniciativas, de longa data, no 
sentido de maior integração cUltural e económica na área 
cinematográfica, e vem acrescentar elemento importante aos 
numerosos instrument?S de integração económica da América 
Latina, já em vigor. 

8. Adicionalmer;tte, ao institucionalizar a discussão em 
foro próprio e específiCo, os referidos atos abrem perspectivas 
promissoras no que reSpeita à cooperação entre os países lati
no-americanos, Espanha e Portugal, com vistas a co-produ
ções cinematográficas e melhor acesso aos mercados dos países 
da Comunidade Econômica Européia. A Espanha figura entre 
Os signatários originaiS do primeiro deles - o Convénio de 
Integração Cinematogfáfica. A participação tanto da Espa
nha, quanto de Portugal, está prevista nas confér(!ncias anuais 
de autoridades cinematOgráficas. Na medida em que um desses 
pafses venha a aderir aos dois outros acordos, estes passarão 
a ser denominados, respectivamente, Acordo .Ibero-Ameri
cano de Cc-produção Cinematográfica e Acordo para a Cria
ção do Mercado Comum Cinematográfico Ibero-Americano 

-9. ~da um dos três a tos internacionais entrará. em vigor 
quando depositados os: instrumentos· de ratificação por três 
de seus onze signatários. 

10. COnsiderando-se as perspectivas que Serão_ abertas 
à cinematografia brasileira pelos menciOnados Instrumentos, 
interessa ao Brasil ratificá-los o quanto antes. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia de nosso mais profundo 
respeito. 

ACORDO PARA CRIAÇÃO DO MERCADO COMUM 
CINEMA TO GRÁfiCO LATINO-AMERICANO 
óS-Est~dos signatá~ios- do presente- Acordo, Membros 

do Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-America-
na, 

Conscientes de que a ati vida de cinematográfica deve con
tribuir para- o desenvolvimento cultural da região e para sua 
identidade; 

Convencidos da necessidade de promover o desenvol
vimento cinematográfico· e audiovisual da região e, em espe
cial, o daqueles países da região com infra-strutura insufi
ciente; 

Com o propósito de contribuir para um efetivo desenvol
vimento <;la comunidade cinematográfica dos Estados-Mem-
bros; -

Acordam o seguinte:, 
·, Artigo I 

O Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano 
terá por objetivo criar para as obras cinematográficas cer:t_ifi-
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cactos como nacionais pelos Estados signatár~~~- ~o __ _presente 
Acordo um sistema multilateral de participação-nos espaços 
nacionais de exibição de obras cinematográfiCas; com a finali
dade de ampliar as possibilidades de mercado e de preservar 
os laços de unidade cultural entre os povos ibero-americanos 
e do Caribe. 

Artigo II 

Para os fins do presente Acordo são consideradas obras 
cinematográficas, as obras de caráter audiovisual produ?idas, 
registradas e divulgadas por qualquer sistema, p-rocesso e tec~
nologia. 

Artigo III 

As Partes procurarão adotar em seu ordenamento jU:rí
dico interno, disposições que assegurem o cumprimento do 
que estabelece o presente Acordo. --- -

Artigo IV 

Cada Estado Membro do presente Acordo. terá direito 
a que quatro obras cinematográfica_s naçionaiS~SU:iSde duração 
não inferior a setenta minutos concorram anü-ãlmente- nos 
mercados nacionais dos demais Estados_-Membros do Mercado 
Comum Cinematográfico Latino-Americano: As re.fe~id~s 
quatro obras cinematográficls poderão vari~r_segundo o :Esta
do-Membro a que· se destinem. Após rev1sao do funciona
mento do presente Acordo pelos Estados Membros, a referida 
participação podérá ser ampliada de comum acordo. Não se 
exclui a possibilidade de que Estados-~~m~;>ros cel~brem 
Acordos_ bilaterais prevendo participaçõeS mais elevadas que 
as previstas no presente Acordo. 

Artigo V 

As autoridades cinematográficas de cada Estado-Membro 
poderão estabelecer mecanismos especific~~s __ para que obras 
cinematográficas nacionais suas concot:~~n:t n:o _ _Mer~ª-c;!_~_ Ç_<:t-:_ 
mum Cinematõgráfico Latino~Americano. 

Artigo VI 

Quando tiver havido seleção prév"iã. pelas autoridades ci
nematográficas do paí~ Pt:Qdutor. o país exibidor JJ?derá sol~ci
tar modificaçõeS ilã -relação de obras cinematográficas selecto
nadas. 

Artigo VII 

A autoridade cinematográfica de cada país exibidor noti~i
cará anualmente à Secretaria_ Executiva da ~inematograf1a 
Ibero-Americana (SECI) a relação das obras cmematográficas 
de cada país produtor às quais tenham outorgados os bene
fícios de obra -cinematográfica nacional. 

Artigo VIII . 
As obras cinematográficits participantes dOMercado Co

mum Cinematooráfico -Latino~ Americano serão consideradas 
como obra cine~atográfica nacional em cada Estado~Mem~ro 
para fins de sua distribuição e exibição por qu~lquer. m~10, 
e, em conseqüência, usufruirão ~e todo~ be~efíc10s e ~Ire1l-?s 
conferido a obras cinematográficas nac1ona1s pela legtslaçao 
de cada Estado-Membro no que diz respeito a espaços-para 
exibição, quotas de exibição, quotas de distribuição e demais 
prerrogativas, excetuados os incentivos financeiros governa
mentais. 

Artigo IX 

O presente Acordo estará sujeito a ratificação, e entrará 
em vigor quando pelo menos (3) três dos Estados signatários 

__ hajam depositado seus respectivos Instrumentos de Ratifi
cação junto à Secretaria Executiva da Cinematografia Ibero
Americana (SEC!). 

Artigo X 

O presente Acordo estará aberto a adesões de Estados 
Ibero~A~e:ricanos que_ sej"am Partes do Convênio de Integra
ção Cinematográfica.Ibero-Americana. As adesões realizar
se-ão mediante depósito de Instrumento de Ratificação ]urito 
à SEC!. 

Artigo XI 

_J;,ste Acordo poderá ser denunciado a qualquer tempo 
por qualquer das Partes mediante notificação escrit~ dirigida 
à SECI. A denúncia terá efeito para a Parte denunciante 
(1) um ano após a data em que a notificação for recebida 
pela SEC!. 

Artigo XII 

As dúvidas ou controvérsias entre dois ou maiS Estados
Membros que ocorra-m··na interpretação ou implementação 
do presente Acordo serão resolvidas no âmbito da SECI. 

Em fé do que, os signatários, devidamente autorizados 
a fazê-lo, subscrevem o presente_ Atótdo. . 

Feito em Caracas, aos· di~ do mês_ de novembro de mtl 
novecentos e oitenta e nove. 

PELA REPÚBLICA ARGENTINA 
Octavio.Cetino 

DiretO! ao Instituto :Nã.cional 
de Cinematografia 

PELA REPÚBLICA DE CUBA 
- - --Ilegível da e da Indústria 

- · Cinematográfica 
PELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Alejandro Sobarzo Loaiza 
EmDaiXador Extraordinário e 

Plenipotenciário 
PELA REPÚBLICA DO PANAMÁ 

- Fernando Martinez 
Diretor do Departamento de 

Cineina da Universidade 
do Panamá 

PELA REPÚBLICA DA VENEZUELA 
Inelda CisrieroS 

Encarregada do Ministério 
de Fomento 

PELA REPÚBLICÃ DACOLÓMBIA 
Enrique Danfes Rincones 

Ministro das CQJ;Ilunicações 
PELA REPÚBLICA DO EQUAD(ÕIR 

Francisco Nuerta Montalvo 
:EIDoaixador Extraordinário 

e Plenipotenciário 
PELA REPÚBLICA DA NICARÁGUA 

-- Orla~do Castillo Estrada 
Diretor Gefal do Instituto 

Nicaragüense de Cinema (JNCINE) 
PELA REPÚBLICA DO PERU . 
Elvira de la Puente de Desaceia 
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Diretor Geral de Comunicação 
Social do Instituto Nacional de 

ComUriiCãçãO Social 
PELA REPÚBLICA DOMINICANA 

Pablo Guidicelli Velázquez 
Embaixador Extraodinário e 

Plenipotenciário 
PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

RenatO Prado Guimarães 

na/.) 

Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário 

(À Comissão de Relações ExteriõrêS"e Defesa Nacio-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 60, DE J~93 
(n' 180/92, na Cãmara dos Dçputados) 

Aprova o texto do Acordo Latino-Americano de 
Co-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas, 
em 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repú
blicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equa
dor, Njcarágua, Panamá, Venezuela, Peru e Estados 
Unldos do México, · 

O Congresso N3.ciona·l decreta: 
Art. 19 Fica aprovado ó texto do Aco:n:lo Latino-Ame

ricano de Cc-Produção Cinematográfica; assinado em Cara
cas~ em 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas 
Dominicana, Argentina, Colómbia, Cuba. Equador, Nicará
gua, Panamá, Venezuela, Peru e Estados_l,Jn_idos do México. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à -ãpi-ovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisqUer- ajuSteS comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou comptoifiiSsos gravosos ao 
património nacionaL 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação._ 

~EN~?éf: tm J 

De oaulomúdade eo!11 o anilO 49, illcilo l da CoDStiJUlçio FedenJ. "llbo I 

,llfll dei eacamiDiw"l comldciDÇ&o de V<:liiU ~ ~ dti ~de 
Moliwl do Sellbor MlmsW de Eltldo du Rc~ E:rtcrion. a ~ SeaeW'iO d& Cultur. 
da PresldtDCia da ReplbUa, o taU! do Acon:lo La~ dti. Co-ptocluÇ'O 
~ UliAido cm Caraeu. cEii ii/tt/4?. pelo Bruil. e peiM 5CJUilnef patJol: 
Arp\!;lUII. Cllbl, M&ioa. Pmamá. Vcoez:uell, ColOCzlbiL Equador, Niafi&ua. hN. 1 

Rep!lbliea Oomialcua. 

,., .... 

a.:,.•1tH •• Xtt1Te• D.AI/IIDC:/CI/Dia/PU/D~tJ'/121~5- •• 
~ •• Jt•ri.rto •• :L":i! .. Stlhtr •tatltl'l h W.l:'a•• ... ••bçi .. 
:r,:,1rt1 r .. 111 h a:cerlee.r11 la C.U tira la Pr ... l11lac:l• •• •_,.jbUca 

A Sua Dcll611C:ia o Slni:IOJ: 
DoUtor F1mando collor, 
P.raaid,ant• da P:cpüblic•. 

T..aa • holll'a de •lcv•r • alta c011aidaraçlo Q 

voaaa l!!xcal•nc1a o •n•XG projato di aan••<J•• ao conqraaao lfacJ.onal 
q.:~a ancaainha a• t•xt:a• da t:r6• 1to1 int•rnaciallaia •••inadaa •• 
Cillrae..•, •• U da nov•llb.ro da 111119; • sabl-r: I) o conv6nio da 
Inte<;l"lçlo Cinll&tC~Qrltio=a tblro-,...ricanll, b) o Aeor.1o t.ltino• 

"-•ril;llno cia coprOduçlo Cin••atoqrlfica. a c) a Ac:ordo para 

Cri•çlo do Merc1do co•ua Cilll.,.,toqr•ttco lAtLqa-Aaanc:•no. 

2 • Ec&ll u·•• in•tru-nt:oa interlllc-ionaia tora• 
r•••tido• I da aarço de 1190, pa:r-a a diVida aprov~lo palo 
Podar Llqialativo, pore. daixar .. da ••r anc-.. inh&do• 'ao Conqnqo 
•• uzlo da lapso aó aqora detac-tado. A doc-u.t~ntaçlo 1 raapodtG 
da••• l•p•o ancont.r•-•• ea Poetar do It ... raty, 

3. Taia inatruaantoa, .-. ••u c-onjunto, diapOia aobn 
d.l.var••• modaUd.adaa da cooparaç.io n• .ioE"*a cín ... toqr.t.tic'• •ntl'l 

puaaa tatino-aaaricanoa 1 •obr-a • po•albJ.lidada da aapUaçlo da 
sau &lc.allca, 
~ortuquaaa. 

4. o çgriytnig da Int;NTJS'9 çtnu•tgqrartg Xbem• 

~ c-onto daclaraç61a da pr1~1JiiO. • .• da intanç-6 .. , .S. 

parta do• dqnat•rioa, da apro~undar a <:oopanç~ pan .... .t.or 
contato •ntra profia•J.oncia da cina .. • para -ior divulqaç.to daa 
c_in•aatrOqrillfia• nac-ionaJ.a, .tatipula • reali11çlo •nua! da u.aa 
conter•nc-ia da IUtoridilld•a _ cin .. atoqr.t.tic•a ib•ro·•-r~~-.naa 111 

'C"ria 1 S•cratari•-EJCI<:Utiva da Cinaaatoqr•fia Ibaro-Aacrie•n•. 
~- O AsQ)õdq !.t.1np•i\awriç•ng dw Cs10ta4"çf9 Clrul• 

mntoqr&rtç• dbpóa c:!U;' •• obra• cina .. toqr6f1c•• qua vanh•• iii aar 
c:oproduzld•• por doi• .. ia pai••• aJ.gnat.ta:-io• 11rlo 

c:o11ail11radaa n•cJ.onaia no tarrJ.torio da tocloa oa pais•• 
.::oprod.utoraa. f:ltillb<lllac-a ua liait.a •iniao para o •porta t1na11ca1ro 
1 •rtiat.ico da cada pa1a liqnat.iorio,- baa 0010 ua liaita •xl .. 
p•r• o •porta da produtona da paiaaa nlo •I.'JII&t.iorJ.oa, al"' de 
aut.ros c:rlt•rtoa. l'ixl, •••ia, ua arc:•bou~ para tuturoa acordo& 
bilata:rsl.• di coproc:tuçlo. .. o açgrnp P«rl crieclo dg esrç•do ÇQB"• c1 "'PI tOar•-
r!en r.gjno-a.uriceno prav6 q<~e, •nual .. nt•, cada a!.qnat.iorio tar41 

cti.rli to • q'ua quatzoo obras cJ.n ... t.OCJr.t.tJ.caa nac:ionaJ.• sua a da 
lonq• ••tnqaa, qua Yenbaa a ••r adq.:~J.rJ.daa • ·~J.bida• no 
tar:rJ;tório de outro •i<p~at.trio, r1c11>a• da•ta lllti-o id6nticaa 
Villntaqal\8, cxc-•to lublil11o• ~J.nancaJ.ro1, •• c:oru:adidas • ••u• 
fil-1 nlc:iOnail, bt.illbel-. illinda que 011 tiJ.-1 IYintuala•nt.e 
l:lanatJ.c:iado• aej .. • ••cOlhidos de c~ ICOrdO antra o pata 

produtor a o pai• onda •• dA • axilliçlio. 
7, o pn .. nte c:onjunto d• •toa intarnacionaJ.a 

rapnsanta. Prc19r<ll•ao r•liYIInta nas J.J\J.e.t.atiY••· da longa data, no 
sentido da -tor J.nte<;raçlo cultural aconll•ica .traa 
c"J.na .. tOCJt".t.!"ica, acraacantar al•••nto J.aportanta aos 

nuaaroJJoa 1natruao~nt:os da inte<;raçlo acon6•J.ca da .Aa•Z'iCI Wtlna, 

j.io •• vtqo-r. 

•· Adicional-ne., ao inctituc:J.onaiil:ar • diacu.qo .. 
toro proprio a aapeei!ic:o, oa rafari.:loa e.t:oa •bn• pa:rapactiv•• 
proaiaaoras no q<~e rawpait.a .t. c:ooparaç.to antl'a oa pa1aaa tatillo· 
•••ric.-nos, Espanl\1 Portuqal, viataa cop.roc:luçll•a 
cJ.n ... t_oqr.ttJ.caa a ••lllor ac:.110 101 •areado. doa pa1111 da 

co.unicilda • Ec:onO.ica !!uro~ia. A "eapanha tiqura antra ot. 
•iqnaUrJ.o• orJ.qJ.naia do prJ. .. iro dalaa ~ o Con.,.nio da Int:aqraç.lo 
Cin ... toqrllfi~. 11 participaçlo tanto da !!apanha, q.:~anto .:la 
Portuqal, aat41 praviata naa conf"ar6nc-laa anual.• da autoridada• 
c:!.na.,.,toQ:r41ticaa. Ma aadJ.da •• que u.a d11111 p.-1••• Venlla 1 1d1rJ.r 
aoa doJ.a outro• ac:ordo1, 11t11 pa1aar.to • •ar dano•inadoa, 
raapac-t:iva-ne..,., ACordo Xb<llro-,...:ricano da Cop:r<>duçlo 
cJ.n-toql'*tic:a a ACordo pan Ct-iaçlo do Mercado coaua 
cin ... ~rUJ.CQ Xblro•A..rJ.cano. 

di aaua onz• •iqnatan.oa. 

tr•• ato• 1ntarn.sc.Lon•i• antrar4 111 

on•erumanto::o da r.stit1c.1.çio por tr•s 

10. canaldarillndo-sa 111 p•rspact•v•• qua s•r.to 111:11rtaa a 

cone-toqrafia br••il•lr;• P•ioa m•nc1onados Lnstruaantoa, 

Lntar•••• iiiO Bra&ll r•tl!Lcill·loa o qu•llta anta•. 
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Aproveit••oa • ~:~portunldada para ranov•r & Vo••• 
E:xo;al61\Cla, sanl\or Pras1danta. • qu·•ntHI da nosao piC'ofl.lndo 

raspe-it:CI. 

Os p&Isaa llqn&t.id.os do prosanta Ac:ordo, :-~<:mbros <.lo Ç,;~rw<inlO 

<la Intcqrac.lo Cinamatoqr.iH.co Ibcro=<:!rlc:.>n"': 

Conac:hntu ·da qua a o~tivu:lade dnemu.:oqritiel. dave 
contribui..: pilrO o· drnenvolv1~nnto o;ul.t\U'&i d& rti'Jlio • p.1r1. ~u.1 

icÍentid&d•, 

Convenci.<ioa da neec1sld&de da prClaover O ciesenvolvi111cnto 

eino.uotoqr6tico • ll~iOv~sl.l&l d• req1lo •• •• eape<:ial o <.l&quola.a 
p.t!S<U d• req1io COIII infrll.-es~rutur• ln.tufiçiçntel 

Coa o propósito de contribui!:' para o e!otivo de••nvolvlmonto 

da conulnl.dllde cinaJU.tClqritica doil E:st•doa Mem.b"-oa; 

A• ~·u·ta •ntendo~a pOE" "otl:'!l* .:ineJn.1t<:KjE"l~ie.- .. c:.:~prc:ila~o::.u• 

C'~n•r.w.toqE"i!ic:a .. r•aliz.:ul.•• poz qu11lql1<1.t •io • •• qualqu•r 
forl!lato, :tu.aJ.quer qu.e seJa .:.. su• 4\õ:~:•çio, po.t 4oi* .:.u ...,i, pr,:,.du~.:~zes 

<:!.e <:l.o~.J ou ru,i.J l'.ai••• KollbE"O.J .lo prasonto 1\c:Ordo,, eo. bol.JO '.,. •·ont.E".:.to 

d• eoproduç.!o •*sin.a<io õ'•l.a• empr~~:ua r;oõ'E"oduto.~:aa .. eonfonai<!ade e:.11 
o que dispô• o pr•s•nt• Aeordo • 11•vi4~ntcrr raqistzado )'lnto 4" 
.1ULOE".I.d.;U~QS CCIIIpCt<::tte• .l<J e.1cl~ p!l! •• 

P:lr:L os fins do pre$:<:nto 1\.;;:o~•lo ~.;;o cornaclo.:.e.:..J,,, uL~'"' 

cin••·Uoqri!lr;.aa obraa de C•rit•r &lldiovi.lu.al ProdÚJ.4&a. 

re<Jl.&tradaa • 4ivu.Lq•d•• por qt.l&lqu.er siltcrma, proc11sso e tacnolo<J.La. 

.o.rrr!co rn 

Aa obrou einom•toqr.iheu eopr<:du.zi4a• r:oa tcr~:~crs; <!este 
Accrrr:!õl sorS:o .::ensidcr.:..!.J.I, r . .:.cicn•~• palA• wutoJ:1.:1.:11:hta •:r::rm;>ot.roate• <I• 

e•d• pais eopr.:~d11to.t. ':'liXi o~r•• seri"o-oenec~ch.<La• paol•!l Vllntl<J•tf\:1 

prev:.:st&a para .u obra• einesu.~qzi!ic•s nae1onau na l~ulo~o:-i:o 

vlqun~:;s .a,. c~dil p.1r:1 copcodu.eor. 

COpJ:OellõtOE'II.J diiYIIJ:ÁO >::UtllpJ:lJ: OS ::'Q':jO.OilltUS 0.S':..1blll.::e • .!.a ,,.;r.j ;,.,;:,-~.l .!~ 

:'tao;<Qd.l.lllant.o o;<Ont.l.d.1a no !\ncxr::r ~~w Ja pf"r:iiiC:Jft.C ,",o::oc:!a, JS '~c:.lo~ ;3o 
.:'ons•..k:r.:..:l.;r.s p.arto int<:<JI:.lnl:.a oJ.a 

l. )las Cb:"as c~ncrra.1t.oqJ:.I!ic.11 J:e.IL.l~a<!.:.a :101 t.eJ::IIos r!a [:!"CS<l"te 

AcC!rda~ p•t"';.lclp.-o;io de colda Ulll Jo1 eop~dUtoro• :l.lo ~.!o.ri :;o~: 

.Ln!cr.Lor .;r. v•r:to por centro. 

2. As obJ:&I .:'•nr:nt&toqcl!it..IS :•al1~.1das nos.tar.::o.mos .:!~1':.0: .~.:o:r!a 

nlo ;>odac~o con'tOJ: pa1't.lt..Lp.;r.o:.So :n.:r.1or :lo '1'-'0 ::•n~.:. ~o r ·can~o ;;:;:.- ~->r~a 

d• i'&ises nio :o~etl'.bro$, •• :'ICI<=IISS&r~arnentll, o coprodo.ot.or ::':a:o:~::.i:~.:. 

!avcc.i sc:r ;lc: IJin <los ;>.;r.ises mcmbJ:Os, 

A SZ::CI podori .ll)l:OV4J:, em .,;:~.rlter ~XCOPClO,,õll 

eor.!or::r1d.1d" .eo111 o Rcr<Jul"'<I\Qinto quti & CACI .,l,bor:u ~;sr.:. t.ll ~~.::. 

v&r~;so;óas nas poccant.:~q•n* ar:~ma :-•!orld<~s. 

J. A contrürui~lo dos p•~sas .::~crml::rros copre4Jtor<rs ;:r~.::orl~.!::..os' 

<!•v• i.nclY.~r abciqatoz~a ... nte u.u. pactieip•çio t.ác:n..Lea a .trt.is:.;a 
oJ!CitlYil. 

ne,.clon;:ns ~ po1p~•• pr.Lnc1po1•s 

oldic.Londment•, o dicat.or. 011 pelo 

U•qulnt.ll c.lteqocl4SI .:r.<.~toc el.l ob~:.;r. prO:•c:-n~t.e:ntr:, ~-.~tor .::0 ,.,'.:.~lr':l~ 

..l.1.~..:t.crr, .;o~iPO>IitoJ: mu:;ro..:.li, '"ont.o..Jo~: do..:L..: ..,...._ ,·,r,Luo·,-

ro!-o~ra!l.l, d.LJ:~toc, el-: :~ru ou. <:;~nõqn!o o-.~ d•c:.or.:.dor-.::IICJ!e, ~ ::.~:.:":-ot 
da sonopl~stJ.~ 011 opor.;r.dor do soa. ou respons~v<:l po:- ::u:<.11<::m <la 

... RTIC:O Vt 

ai •• obra_s c•n•matOCJ.ti!icas eo-produ~Ld•s Clll\ con!oJ::'Il.~.lo!oJ ::o= 
o Artoqo I do pr•sonte Acordo:. ICIJil'<l :c•Uz.:..r:~-:~ 1 
profliSJ.On••• nac.I.Ona.~.s o" '""*!.dentes r:lr::rs pars•s :t:•,.oros; 

bl os _dic•to:•• elas rahud.11 obcas ••Jill'<l nacion-\tr ~ii' 

r•udenr.,l3s da p•L••• OIIINIJ:os, o" ela p.ars•• <!.~ . 1~ 
l..1tin.:. c C.;r.c~ba, Óll ;;,jQ" CutcOs p.1Ísca oJ.o c>:prcu.::;o 
ta.Jpintc:a o" portuqo.oesa eopro4utotes da ob1:•1 

e) o ..Jic.c:.tor ~aj.:. .1 .1l,L~Or~.J.><h.! .o!."t..i::;L~":. ,,1~•"'"' 
copE"o4o.oçioJ 

dT •• eopr<XI~o~tll•• teillindaa nos t•raós elo PJ:IIICif\te .\corilo 

tuPeit•• a ielllntid•d• c.:ult<.<ral 4• c.:.ada pats coproelutor • 
••JoUI fal•d•s e• WIL& du 1rnquu da c•q-•io. 

Alil'l'ICO 'III 

1. A ro:~ve.L.acio do n•q•tivo nos processos d• p6s-prQduç;i;o .>~:.i 

reaUziiCl• •• qualqueE" dos pa!scrs mambros c:r::rprod""'t.Cl:es. 
E><copc.:lonal-nte, Q ,..d1&nta pcivlo iiCOJ:do_ antr•_ os copr::lt:urores, 
podocJ. 101: J:Cl.:l.lizildA 011 O>ltl:'O:I p~L101. 

2. A. impl'easio 011 J:~~roducio el• eóp .La.J s•cS cr!et.uada nos t.<H:IIO:I 

d• leqbl•c:lio v.Lqonta •• .:ada par •• 

l. cada eoprC!dutoJ;' 

c6pi.:.s q~,~e deseJal'. 

4.. o eoprr::rduto>: m..l)Ontino tiear.i cnc:.1rrcq"'<ll::r -:la c:us::5o.!~.lo. _.-..:~ 

on'lin&is de l~'q·~ • soa, eXC:IIto quanelo o o;<ontro~~.to :!e .;r:~r::.:-~io 
ospacifiqu.e ditor<:::ntciiiOnto. 

S. cs-.::::mt::.>.topos, <111pll<::.lt..:IS "' .::Ôp1.1:1 a =11111 •• r•~cre <::ste 

,\rtlo'JO ~o.J..,;·3o scr {cno~ t•or r;u:.l,luC: "'êto<lo. 

'. 
Ji"tl:~tos, o.lr~.-. !..,i~ll ,u ·JeJ:sÕes quer Q:l .::allrodo.oteJ:u~ JC::>~U~:r::.~ • .l"

ccn!~rlll~e..;r.da .:-om .1 iaqula;.io v•:;•nte •m C:3da p3i:S ::oprodutoc. 

All't'ICO Vttt 

E.'ll i>ri,.c!plo, ea.d&- P•:i.s copr:odutor n ;crs•~:v&ri os ce ..... U.o::los 
d.i .ixploc~ciio dil-- Qb.J:~ c~n•m.ato.;r.ifica <::11- seu ;>rõpno t•n:-~-t6rlo. 
~ual.:;:Y-e'z .:;ut:.>. ::-:OdJrl•j•de c-oil.t.r&tuai. rcrqu•r•:ci • &pcov•~.i.o proiv1• elas 

.luten;!.1-!oJs ;;oapet•nees de c:ada _p_a_~s _eopcr::rdutor. 

No eontr:..to .:.. que _se nf•re o AE"tlo<JO ( SII.J:lo e1t.abaloe.1.<1o:1 o• 
_t<nlllol da rcrp_•cueio, •ntce 01 eap.J:odutor•s; de ,..reildos, ativJ.d•des d~ 

------~-~-----
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co.;.,.l'cul.l..w.4çlO; ~1'<>.1.!11, zaspoiUI:IbJ.U.d.t.dc=s. ..Janpeo.1.•. co,.i.~::Õ<:" 
tendola, • qu•~•qu • ..- ou~.-"'• con<i. • .;.:Ses que •• cana,dere• ,..,_.sl.ii:J..J.S, 

Sari proiiiOvlda eo• p&ccicul.a:· l.ntsreue a raal.l.uocio da obras 
c1nem&t~;~<;~d.Uc.as .ia especa.at v.a.Lor erthuco • culcur•l por ::~os•• 
produtor.1.s doi p.al••• :o~•~~obros dasta Acotdo. 

1. Os c.c"êd.i.tol 011. tituloa da e~bras o:ine-.tCO,l:'ifl.c•• r~:,;r,li,.:ldols 

nos ta.e~• do presente Ac::ot4o devel'lO l.ruS.I.c.u·. c• , 'i4ro ieparado, o 

2. A menos q11e .o• coproducorss decidam di!erant&IQnte, u obr&& 

<ane"""'te<Jr.ÍUco~.• eoprodut.J.d&s sario •presantedea test1va1s 
uul'n.acil.onds pala pds cto coprCu:h.Jto.l'-"'.i.:i~i'"it.J~io ou, no ceso ela 
p•rtl.cip&çÕes tln.anc:eu:•• loiintlcas, pelo pets caproduto~ de que o 

'· 
.::conomtços quo SC!J;llfl eo:;Jc:.etl.l.<.los .li• ~:.ru _ e~n~-~gr.i!J.e•s -Cqprod..:zitl.:~.s 
podaria ser eompai'tilllados · .,nt•• os <::Õp-•oCI..:to••• o;te acordo COM o 
est.:~aeteeido no .:ontr.:~to <Jc ,cOp"rÕduo;::io- c eb~_--:'i -~.~'l'"lJo;lO ,..;,,..,nrc ,.,. 
~.l<l.l; ., .. r •. 

4. 'rodo proi5mio q"uo n.i<> U!JI aro <>Spó<:"fc~ Valo dl.zor, 1Ú~_ttnço5o.:a 
hon"Q"dfl<;:;u -. troté..:s, <:"ohcadidos pcn; --~,~;c • .i.ros ~!ses·· a obrls 

•anem•toq-tlticaa roalir•d•s r.os termos deste :t..;ordo, fi<:•rlo sob a 
custódu do çoprodutor .,.JOl'lt.Írio, ou CCI.a ti>ter lido ••t•bela.;ido no 
<:'Ontrato da eoproducio. 

•. 
:.!•• exportlleo5Gs coa 4ast.ino • p4I.111 e111 q..:a J.mport•eõ•s de 

obra• eJ.ncuuto<JriUc•• asteJ•III •..:;•it•s • liPI.I.o:'•s ·o..: quotas: 

a) era prin<:".i:plo, .1 oxport.:!.<:".lo se~.í . feit.:l. pelo p01.i~ 
copzgdutor ••OI.JOI:~tir~o: 

b) c;:u•ndo llie tratAr de obru o::1ne~N&Eoi:,rSUeas eoproduu4As 
0::0011 p:~rtieipaci5cs equiv,lo;lltc,g: do e.:~d.1 p11.i:s eo-produtor, "' 
•xportaeio o:::aberi .:ao pah copra;d'f~ar CUJO liiiU.te ou quot.1 
no pais importador apre••nt• l'lle~h?.o:;es posdbil.l.dades1 

<:J e• o;uos d• diriculd&dee, a export&çio c•beel o\O pais 
coprod..:toe de q..:e o dicetaz- d& obz:.l. o::in• .. tOOJroiÍUo;a se)& 
resident•; 

dl se um dgs pai.ses co,Prod..:tores d1 . .1puur de 11vre entt"&d& 
para su.as obr&s e.i.nel'll&tCiqri!io;& no~p•i• 1:1-portador, caber.!. 

40 ~is o ... qu•stlo 4 •xp~ct&ç::.o_ d• obra cinematoqr.S.hc~ 

copl."od!.l"id&. 

ARTHjO )(lU 

As Partes conca4•rio f;o.c:ilid•dei ' p.u·a cireul&çio e 
pez:maninc.l.& de passe~al utishco • tienico p;:;~- p&rtieJ.paz: em obJ:as 

o;inematoqri.fiças • serent .;gprodur.i.d•s nos tez:mos do pz-es•nte A.c:ordo. 

Adic1onal.lnentt, •• P•rtes o;onee4erie~ f•cUidades par& .;a importaçio • 
expoz:ta<;:io tempe~ri.ri<l do m4t•nal neeessi.ciCI para a re&lhao;'io de 
<:gprOd!.lçÕas, dOI conformid•da con a loqislaelo viqente e111 ead& pais. 

UTI90 )('f\7 _ 

'· o;gntr.lC.O d.: eopro>.:luç.:io •c.:So o!ct!.l.:l<l.11 nos ~er,.o~ <111. Leyi><i.l;~;;.., "''J<.'U~e 

em o;&da pai.s. 

2. Alilll de fllCidos de_ paqa111ento e de partilha de ent.,ndimcntos. 

pgdez-i ser acordado qualq..:.r sistot .. de o.~so ou ~ntero;iimbio de c.c~viços, 

.,.e•rh.i• e produtos .. :.. seJa d& eonveniinci.a dos .;o(:>rod..:totel. 

1\S autCiddados o;gmpetentes dos p.dses o;gprodutontl 

uie~:o;Ulbiax-io 1nfora&çÕOis d• c•ritec tio::nieo e fi~:~ane•iro reletivu .i.s 

c:oproduções reali:z.ades nos termos d••t• Acoedo.-

AR't'ICO XVt 

o. pr•sent• Acordo !-•S.•.tl Slllaito a r.c.itic&o;io. Entraz-i •• 
viqor qo.~ando pelo -nos uis (31 dos pah•s si9n&tlrios h&)&M 

<lctJOI_i.t:>do ]unt.c> Sccz-ota~:.l..:.. f:XQC11tl.v.1 ' d.:.. Cinc"':>t.C'O<JO'.~f•:.. 

tbero._cl.c.:an& cs.ECII seu• respeotivos InstCWII<Into• de Rati!1e':~ç.io. 

AltTtCO xvn 

o pre•ente AC:ordo pel:lllil.n•ceri &llett~ i adulo d• E.eadcs 

· ibez-o.:r.me.:icanos Gll101 seJ&a p&rts do Convinio de Int•OJr&çio 
c~neiOI&toqrificl Il:•ero;arurie&na. A &desio se etetu&:ri -diante dep.S1ito 
do respectivo instx-u.ento )Unto à _s~I • 

AR'rlCO XVIII 

C•da Wll& das p.art•s pod•z-l demmei.ar o pre1enta Ao::ordo a 

quAlquer 1110-nto, :ae•i•nte notUicaçio .. eeit& i S~I. ), denÚ.I\0:.1.& 
l"ttiJ::l• etsitCI p.ara a Part• int•J::asad& Wll lU ano epós a dil.t& em qu• a 
notificae.i.o heja sido, z:ecebi41. p•l.;a SECI e apôs o cW~~priraent~ da 

obJ::i<J&o;i5es .anteriol:'llellt• contz-•I.d&l .atx-av6s d•ste Ao::o:rdo p•lo pab 

denunc:i•n~e. 

ARTIGO IC.IX .,. 

~1 A Sc::c~:,.t.lti.l cxcc..:tiV4 dA Cineaatoqr.:..fi.:l. Iboro.:.mecic.:..n4 

ISECII te~:i <:01110 &tribu.to;io :a:el•r pel.lo cx•~•·~:3o do presente Acordo, 
..,,.,.,.,in.lr .:luv:~.d.ls que surqiz-e• .;m :11.1.1 :>pllc.:.o:.:: ... C' .,.,oli.lt , .. -,. t:'.,::nc de 

.;ont~:ova:rsi.:~s. 

fi A o;:r1téz-io d• wa ou viriol E:st&dos K~llbz:os, podado ••..: 

p~:opo,t&l mod.ific•cões ao present• Ao::ordo atu.vis da SEC:t; para =•n• 

c:onsid•t&4es pela conferino::ia d• :t.utoz-.l.d.&des cinolll&toqrllica= de 
Ibe=;alllirieil. (C:t.CII e ;o.pz-gvldas por vi• diplomi.tic.;a. 

E:a ti do que, os ab•ilco-asstn&do•, devtd.o.mcnte autorizados 

p•c&,t~nto,, subscz:evem o presente Acgrdo. 

reit~ ~ car'acas, Vcnazuolll11., 
dJ> 111il novcccntos a o1tont.l o ngvc. , 

PEU R.EI'Oill.tt'A ARGEH1'INA 
Oc~vio C-atino 

Diretor do Illstituto !fao;io~l 

PELA REP01LICA DE CtlllA 

J..:lio tOarei& Espi~oza 

da A.:te • de Indú1tria 
CinCJU.tocj'ritice. 

• 

E'.ELA REPOBI.IC\ DA COl.OKBIA 
Ellriqu• Dan!es !lino;one• 

Ministro das CCis...:n;c:ao;ôes 

PELA IU:.P011LICA DO EQtiADOit 

rr;anciso;o Hu•rt& Mont;alvo 
Emb•J.x.ador Extr.ao:z:cliniz-io 

• Plenipoteneildo 
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I'ELO$ tsTAnOS tmlOOS IUXICAIIOS 
,.lej.:u\dro :~o~r~:o r.a:>iz.:~o 

bll&ixadol:' bctJ:aordini~:io • 
l'len.ipoteneilrio 

PELA uPOBLICI. DO PAHAHl 

rerrwondo Ka:ttinal 
oir~eor do Oapu:t ... nto de 

cina.IWI' da Universidade 
do Pan-.i 

pJ:U. REPODLICA DA llENE%0&LA 

Inalda cbrwroa 
enearnqada do Ministério 

<lo f'o.ento 

PELA RJ:P011LlCA OA NICAII.Ii.G:UA 

Or1:.nllo C.:.ctU.lo Ll..:t~aoJ .. 

Dit:etor. ~rU do r.nstitl.l_t~ 

!U.caraquense de Cine•• UNCIHEI 

P~ REPO'SLICA DO P~RO 

l!lviZ'& da la l'uent. de lea&ecia 

oiretor& C.l'al de Coeunicaçio 

soeUl do Instituto Nacional d& 
COMun!.c•o;io Soci&l 

PELA 11EP0DLICA DOKINICMfA 

P&blo Guiclicelli VeU.zquor 

~•ixador txtlt'&dordiflirio a 
rtc·'uilonr<'oi'C L~ rio 

PI!:LA REP0Bt.ICA f'EOEAATIV;\.00 .BJ?Sf.L. 

!lcnAtO Pi;.1<.1!;! Gui-r.l<::l 

Embdxador E)ttraordinirio • 
Planipouncilrlo 

A K E X Q ~,~ 

Norl!l41 da Pro<:ct1ilaant.o paca a t:xoc:uclo do AC:oZ'do 
IbaZ'oaa&eclcano de Coproduç.i.o Cimlllat.O<Jritiea 

Para a i.apla-nt.aeio do Ac:ordo IboZ'o ... Z'io;ano d• co-Corodueio 

Cin .... t:OqZ'itiea, fi-e- aat:.abal•eid.aa &I 111911inte1 IJOinllll 

1. AI &o.l.ic:it&ç6.& da .t.prov•ç.i.o 11& c:opZ'oducio e1n-..tO<JriUc:• 

IOb .t. ,;,qid• ll•at.& Ac:ordo, &111M C:O.O O C:Onl:r&t:o d• 
oop~:od.uclo .C:OZ'Z'&&pondant.a, •u·io dapo&it.adoa perante aa 
.t.ut.or1dac1a& eo•patanta& lloa p.t.Iaaa c:opZ'odutor•• •nt.'!l do 
tnic:io da ti.ta.qa• d& obra c:inaiUitoqrltic:a. 

Adic:ion•la&ent.a, u .. c:6p.La dos rafarl.dos doc:u~~~&ntos u•ri 

daposii:OI.da Junto .i. SECI. 

~- AI cafor.l.d.aa •o~.Leit.aeóes de .::.pZ'ova.;.io de copZ'~duc:So 

c:i.nc~~.:~to'lr.Õ.f.LC-1 dcvcriio !OCZ' .::.c:oMp,lnhod.;~.• d.;~. ~f:'I'Uil\t.C: 

dcx:umentaçio# no ~dioll& dO ~rs, 

2.1. doc:wqnta<:.i.o qu<t eart.ifiquo .s propZ'lllld.t.do leq.s!., ;>OZ' 

parta dos coprodutor<J•, <los direitos da .t.1.1tor ~.:r. obr.:r. 
que d•aajam raali~aZ', q11111r s• tZ'ate de ur.a r.tst~~~· 
o.:-.lqin.t.l ou da •daptaç.i.o. 

2.2. o Z'Otoiro ein ... ato<Jir.if.Lc:o. 

2.3. o cont:r&to da coprodu.;iio, o qual Jeva.:-i ••PCCL!o.c.::.r: 

•• O titulo do pi:'Oj&tOI 

L>, 01 noraOI Jos rotcid.u~.s~. >Ju.ls """iou"l~<.!.l.lt:~o ..: 

.:-a•idinci&&l 

e. o noii\Ct do dirat.o.r, """ n.ac:ion•hd.!.d& e rcs~.iSn.:u; 

d. d• nomes do• prot.lqon~st..as, su.as n.lC:l.On4l~:l.l.<lcs c' 

residineiu: 

orç•m•nto d&tAJ.hado, n• ;,.oada d&l:lt>:~~~~n.ld.!. _..to• 
c:oprodutoras; 

t. o lt'lont.ante, as ~.arActerl.•t1c.a& a o1aqera ::1•• 
contr.l.bui.;Q•• d• ead.a eoprooiu~or: 

....... 

Ezlcamillbo 1 - Sla'cwia I' Mansqam do Elloolcntlslimo Sanboc' 
Praidclne da Ropôblica. ac:ompuhadl do ~ de MoOYo. cio Seabor Ministro de 
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Eaado du Relaç681 Emríora e cklo s.cm6riG da CUINra da Praidfnd. ela R,cpúblicl. 

~ •-dv Aa.JrW l...al:iQo.~ de~ Oncma~ Ullnado 
am C.... am lt/11/89, pelo Bnlila pdol wp~in~a·pUicl: IUJC!n1UI&..CU'-. Mblw. _ 
'-i, V~~ Equador. Niall'qua. Pm!e Rep6bliea Domini~ 

t--'L..'-.,-.....,.._ -· 

(À Comis~ão:de RelaÇão ExterioreS e Defes.a Nqcio~ 
nal) 

PROJETO DE DEC~ETO LEGISLATIVO N• 61, DE 1993 
(N' 185/92·. na Câmara dos Deputádos) 

Aprova o texto do Convênio de Integração Cinema
tográfica Ibero~Americana, assinado em Caracas, em 
11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas 
Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Ni
carágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Reino da 
Espanha e Estados Unidos do México. 

O Congresso Nacional decreta: . _ 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Convênio de Integra

ção Cinematográfica Ibero~ Americana~- ãSsinado em Cara-cas. 
em 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas 
Dominicana, Argenti.ria •. Colômbia, Cu~a·, Ecjuador, Hi~rá~ 
gua, Panamá, VenezUela, Peru, BolíVíã-,-R6iilo da Espanha 
e Éstados Unidos do México. 

Parágrafo único.- Ficam sujeitoS à aprovação do Con
greSsQ Nacional quaisquer atos que possam resúltar em revisão 
do referido Convênio, bem como quaisquer ajustes comple· 
mentares que, nos terrhbs do art. 49, incisõ I, da Constituição 
Federal, acarretem eócargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio naciOriál. , . _ 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

~ :QOS DEPUTADOS 
MEllrl~G~M :\•Q, DE IM'Z-

o. ........ - .............. ~. .. c-.. .............. .... ___.,.......,..v..s....r.r..-.......--~-
............ ..._ ........................ ~-c:w.-...................... --c--..... ~ ... ---. ---c..--11/ll./lf. .... -. ,_. ..... ,....., .v..-,c-.-......._v--.Callllllal.....-.,..,..,.,,__ .... ....... ...-.~ 

·--1"""'1••t--.--c.u .... --··•.U•· 
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do P••-~l& ~-•h lo, • • llld•thie Ma .. h~ &la btarlor .. •, 1>41& ---u pat ... -·- • • 1-.::1 • 

Jo!!I9S! ~ZIITU 

•• .tohlCaa ,... ,_,..-,. 1• 1 ,._ ,. • ..,. .,._. 
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(À Coniissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 62, DE l993 
(N• 268/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que rênova a concessão outorgada 
à Sociedade Rádio Vila Real Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de. 
Cuiabá, Estado de Mato Grosso-

O Congresso Naqonal decreta: 
Art. 1~' Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

s/n', de 4 de agosto de !992, que renova, por 10 (dez) anos; 
a partir de 8 de novembro de 1988,.-a concessão outorgada 
à Sociedade Rádio Vila Real Ltda. para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

Art. 211 Este 'decreto legislativo entta em vigor na data 
de sua publicação. 

Câmara dos Deputados, 3 de dezembro de 1993 

MENSAGEM N' 453, DE 1992 

Senhores me-mbros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado coni _o 

§I' do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação 
do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Co
municações, o ato constante do Decreto que "renova a conces
são à Sociedade R.ádiÕ Vila Real Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato GroSSO''. ... 

Brasilia, 4 de agosto clé 1992. - F- Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 181/92 DE 14 DE JULHO 
DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNiCAÇÕES 
Excelentíssimo S_enhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à eleva<Ja consideração de 

Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação 
do prazo de vigência da concessão outorgada à Sociedade 
Rádio Vila Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, ri3 cidade de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente ins- _ 
truído de acordo com a legislação em vigor e a esta-çáO está 
funl!ionando dentro das características técnicas a ela atribuídas 
por este Ministério. --- -

3. Nos termos do § 39 do art. 223 da Constituição, o 
ato de renovação somente produzirá efeitos legais após delibe

. ração do Congresso Nacional, a quem deverá ser mantido 
.•o processo á"tlministrativo pertinente, que esta acompanha. 

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações 
a respeito do mencionado projeto de decreto, que submeto 
à elevada consideração de Vossa Excelência. 

Respeitosamente - Alfonso Alves de Camargo Netto, 
Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Renova a concessão outorgada à Sociedade de Rá
dio VUa Real Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso. 

· O Presidente da República, no uso ,das atribuições que 
lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 223, da ConstituiçãQ, 
e nos termos do- art. 6°, inciso I, do DecreJo n~ 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do 
Processo n' 29.118-000057/88, decreta: 

Art. 1? .Fica renovada, de acordo com o art. 33. § 39 , 

da Lei n' 4.!17, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, 
a partir de 8 de novembro -de 1988, a cOncessão outorgada 
à Sociedade Rádio Vila Real Ltda., cujo prazo residual da 
outorga foi mantido pelo Decreto sem número de 10 de maio 
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso. 

Parágrafo único'. A ex~cução do serviço de radiodifu
são, cuja outorga é :renovàdâ por este Decreto, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüen
tes e seus regulamentos. 

Art. 2!' Este ato somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 39 do 
art. 223 da Constituição. 

Art. 3~ Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Brasília, 4 de agOsto de 1992; 1719 da Independência e 
104' da República. -'F. Collor 
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MC-DENTEL 
DIRETORIA REGIONAL EM CUIABA 

SEÇÃO DE RADIODIFUSAO 
PROCESSO N9 29118.000057/88 
ENTIDADE: SOCIEDADI! RADIO VILA REAL LTDA 
ASSUNTO: pedido de renova.çãÔ de outorqa de' radiq_Qifu_são sonora 

PARECER SRAD N9)=1.3/88' · 

A SOCIEDADE RADIO VILA REAL LTDA,:,\'~ecutanj:<L<;\9 ''!'lr-: _ .. , 

v,iço de radiodifusão sonora em Onda Média na cid.~~ d~ Cuiab~, f:sta':", 
do de Mato Grosso, requereu'tern~estivamente a renovação da outorga 
que lhe foi defe+ida. 

A requerente tem seus quadros societário e diretivo 

aprovados, respectivamente, pelas Portarias 048(.8,8 .. e 200/85, com ·as 
seguintes composições: 

COTISTAS 
EUGgNIO DE C~RVALHO 

VILSON LUIZ MINOSSI 

ONOFRE RIBEIRO DA SILVA 

TOTAL 

CARGOS 
Diretor-Gera1 

Diretor-comercial 

9ITM. 
495.000,, 

495.000 

495.000 

1.485.000 

Diretor Administrativo-Financeiro 

:i 

~ 

VALÓR ez$ 
49S.<IOO ;oo-
495. o o" o, o o 
495;ooó,oo 

1.485.000,00 

Eugênio'dé Carvalho 

Vilson Luiz Minossi 

Onofre Ribeiro da Silva. 
:I', 

tecaiu o direito da entidade ao deferimento previsto 
no artigo 49 do Decreto n9 88.066/83, pelas razões 'constantes do o

ficio n9 902/88/DR/CBA (f1s.55). 

cumpre ressaltar que a postulante, 'durante o últifllo pe
riodo de vigência ãe sua outorga sofreu as penas e-ãdvertências men

cionadas na Informação SFIS n9 12/SS. 

A vista do exposto, opinamos pelo encaminhamento ·destes 
autos à Divisão de Radiodifusão, para prosseguimento. 

cuiabá, 12 de dezembro de 1988. 

:n-s~co-
ED SALigS FONSECA 

Respo~B~RgSd~e~§/s~/DR/CBA 
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PROJETO DE DECRETÓ LEGISLATIVO N• 63, DE 1993. 
(N9 274/93, na C,âinara dos Deputado) 

Aprova o ato Q.ue outorga permissão à Rádio Wan
der de Andrade Ltda. para explorar serviço de radi.odi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Bambuí, Estado de Minas ·Gerais. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n~" 138, de 13 de març!].Qt: )990, que outorga permissão à 
Rádio Wander de Andrade Ltda. para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez)· anos, sem direito de exclusividad~, serviço· de 
radiodifusão sonora em 'ffe'qU.êilCia módUiàda na Cidade de 
Bambuí, Estado de Minas Gerais. · 

Art. 2-? Este decreto legislativo entra em vigor na data 
~e sua publicação. 

MENSAGEM N° 482, DE 1992 

Sellhotts Mc~t~l!1'05 do Conueua NJC!onal. 

Nos 1em101 do anJ~:o 49, indso xn. comhinado com () f t• du ut~g" 22:3, da 
Consl.irulçlo Fedc:ral, submeto li 1p~cilç.io. do COn&re'l.'\0 Nk!onaJ..acompanhacH.I de l,·tprua'"Jo 
de Motivos do hoje uun10 Mi~ rio d&s Comunicaç6e1. o ato Cllnstantc da Portana n• 138, de 13 

da IUII'f(l ele' 199(1, que OIIIOrJI permiSÃu .i RÁDIO WAM>Eft DE Ar.:DRADI: t.n;:IA. .. ~ 

ap!oru, pelo pruo de: 10 (dul aJ'IOs, .sem dimlo de eu:lusiYidldc. :SCI"Yii;o de radlndifu.~o SClftOnl 

Glllf~llblcla modulad.&, ~q cidade de Bambu!, Estado de Mlnu Ocrail. 

... ;>q't•t;;wAo PG-1Wv7i~·os j.,G./1f:1Jt_;.C;~.l {·t 
.(1{ l't f\1 'I/,.: •,' (} I J( ~1'/?t..: [1(,1 '• t _M_!_U~ l~i I !_'.-i I(' i)

N- E"·it.'')~_., 11!1.'\ <"r~IAr./NtC:t;,,~('f.<:. .• - .1 

dcl992. 

.ção do Edital n9 10,/tl, colli.'vuti.i:'i'iiiiPlantaçao d• m•• eu:S: 

i!oa!:t.~f~l~t!::~.·~~!: ~r_!f:;tl.incl& 1110duJada, na e1daã~ 
J. Mo p:raao eltlbal«ido pala 1•1, aeo:r:r•r.m .u R! 
OJU1ntea •nUdades• . ._ , _ • ___ • = ___ •• _ • 

dD%0 ifA!fDEit CE ANtiM.OE LT~. • 

:'J:i~~~~~m.ci"g-'pt,'B~IC'IO.\DES t.T~. • 
CI.OBAL C'C»>tNICAÇJ.O t.TDA. e 
NOSU, TE:ItM AADIO ~ 'I'!:U:VlS.J.O LTOI.,. 

l, aub-t1do o a ... ~~onto ao e:wa,.. i;loa 6r«.ii~s ~·o,.,.! 
tentea deite Miniltlrlo, •• ccmetusões fo:r1.1n ~o n•nt~do .r qa., 
·~- 01 aspecto• tlen1co • :)ud~heo, u l'nudadel p,-oponco:nes 
aati&filera.a ia •:ac1gine1al do Edital • aoa r•qulsLtos ~- leg•s 
laçio ••peco.Ule•" de radloc1UU$io. -
4. · Na•sas cond1iões, .l.viat.& das ent1d•des que •• 
l'lab1l1ta:raM (quadro •naxol •x•euçio do llr'VlÇO_o~;eto do ed!, 

:r;' d·:·~~.: ~:~!ri~~t!~c:~=~:~.~4~·::n~!.;. ·~:v:~!, ~~=~d~;~ 
tres•o K'leional 1 a:~•xa portaria 4• pe:t'l'!llsio. O •tCI 4• o:~~c-Z: 
910 ao!Mntlt v1ri 1 p:rodu.u:r 1eu1 efeitos leqata -apQs 4el1i:le:ri 
ç;o do cong:re•ao Nac,on•l, n• !oz-1111 do pari:rrafo tercuro. ;.:; 
VUgo· 2~3, da C'onliu t·.nç•o. 

tis. profuncJo r!:~~o~ Voua t:wCI'lincia 11\1'\11 pro-:estos 

/ .,;:__----' ...... / 
,~;:-:..:,,...... ,.,--{.i 

/ I 

.. lHG. 

O "IMiaTJO D& &ftADO t1M CO~NIC'ACOEf• \!lendo dltl •tr lbiHC:tt•l 
• .,.. lbe conhre• o er t 190 lo do Decreto no 10. ~-61. de U de •••o de 
1•12. e o erU1o Jl do Aeolll .. •nto dos lervac-oe d1 llad&ochtua~o.· co• • 
rltd•c•a dad• pelo Decreto no 11.061. da 16 di Jane,ro di l91l, e tendo 
•• vut• O Cl\le COnltl CIO Pl"OCIISO IIC' nO 19000,00614.0/lt, tldUil IIII 

,1_0./:f~), _r,s.olve• 

J • OUtor~tar Ml'lll•lo l ltADIO VAHDU DI AHDIIAZ:II L too\,, P•ra 
• .. J.raro Hll HaSI cll 10 (d\el) ·-·· lltl dll'ltltO di l:llClUIIII'Idlde. 

urvLco oh r•d1od1tu1lo 1onora •• traql1lae1• aoduhda. n• Cldad• di 
B&.ab\11, rat•do o:le lhnaa Qerua. 

U • A peflllllO ora O\ltorq•da r•qe,-•le•l PelO C6~hoo 

Dra11i•1 ,-o de Tellcll•Unl<=•cA.,•. le&a :1\lbllqUent ••. ,,-equlaaent•• • 
ob,-,q•c~ll •••u•1d1t:1 pela outorqo~da ea •u• propoata. - , I 

n: - tata p.,r•~·,.~ç oo••nte ;::rodU31rol eteno• Jeo:u• ~~~· 
dlllb•rac~o do c=on<;~res•o HaclQn•l. ne to:raa cllo af'CIOO 123, oa:r&Qrato 
tetC:IlfO• doi COf\JitltUIClo • 
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Admlnis SÓcios . Outro Outorgo . 1 rn 
0 

o 
tradore~ M.ajorit!!_ na !"esmo Equipam~ntos ~ ;.! ~ ~ 1c ~ ~ 

, 1 · nos localidade % · ; ... 0 o . o. E 
ENTIDADES/ADMINISTRADORES- SOCIOS MAJORITARIOS . . . : « ~g u ~ ~ o~ 

No_l Ocfm No'- Dom Enl Soe Oir. Noctonals .;!:·ü ;: ~!!,: ~-E 
~ O_ED O Q_U) à:~ 

Mun. Reg. Mun. R1g. Tx h SI = Z Z .=_ .~ 
· Aux.·. ~o .... 

WDIO WPN!ER 1E /ND!WE L'IDA - - - 100 - IOQ 70% 08% Ó2m lllm 
Ricanb do l'mlrado (A) ~ X - -
Ataliba lb1m Horta de Alrreida - - - - . : . -

. . ' 

~ Rl\oro M!NGNJEIAAS UIDA • - - - 100 100 100 GO% 05% Ó6m ~· 1!0-io 
Sérgio Ladeira Furqui.m llemeck Filho (A) · - X - - i ("'1----r 
séígio LaOOira Furquim Wemeck ' - - - X 
JOsé Luiz M:ltta éE: Avellar Azeredo - - - X 

- Bl\MBUI OX1!NICI'Ç(Es E PUBLICIDI'lES LIDA - - - 100 100 . 100 70% 12% 06m 10m 
Eugênio Paoelli Garcia B<ilia (1\) X X - -
Stélio Finnino Pereira (A} - X - -
~uri Joaquim Vieira (A) . :x X - -
lmtênio Th-u de Magalhães Ntnes - - - X 
Francisco de Assis Bahia - - X X 
e ootrcs .... 

- GICBAL CLMtNICM;l'O LTDA - - - 100 100 · 100 70% QS% 06m 1·2m 
Paulo Cesar Naya (A) - X - -
Jorge AfGTlSO Arge llo - - X 

- \iOSSA TERRA AADIO E 'IELEVIS,k> LTDA - - - 100 - 100 5, 78 16,19 O 1m 12m 
~reio Silva (A) ~ X - - ·· 
Fui BarOOsa Cha\es (A) F'. r; ,;:: n X ... - -
Geane Carvalho Alzarrora ~~-: -~ f! ·· - X -
Marro Antâlio Ca.rdcEo de canpcs .::: ~-.'· -~:_ - - X - . . . ..... -

~ 
' 
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(A Comissão de Educação.} 
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PROJETO DE DEC-RETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1993 

(N' 275/93, na Cãiriâra dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Sociedade rádio emissora Paranaense S/ A para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) 
na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" Fica aprovado o ato a que se iefere o Decre_t9 

sin', de' 30 de julho de 1992, que renova, por 15 (quirize) 
anos, a partir de 3 de maio de 1992, a concessão- outorgada 
à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S/ A para explorar, 
sem direito de eXIUSividade, serviço de r_adiodifusão de sons 
e imagens (televisão) na cidade de Londrina, Estado do PaR 
raná. 

Art. 2·! Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

__ .. .,..__ 

2. O pedido de I'UO't&ç-io enCOfttra-.. daYi.S...nta lnatnldo da 
acordo .:c. • la91a1açio • Y190Z' a a aataç:lo aatl fuac.t.c:~an4o da!! 
tro daa caractarht1caa tlczu.ca.a a ala at.t·ibaldlll P'OI' aa" JUniU!, 
rio, 

l. Hott t.e~ do f 39 do art. 223 da Conat.t.tutç:lo. o at.o de 
reno.,.ç-io aa..llta p:roduzirl dai toa lata! a ap6a delJ.Mnç-io do CCI!! 
qraaao Nacional.. a qu• devarl aar r ... udo o prOCIIaao W.in.t.tr.t. 
t1 vo ~rtinent.a. que a ata aco.p.anha •. 

MCMTO 18 lO • ,JULHO • 1112 

~ 

Renov• • tonC"eaalo outor9ada I .OCJ:q 
l:c ~tO DUUOM PAMKUIIH a.a. ~ 
n ••plonl' ••rv1ço JS. radtodifu•io di 
•on• • 1 .. 9ena (teln1aiol, ne cidade 
de LondZ'iu, Es~ do Pannl. 
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SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE S/A 

BOlETIM OE OISTR!BUIÇAO OE AÇOESOROINAR!AS N06l1NATIVAS 

... 
CAPITAL 

""""' ........,. AUUI!N10 

~---.---. ........ 
~;:::::- .. ·-· ,...,._ ......... 
!;:'RI--- .. ~. 

.5R~7 3C3.SM.eoo.ee 1.24fo.YO..eoo.oo 

~oo.-c:u...--
J-~ ............ 
~~ ___ .. _ 

-:rn• -cu<-=------· •.:ueo ..... oo 1..MíLSM ....... 

. ' 
'Hl ..... MOM 2.<8'1 ......... 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ni65, DE i992 
(N' 278/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão da Rádio 
Guairacá de Guarapuava Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Guarapuava, Estado do Paraná. 

Art. 1"' Fica aprovado ~tt.to a· que se refere a Portaria 
n' 54, de 22 de junho de 1992, que renova, por 10 (dez) 
anos? a partir de 7 de fevereiro de 1990, a permissão outorgada 
à Rádio Guairacá de GuarapUava Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Guarapuava, Estado do 
Paraná. 

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

Ac0Es 
AnJAL ANTERIOR I AUUDn'O ! AnJAL 

1.500.000.000.10 3!i3.500.GOD 1.246..500.001 1.600.000.000 

1~.eoo.eee.eo :1&3.&00.001 1,.21K.fi00. ... 1.600.000.080 

3.210.000.000- 707.000.000 2..-ftl.OOO.Me 3.200.000.000 

(À Comissão de educação) 

MEN~OEM ~~.DE 1~ 

.... - dO lftJIO 49. IIINO XD, COIIIblMdo C'Oin (I ' 1• ÓO lnlfG ::3. da 

Conan~MÇ~o Fedlnl. ...._I ..-:uçao 40 Conlf'CIIO NIP:IOIW. aomra...,.. C1c Ea~ 

* MDinolo do Sallor Mua&lrro * E.s&ldo dOI r,..._ riM com~ ou CCM~SU~M~ da 
..... ff 54. dt U dt juMo dt 1992. q• IWftO\'I a ..,......, da RÁDIO GtJAIItACÁ DE 
OUAAAJit!AVA LT1)A.. Pll' •zptcnr ltt'nÇ'O 411: rwModd'lll&o ....n tiD frequtncu IDOáulada. 

-~-~----do,._ 
lnUha.. 0:3 * JuJ.~o dt 19'92 ,....-.,, L .. .,_ 
--~~ f.,., ---

EtP1StG'4-;; l>E ncrtvCs ti"'"''/<ii.sNc. 8~ .,~ ( 
b€ ..Tvt.'HÓ .DE .fH.J1 .DiJ -5EfJtltl.. MOoi•'JriZCJ OE. 
ESTA bD JH 5 íltM/S Pt>tl TE~ ; i)IH ~. t:'Mt.J,_ ,c:A';'I)~ 
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'·0 ..,.. .. -.... -~~.:-... ~~· 1'10 UloC 

0
,.. auas ao:.rttu,u.r:õ•• " of', uoroo_ 0:011 o osapOS"t.t:; n., ar_'t·. ~·. ,ntsao •• • 

:rt::~n alln•• :1. ~· t.et l.6d, Ó• il &e llia1o oe·ltt:r. • UI'IIIIO •• "'ata o C:\H' 

con•t• CO' Pl"oc::nao "' .z1,,.!Q1,-QOS03;0/~I· -"~0}"•,:·, 
Portar&&"' 54 , o• 22' a• Juri!Wi a• :tti. ·::•u :::.;•i •t'ne\'t: 

• Pl'nt:S&ic da RÁDIO GiJ,ÜitÁCÁ. DE CuAWUAVA LTDA •• ;•:-• •e;::-r t:f'!, 

vsr:o C• raa.aad1fuaio sonora •m fnQtlin'o:l& l!lloCIYtüá. r\li '='':.~&Cif' oe 

Cuarapuava:; EaUGIO ao Jtaran&. 

' ' I' 

- J - ... ·: 
I o tI 

Z, Oa Õt;IÃOO c""•t•ot. ... O•at• li!II'IU~f,riC ean~fntar.,.·t.•. ,s~ 
or• o peOlOO. conasaeranoo•Ct o•vu1am•n~• ~r.st:-t:i.:o,· ~ que ~~:• l•vou 

t.TnA., ; .. !., I .. ~. ·"' :" • •• l• 

. ' ' ! . ' ' • • ' ' -
a d~ersr o 1't'd\MI'1••ntc a• r.r~ova;ao. 

:1, Esclareço que~ nt'& u~a oo t Jt do •rt. lU c.a .:-~tl~l 
;ia. c fite de Nn.,vaçio ao."~• "'roouau·& •tenoa 1•1••• a;.c:a :s•il 
oer~io ao C'onaNaao rtaCJO"~;; ·a 1111•• •r~ca,..c:s •• CliiM' vcaaa t•e!. 
1inc1a o. •nê .. ,nnar a an••• S~or~ar'•• acocpar.nana cc ~roe•••o au,;. 

"1atrauvo que 1P'Ie deu or1a••· 

, -:~.SD.1 toa ... nt~. 

~ ALVD,It CloltAJIGO ifmO . 
JllnüCI'O .. a.c--- liW ..... IIIMie·-~~ 

.JWIITiRlO 001 TIWIIIPOIITIS t DAI C~lCAÇÓtl .... 

··!"','. 

.. ~ ..... .. ..... 
'·:·~··,::-·:··~-. '!'~1:0·,,. ( ,,,.,,.,, 

II - o.',~ •. k,:.,, • · 1!"1"''~-~··. ~-l.';• ·ou't'l'>l"'J'~ ·, -.;..,."<:.'.'"~. 
_ .. ",.; ... ·. ··"-'",.: .. :....:.: .. ·;.~i -·~··· r..~hl:~;:~ I~ -:~,.:.· ... :.. ... ·r:r~-.!-· .. 
. '""·" 

~•r.."~f'b.t1f'l'-~ or"': ·,. ~./ .. ~ -;:.,',,~ ,,.,.,;..:~ -~,, • • • , 

11 I - _i: :l :-• ··~. , ....... ,.. ~· :·."':::::o:~;'l"'a ·.,.j,'i't.:~ •. '~; .. ,t il:'e~-
: ... ;..ri::-r-. G.~ ~ .~' ..... : ~r· ... :~~; ,:1.1. -

---- - . \ 

JV • ,,_:.., i.•r:i'lrl·l "'r.:ra ··lP Vllt'l" na aa:;. -: .. :.o: 

.-
~1Fõiiib ALt(s OE CAifA~ I'II:TTO 

'. 
~-' . ' . '. 
FICHA ·cÂOAS TRAL JUÍÚOICA 

OUAÕRO SOCIAL 

ONT- 1•41 

QUADRO SOCIAL 

PELO OA FOnT CTA N9 -21 Q 

NOME 

rld'e:fohso rravisani. Rosa 
CPP:. 09l525559-68 
EJ:io Antonio !la11a Vecchia 
CPF:· 125517089-15 

Luiz Ferr.ando Ribaa Car1i 
CPP: 0564JBlJ9-04 

TOTAL 

COTAS 

125 

125 

250 

500 

oc 21 /os /.az_oou-=_/_.,_/_..:_ 

VALOR 

125,00 

125,00 

250,00 

500,CO 

iA 'comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO. LEGISLATIVO N• 66, DE 1993 

(N' 287193, na C.Ím~ra doo Deput~dOs) .• 

Aprova o atd qUe 'renoVa a ·cottcessão ,outorgada · 
à Rádio TV do Amazonas SI A para explporar serviço 
dC r8diodifusão de' sons e imagens (televisão) na cidade 
de Boa Vista, Est8do de Roraima. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1<? Fica 3pl"oVado o ato a que se refere o Decr~to 

sln•, de 30 ,de julh~ de f992, que renova, por 15 (quinze) 
anos, a partir de is de noyeqtbro de 1989, a c:onçe~o outor
gada à Rádio TV do Amazonas SI A para explorar, sem direito 
de exclusividade~ serviço de. radiodifusão de sons e imagem; 
(televisão) na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. 

Art. z~ Este decreto-legislativo entra em vigor na data 
de dua public3cão. 

SealloiM M..llro! do C'orl.,_ HKioML 

~ -.a. do II'UJO 49. lndlo xn. ~ CIDIII e t t• 4o .a,o Ul. Ql 

~ IWnl.aataN. ~do eon,.a.o Naclonat. aa:-~ dt ~ 
di MotiWNda SeMor Mlftlco de Ellldo doi Tn111p0n11e 11111 Com~ o 110 eou&nll do 
llKnco qu1 "bMq a COialllo OUI()I'Jid.lll RÁDIO TV DO AMAZONAJS.A..: pn uplonr 
ti:Mço • tldlod:lr.do dt - • u..,... (tllnillo). .. ddlilt dt .. v-. l!ltldo dt --. 

(. UJ.r- . ----•• ••• ,, •• ~~w-w~• 

"'"" 

e:<,,, 'lic!A-~- 'P.i i11~ T; ~· "·s · ~ ~ i hi;.:T·c.E · ,·.~ ·; € 1! ~ 1 
;,.c;J'i1l f)lJ'$'n/ttC,"t!' f'HJ:I>T!:.~· i'•[ F(~ÍJfhi• i~,~ 
rfl.AtJ•;,p,;.•rtTCS 1"2~M5. c-... M~,·w/l. <.I·:< 

l~<.:olontÍ••••o Sonho,. p,. •• ,a.nto a. ll .. pUbl•c•. 

Tenho • honP"o J. •ub••t'•,. .i eleveae .:on.,doreç;o de vos.· .. 
!IICII.n<:tO O ÔnG/u•o pP"ojoto_ao dOCP"OtO de ronQ'I'IÇ.O do pr•~o d .. 
"''t.ncte do conco•••o outo;.''li•d• .•. RiOIO TV DO AMAZONAS S.A., pere 

••PI<Ir-10" '''"'"''~• de P"ldiedifue;o d1 •on• • •••g•n• (telo'I'••.Õol, 
c o dedo do lloo 'l'i•to, E•toao de lloP"••-· 

z. O p1diao de renoveç4oo en.:ont,.•-•• devode .. •nt• on•tru;do d .. 

ICOP"dO coo 1 l•ll••loç.io •• 'I'IQ<Ir • • ~•teç;o .,st.i funcoÕn•ndo o.t.,~ 

t,.o de• coroct•,.••t•c•• t.;cn•c•• •I• ,rtrobo.:;d•• por fUI l>ltl"lo11t~ ,., ... 
3. Nol to,.••• do I Jl do o,.t, :.!23 di Conototu.•oç;!!J, o eto do 
,.,,..,..,,.;, •••onto Pf"oau: i ré • r o i to• I •lil• • • epÕ• d1l ; bo,.e.ç.io do Ço~ 
r•••• file.~:ionll, • ~··a ..... ,.; •• ,. ,. •• '!c ia:., o.~'"?c:~~·ll'; '!d~'l''"t'".!. 
ti,..o JHOt"tlnonto, ~· o oot1 oco-.,1nho. 

Art. 21 E11t• eto so • .-ntO! prodonort. •'••t..o., I• 
ta••• •pÓ• dol•boo"OÇ;O <lo Çonli)P"Iteo Neeoone),,no• tcrM<>• do '> lf 
do ,,.t, ·223 de Conltotu•ç•o. 

' ' '.' Art • Jl E•t• Oec:reto entr1 •• vogor n• d•t• 
' ' 'I I I 

.,.,,.,.,,, 3(1 a, ;l11lbo' ·a, 1992; 171• de. I!!,. 
depon!:i;ncio o 1041 a. Jl;opO:.blic:e. 

( (A,/'• ----
4, f•t•a,S,nh~r Pr•••dont1, •• •uih.lo•' c'onaod.-reçÕ•a ~••P•.!. 

da~••nclonodo p~~J~~o .d~ <l•c:r•,t<l, q_uo '".b'!'•.t~ ,i olo.,1do ,..,,...!. 
d•,.•ç•o do Yo••• E .... colencoe. 

Ro•peitoo•••nt•, 

.s: ... 0M~O .uvis Of.:-C: ANA~ Nlr;Ó 
Niniftro • &t:..du a- T,...,....c- 0 .._ ~~----

Df.:C:IETO DE lO 0[ .:JULHO I I)[ 1992: 

Rrno"l 1 conC"ellaeo outorg•do • RlttiO 
T' 110 AJIIAZONAS S.A.a p,.,..,- ••pior.-,. ..,,. 
.,,~.,dr ,.,<r;~;'rU .. o do •on• r ; •• -
grn• (t•lov•••o.) 0 ne c•dode dr llo:Õ 
Voo.tl, E.co~ao h Ro,..,••; 

..... _ .. Oo"'Pr••ldente dá o R·.-p~,bilc•. no 
u•o d•• ltl'ibiJoçOoa quo lho conforo• o• ert•. 84, inei•o' IV,o 2lJ, 

~â.~66:c ~!"'21':~ ~~~:~ .. !•d:o~9ij:;\.~~~ onc~~:c~' o d:.,~·~::~:. ;: 
p,.o.,.,..o n• Z911I.OOOJ6S/89, 

D_f!=.Rt:TO, 

A.-t. t• rrco '"•"ovoa., do oc-ordo cM o •rt. 
33, f Jl, a•. h• nl 4.117, d• Z1 do IQO•to do 1962:, por IS(quinu} 
•no•, e perto r do ZS ~· noveobro <lo 1989, o c:onc••••o outoP"gldo 1 
Iiii IO TV DO AMAZONA.S.~.A. >C:uJo pro lo ro•iduo~/ ft· cruto~>o•· roi o1nti 
d~ P'!lo Docreto •'!• nu••ro dr lO doo •••<- de 199l,por• '"PIOP"Ir, 11; 
dorooto;o 4• ••clu•~'"''d•d•, aoo"voço de rediodiru.oo de ••n•. 1 ioelil""' (t,,,.,, •• .,), n1 codoao d1 lloo Vo•t•, Eat1d0 d1 ltoreooo. 

. .. ,,.,..;-.,.,,. Úni C I• A ,,..cl'ç;o d-. ,.,.,...,iço do '"! 
d 'od. r v·~·· '""J•. OU~Of'il40 • P"IROYodt. P<lf' -••t• Oocreto, P"lli)Of'•••-• 
::~: ;::~f:.:~::~~III'O d1 Tellc...,noclç<IU, lei• 11ub••<tl•nt11 0 

r"~ 

- .. .;;.., 
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O DezembrO de 1991 

' .1. =1;:~19mD!7 ~o~~~~ FICHA CADASTRAl. JUR(OICA 

0-LIAORO OIRETJVO p 
, ... / ForfnulÓrio ONT-1$7 

7 "iX 
I 

I •" 
RÁDIO TV DO S/A •. (' ~~~ 
CGC fiQ 04.387.R". ' \-.. ":..-91 

~ _: 

OUADNO DI RUIVO 

NOME 
...... 

CAitGO lo o.:: o"""'.o•• - -..- coou 

MILTON DE MAGALHÃES CORDEIRO DIRETOR-SUPERI~ 
.. , 

CPF.nQ 000.754.502/91 TENDENTE 

NIVELLE DAOU JÚNIOR DIRETOR ltCNICO i 

CPF.n9 901.889.638/20 ' 

-
PNOCUUDOII tESI - _.~ .. DOU 

PHELIPPE DAOU 

ror.n9 000.298.582/91 

I 
iA Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 67, DE 1993 
(N' 306/93, na· Cãmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à 98 TimbllÍ-i 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Andirá, Estado 
do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta·: 
Art. 1~ Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n• 132, de 13 de março de 1990, que outorga permissão à 
98 Timburi FM Ltda., para explorar, pelo prazo de !O (dez) 
anos, sem direito de_ exClusividade_, .s.erviço _de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Andirá, Estado 

• do Paraná. 
Art. 2~' Este decretO 1egislatiVo entra ein vigOr fiã data· 

de sua publicação. · 

MENSAGEM 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 
§ I• do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação 
do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Moti
vos do hoje extinto Ministério das Conn.lnicações. o ato co-ns
tante da Portaria n• 132, de 13 de __ "'arço de)990, que outorga 
permissão à 98 Timburi FM ltda., para explorar, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em-freqU.éitCici iitodulada, na cidade de 
Andirá, Estado do Paraná. 

Brasília, 7 de agosto de 1992. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 148/90-GM DE 12 DE 
MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES 

ExcelencíssimO Senhor Presidente da República, 
De conformidade com as atribuições lega!s __ e: __ !egulamen

tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação 
do Edital n9 157/89, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüéncia modulada, na cidade 
de Andirá, Estado do Paraná. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Rádio Arco !ris FM Ltda., 98 Timburi FM Ltda., Tele
visão Universitária Ltda., Rádio Panem a Ltda. e Monte Santo 
Comunicação Ltda. 

3-. Submetido o assunto ao exame do; órgãos competentes 
deste Minis_tério, as conclusdes foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, as entidades pra:ponentes satisfi
zeram à~ e~gências do Edital e ~OS: re:quisitos_da legislação 
específica de radiodifusão. - -

4. Nessas condições, à vi~ta das e-ntidades que se habili
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto à eleva_da consideração 
de Vossa Excelência, encarecendo se digne -de enviar ao Con
gresso Nacional as anexas portarias de permissão, ás quais 
estão consubstanciadas no subitem 10.5 das condições do edi
taL 

6. Esclareço que, o subitem 10.5 das condições_ do edital, · 
~ac!-llta ao Ministro de Estado das Comunic3ÇOes, v~rificada 
a conveniência e, havendo possibilidade técnica, outorgar per
missão a mais de uma proponente dentre as que atenderam 
às suas condições. Os.atos de outorga somente virão a produzir 
seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
na forma do parágrafo terceiro,. do artigo 223, d3 Con~tituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus-protestos.do mais pro
. fundo respeito. 

PORTARIA N' 132, DE 13 DE MARÇO DE !990 

O Ministro de Estado das Comunicaçôes, uSando das 
atribuições que lhe conferem o art. l9_do Decreto n" 70.568, 
de 18 de maio de !972, e o artigo .32 do Regulamento dos 
Se~viços de Radiodifusão, com a redação_ dada pelo Decreto 
n9 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e: tendo em vista o que 
consta do Processo MC n• 29000.009662/89, (Edital n' 157/89), 
resolve: 

I - Outorgar permissão à 98 Timburi FM ltda., para 
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência moduw 
lada, na cidade de Andirá, Estado do Paraná. _ 

II - A permissão ora outorgada reger-se-~ pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regula
mentos e obraçóes assumidas pela outorgada em sua proposta. 

III - Esta permissão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 
223, parágrafo terceiro, da Constituição. 

fV _:Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica
. ção.- Antonio Carlos Magalhães. 



. 

1 :. j.~. ·'·•· .. I. Jldo;.:, ,·· . 

~.u.o, ,,._ \ir~f; 
fi •. ____ ll9 ~ 

. .· 

EDITAL N9 157/89 
~NDIRI\ - PR 
EM 

Admlni! 

ENTIDADES/ADMINISTRADORES- SÓCIOS MAJORITÁRIOS 
tradoris 

Nat. D-om. 

Wwn. ReG. 

• RÂOIO AA:Il 'rRIS EM LT!ll\ 

E<Eal Lui.z Turim (A) - " . Sergio Faeda - -
· Jooé lti:erto <ks Sootcs . - -
Ml.ltcn <ks SMtcs 

- . • ~ : . 

- 98 - T!MlUR! EM Ill'llA 

Aloisio SiiiO'li (A) 
" X 

Nelscn M!ncel J:el Padl:e (A) X X· 
Froocisoo Sa"'rio Sii!Qli ·Filho . --
Rtbens Sirroni - -
carlos K<l1egUSuku - -

- '!ElEVISlo ENIVEPSITAR!A LWA 

Egas Penteaoo IziqlX! (A) - -
Geraloo Gcroçal ves de SOUza Filho - -

- IWJIO Pltffi>!A LTDI'. 

José Osvaloo te1trini (A) X X 
Altair O.Sar Rm<:s <bs Santos - -
Waoeska Jorge Iasbi.ck - -

- M:NIE SPNro CDMINIC!Çi'o LT!ll\ .. 
Vitorio Brnacin Filho (A) X -
Scnia Jegina Ferreira Brnacln (A) - -- . 

., 

' 

Sócios Outra Outorgo 
Maioriló na mesma 
rios. - lo"calidade 
Nat. Dom. El'lt Soe. Di~. 

Mun. RtQ. 

- - -
- --. X 

- X . ,. X 

- - -
- -
- -
X X 
.. X - X . 

- - -
- X - X 

- - -
-- - X X 
'x X· 

- x; 

- - -
- -- -

.. 
- . -

. . 

e:. o o 
Equipamento o o •oo •1: o~·- .. ... . 

' 
-•o 

-.~ 
..,.,_ 

E ~~c oD .,o 
Noclonah --~-~ .. H- Nlj o o .. _ .. - ~- ~-ü oco o O." Ta Tx Sl e-z z· c 0.§ 

A11111 • ~- - ... 

100 100 100 70% 05% 0 3m O !ln 

I . 
100 100 100 60% 10% OSm 12m 

' 100 - 100 60% 10% Olm o_an 

- . . . . 
100 100 100 70% 05% 0 3m qan 

. I· . . 
- >I c 

.. . • I· 
wo 100 100 ( 00% 15% 02m ·, ti&; t-

. - I' 
. 

.· . ' .. -. . .-
.. 

-

· · (À Comissão !fe Eàucpi;do.) 
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·- ~-~= ....... ...._ __ _, ___ ------~,...-------- ~ --~·-

MENSAGEM N. 37, DE 1993 ' _ . 

··-ÃUtO;Ji: õ Govotrno '"'do Eau~o da .. -------'-""'"··- ... ---~ .............. ___ -~ ... ~-
Senllola Mcmbrol. do Conpcilo N~tl'OI\II, 

NOI tmaot do artiiO 49, i/lC\10 XII. =mhlnado eom o 1. 1• 4o anilO 223, da 
CoulitutÇio Fedl:nl. submeto l apreciiiÇio do Cona:reao Nacional. 1t0111pWiido elo ~potiÇio 
lia Modvot do Senhor Minbuo de Eatldo du ColrlunicaçGcl. O ato consWUc da ~de I !I di 
dlmnbro de 1m. qllll •Ao1011za o Oovemo do Estado da Bahi& a u.acuur. pOr in~lo 00 
InsâNto de Radlodiflldo EduclliYI da' Bahia • IRDEB, RI cilllde de SaiYidcir, Estado da lllhil. -

~de Bdlodltudo sonon em onda m0di1. eoni ftna cw:llllivunente edui:llivoa'. 

. - -~-~-'-'--• "---~---'-'-----~--

_ car&o,d~ 
foti"Ofll'l 01 
dO COIII O 
·apr2vado 

--- - daçao do 
ta o quco 

~~ ~! t: ~:x~: "'~!~i o~~~! ~~e Ed"u~1:t 1 ~: 
d41 Dat1U1 • IRDEB, na ,:Jdadot dto Sal 
vador-, !::atado da Bahia, aotr-vtço di 
radJodlfulio ao"or• tlll obda m~dll, 
~om flns toltehu1vamtnU t'dUcat1Voa. 

,0: VlCE;-PRESIDEHTE DA ,kEP.Ó'BLICA, ilo,..·ei•relc !o dO 
PRESI.DDf1E.DJ..RP'..ÚBt.lCA, no J.IIQ....d.aa atrJbu.Jçou guot l•u· eon 
aru. 14, tne,iao IV, t 223, o&pUt, da Conati~ulçao, CP aeor 
•rt. Ui, f ••. do Rtaula~~~otnto doa_Servfçoa d.'lfadlodlf..,aio
p•lo Dtoertto nt Sl.'79'i>. dt 31 d.e Õl,lotÚb'r_o,de 19&.3, c0111 a r; 
Decnto nt i.l..ll3.7, .:t• 25 de.outub"o..de.l-915, -Undo t-rr:vfi 
eonsta do Proeeaso "' 2t.ooo-oroo7.9/9l. -

Bnsl1ia... Zl de )&na iro de 1993. 

O 
JfJ'!t .. '!_~~T A : 

-w~ -~-------........ ... ·~"' ~-• ~ Are. 1 1 Fie• o Cov•rn-o do EStado da Bahta. por ln-
,V_~, _ _ Çtl'll'ltdio do Il'latJtuto de! Rirldtodtruaào Edueauva C!• DaMa- IRDEB. aü'-
~ - · torlz.ado a t:ueutar, pelo pruo de_lO (dt-z) anoa • .,"'direito dt ti 

rtt•t.·~r(',;" Df ~c··rr~!l)f. t::. 4.'S /Ml'· .'rJf ~)t .. Pe 
'\fMAt:'-' !'>f'·J~4;-·"f~' :'!>ftnt-o...:. ,lt,_:l~il!t•··,)('. 

T-'101:1 ljA!Io C:.N.,iJ(IC'I'I'/t::') 

-•• i or.-.rhco1ie •• Vo•u h~•J:.n~Je e lt>~lu•e' pro,••u 
"" tiUI"''lo. 'IUP c-••• outorlaecio '" G"vprftfl a .. l•t•dD .i. -. .... , •. ••r• 'lU. o lNU\uto ~· liloot!otlltutio ttucnlv• u 1.,.11 • UDU .... .. 
cut• ...... 1,, tle r .. h,~ltuoilt to .... re •• 'onu ..;.,li, ,._ "~• ·~~lu•7 
... ..,.,.'- • .,...,.~1•••· n• ue•t• <I• Solvutr, t•ueo ole '"""· 

e lua i vldadt-. I C! rvlo;o dC! rad lod I tua ao sonora •• onda .Wdta, eom !'I ni 
C!xeluslviiiM'nU tdueatlvos, na eldadt dt Salvador, .tatado da Bahla·. 

_ P!ri,rato. Ünleo. Aa obrtaaçõea· de-eor~nua -dl'lt& 
autorizaçao Otll'diCI'!:ao as elausul~ C!&t•tl•l•eld'l ·,, eonv.ri1o 1 -,,r 
tif'lll&do entre a Untao, por inttf'llltdlo,do lllnlat.trio daaCOIIIunJ.eaçÕ..; 

, • o Governo do Estado da Dahl&, ~rav•a do Inat.1tuto dtllad10'd.ltuaão 
.Educativa d! Bahla - IRDEll~ dentro de 60 (aeaal'nhl- dias, contados 
4a pubUeaçao da df'l1btr!<;:ao 4o Cona,..aao Naelona"J, aob p•na dt nu H 
dadt do ato df' autoril:&çao, •-

• Art. 21 A autoria:ação ora dt!'C!rlda r-eaer-ae-i pt 
lo C'odl;o 111'&11 hl ro df' Ttleeomunleaqo .. , leia autlaeqUentea , 1 eui 
re&u.l&r~~•nto•. 

, _ ~ . _ Art. 3t Este! ato 101119ntt produz~ rã •ttl~ l•aala 
ço• d•Utltr&tOaO elo con;~••o Nacional. noa unaoa do f 3' do art. 
223 d• Conat1 tuiçao, 

•u• publlt:ação. 

BraaiU•, li dt' d•l!: .. bro 
d•ptndincW. t lOU di flepÚblica • 

.. 
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MTC -SECRETARIA NA~iO~AL OE COMUNICAÇOi:S # I;; 

DepartaMento Nacoonal de Servi ~os PrNodos { 1 ~ ,c 
FICHA C ADAS TRAI. JURÍDICA- QUADRO DIRETIVO ~ 

ENTIDADE: GOVERNO .00 ESTAC<:!. DA BAHIA -·.INSTITUTO os· AADÍ:ODIFUSÀO .. 
-. Rb~ 

QU,ADitO C IR!"TIVO 

NOM~-
...... CARGO 

Q OEC. QJiioi!T. QE.M ........ •• ooov 

FERNANDO VITA SOUZA Di reter 
Executivo 

I 

PROCURADOR (ES) OMlO POI!Tai!IA ......... •• oou 

(A Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLA,TIVO N• 69, DE 
1993 

(W 313l93. na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Maria
na LTDA. para explorar serviço <:)e radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado 
de Minas GeraiS. 

O CongressU: N âckrnal decreta: _ _ 
Art. 1"' Fica -aprOVado o ato a que se refere a Portaria 

n9 125, de 13 de março de 1990, que outorga permissão â 
Rádio Mariana Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de-Mariana, Estado 
de Minas Gerais. -

Art. 29 Este decreto legislativo entra erp. vigor na data 
de sua publicação. ~ 

MENSAGEM N° 475, DE 1992 

(~S CONISSOES Dr CI~NCU "- rEt-,OLO~IA, ~C~I<J~!<:,o.~.W /. I~FnR 
N~riCA; f. Df. CONSTITUICI.O't JUSTICA r. n~ ÚII•CAniA~f.s~l ~ 

Nao IOmlot <11> Olll•o ot, loeloo XII, con.blutl<> cano o I I" ao 1t1110 nl, <1.1 

Qluljro~ hdot:ol. oub.- ~ tp..:!oçl.o dO Conpu<> Nadi<IIJ. """'"p&I\Jiodo da Eopo<i;:&o 
dfMoliooodobojtUWUO~O<Iu~OIIOCONI&III<da"""'"""n" IZ!I.dc ll 

~~~~~ 1111111, qutOU!OI'p pmm:IUOI kÁL>lOMAJUA.~II. L 'rol\ .. (>&IIOlplln!, pelo pruo 
"" 10 (dez! ._ - dimoo do coclllllo;idlde. -~~o llo ~odltlldo .., • .,., coa ~ll.t...,. 
-lad&, ... d- ... M.w... E>Wio ~ M!JIII(ic,m. 

POo c<>nfono1da4<- ....., •• O\UbuLçõeo 1•,••• • <e 

:~!·~·~m:l c::-m.:;. ·c:: ·:1:~:! "lfi ::i~:~a:·~· u:rb ;;~: 
i!011:::1~~:o:!:~:;:o.s!~~:.-~:!:~~·~•• ...,dulado, no cUodÕ 

:~~tu ""tl4ad::,pUID utaboloctlkl pala 1.1, ,;..,rnuoo u "!; 

Mi>IO M.U:U.UII ~:1'1!11., 

- :g:g ~jt~ ~~: ·• 
U!l • lU~ DE CXIPIUII~XO ~:1'1!11. 

l. llii> .. U.oSo o ... ...,~o oo n.aa. doo h<rio• eoo.po . =~~= !:;!~too u~J~:.:õ:: !~~~•=• """:;~~~~~'!; 
r:~~::!:;!~M~ :~.I:!t::..:.~·: m:~·~· m.:.~ 

,,,.,. ..... P.f, 

~~~ ~~:~:: • .!.~uo ãaou do apuuntu çoooprov:! 

;~ .. "'"'•1duat!1f~r!:t.!~:!dh:~l1~~!: ::•::;~!!~;"'' Moi~ 
~I~D.\~:1'1111,. !~ANO iiUl:Nfll ~rD.\. o UH • SU~IIII DE <:OHwt~ 

"""'"'"" 1:\ • oo IJ •• ""''" 

~ ~ ._ ·~: :~~r:::ni~ -~! · :::rr:::r':~;;::;~:~:-:~. !r:;::?~:=: 
roOO•h •••• Nl• ""'olo"" OO,UI, oo J• do """'"" uo l .. J, o lonUo 
:~,~~:~· .. :.t:;,••••« ............... / ....... & ... ,. •• ""'''' ... 

J ....... ~.,;.f':'·~~ ":!::::!:'! ::;'!" ~=~::~. ~~~.,· .. =~· .:: 
:!!:;i!:.~• ,.:~~:::~;·::~. ,::~:·::,::: .:!';:t!!~"t, ::~" •• Ir_•"""''"" 

:~~~!!:~~=· ,:::.~:~:~:~0:::-:~:l.. ::!::~~=:~!7:~•0 .~::ooB~::·~ 
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MARIANA - GM 
""-' ·.···. 

Admlni! Sócios ""'"' -... Equlpom•ntoS 1!.! -~ o 
M_ajorlf!! na · '"I• i ma .,. 

troQor•t -.. ~~ 
tiO I, localidod• • .ii"• .2 o o 

ENTIOAOES/AOMINISTRAOORES- SÓCIOS MA.JORITÁRIOS ~. 
-~ --.. , 01r. Nationalt ~.;-

~~ "" 
, __ 

.... Dofl'l. ·~- ·-" ... • ~. 

"" "'•· ... . " 
,, 

" e-z z .= . 11111· Ali• . !!· . 
Moro MARIANA LTDA -- ~--

Francisco José Esq'Jarcio {A) - X X X -- - - 10.0 lUO lO O '" '"' 06m 
Marcia de Fatima Oliveira Barrjtj:O - X X X - - -
Gu.rn~rcindo ·da Paixão Moreira - X X X - - -

- . -

.. 
RÁDIO ACAIACA .L TOA .. --- '''·" . 

",yn . 
' 

carrieiro Naves(AJ _.,., . .., .. ,. - X ·-- -. - - .. 100 70 ·7-'J . 7.0\ "' O<m Esther 

" c T-?ncredo Antõnio No!!Ves - X - - -
,,., . -

RÁDIO MARIANA LTDA (dezscl. > 

1\.lvaro Mirei o EUSt~UiO Teixeira Dias (A) - X - - - - - 100 100 100 '" lO% 06m ! 

lSê Maria Peixoto da Miranda - X - - - - -

-
INT- SISTEMA DE COMtJNICAcAO LTOA ··-

Romero Taixei.J:'a Niquini (Al - X - - - - - 100 - 100 "' lO> Olm l 
Joai Flávio Téixeira Niquini - X - - - - -
Carlos Teixeira N1quini - X - - - - - I 

I 

-

v,:.; . . ,, 
._.,!l 

1_: 
~ 

f1,.r, n~ .• -, 
1"11 .~, \(1~1),;1 

-; \SQl:l oll'IN~, 

(À Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 70, DE 1993 

(N• 322/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Poço 
Verde FM LTDA. para explorar, pelo prazo de lO (dez) 
anos·, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi~ 
fusão sonora ém freqüêncl~_ modu.iad8 no Município de 
lpubi, Estado de Pernambuco. 

O CongresSo Nácional decreta: _ . . 
Art. lo;~ Fica· aProvado~ p.to a que se r"efer_e a P<?rtaria 

n• 128, de 13 de março de 1990, que outorga pernlissão ·ã-~- · 
Rádio Poço Verd.e FM Ltda. para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos; sem direito de exclusividade, serviço qe radi<?qi
fusão sonora ~m freqüêhcia modulada 09 Muni~ípiq de 1pu_bi, 
Estado de Pernambuco·.- --- -

Art. 29 Este Decreto Legislativo eritra· em vigOr na data 
de sua publicação ·· · 

MENSAGEM NO 478, DE 1992 

__ .. ..,.,. .... -XIl,--oti" .. IOIIIO:lll.M 

~I'NonL-I ........... ~Noa.ll.-~* !Lo~ 
IIINMI .... IIe~-MWo!IM'"'~•--•"*--I .. IU,IIIIS 1 *-* 1..0. .--. ,..-altÁDIO POÇO VIIIDI: I'M t.ttiA.. ,....,_, ......... 10(*1) _____ ......,......., • ......._ __ 

~.-..... ........ lpiW. ..... ,_.,_, 

...... ' ...... ~~~~. 

f;tPOS/t'tiiJ /)E /11t>r n/ttS 1.1• )1,;; /'i! 1-M ,,f '~ ,•l 
MII,._C.() JjF. Ji'ít> l>f' ~(NitllP ,.~,~,~ 7 "'•' ,)/ f' lm'• 
DO~ 1-a~ws rN<":I •, f ""'=> C~AiluNICIH ,·1 ~ 

zac..l•"tln•- $~Mar ••n•d•ni- do ~o.,..I>Heo, 

:. e<.,.for~ .. ~o<k -=- u otrU»l~;,.,, loqou " n 
9~11...,ftUT4'0 ~N"' I I• ' 0 O~t .. .,-lftiOth>o, ~~Hrol>n•i 0 r"1; ,~; 
çlo do ld>tol r,< JX ''• coo noto• ~ ,,.1,to .. to;ô•, ,, .. ""'" ,. 1 , 
~.loo ... Ud>~~·•·•'~" •GnOro oo r~.4~•••• ~wu:•"•· u "''''·"'' 
ok lp>ll>~. ht.aoo d• Ptl'ftiio-.Ouco.' ' • · · -
:. NO prozo ootU•tloc>do pol~ \••, ooouo~ •>·• ·o~ 
• AADIO ~ ><!:kl>C r>< Lnn. 

), •<~~>•udo o OU'I[Ite oo ""'"" J'>o Ó<~~o• ''"'l'~ 
toi>!.,OI doo to IUnatlno, oo """du•Õoo '"'"" oo unudo ~~· ~ .• :; 
oob CMI .. I'OCtOM tfen>e<> o )utld>eo, o on;>do!~ provonontc 00 
!!;!~~ft:::~;~~~i~,1~o!!~u1 o oos roquun~• do ~•v•olo~.õ~ 
I, Nouu ean~içllol, l"v.,;u do onudo"'" ciuo oo 
hoMhto\1 lq~ad~o '"'"h"' l uoeuçJc do oorv1p ot)etO d~ ~~' 

· t~l, tonho o honro do"""""""""" c ou...,<<> i o:o,·odo .,., ... ,.;~,:; 
;oo do Voou t~ooU.Mu, ueouco•~o so dl'{':.O do on~ur .o< ~~ 
f<ono ~•••anat a""""" panana .H P•""'"ua. ~ ow Jo =-•~T 
9f ...... ~. VHI • ptot~•" ••~• et~><o• :u~,. ·~h do~>=<ri 
roo od<> ~.,~:rcuo ~-e>~na,, no rono elo part9u!o , .. t,,.,,, ~~ 
uto90 fll, 4o ecmouou>çlo, 

~Onovo a W>:·~-· ··_o-ola ~.c'"l PTO<U<O$ . O> 

-u pro:~~ ~upo'J·~,t:_: y;<)->:?Jr·,L_) 
-. --_PUet.lcÃÕo-~ e>.o. c~.lli..'.::.i. "~!12 

hruro.o .. IZI'I • do 13 h ~-~~" "" J~~o. 

m,.'-: .::rrG~ ~·!~T:.:!~r:.~~:~=:-~~:~:~~.~=~::::-: 
::::~~~:!~?~~~:~·!: ::~::;::·-., :: '!~~.~;~:!~:.::.~~:~.r.:· .. ;:. 

1 - ..,, ..... , "'•••••• • ....,,~ •oc• ~'"Q' .., u..... ...,. _, ....... , .......... u ••• ., -· ................. , •••••••••. ......... .. ....... , .... -·· .... --·· .-........ - ~·~··· ... -..... -.............. . 
Jl - ....... - ... _ ................... ,. • ... .. 

.,.'"""''" 0o TolO,_,,,.,,,, •••• """"'''"""'· ••••••oo•to• o -..... ·-··· .. , .............. _____ •.. 
'" .............. _ ... ··-'"' ........ ,.,.., ..... . 

'""""'"' .. co•oooooo ,...,..,.,, .,. '-'" •• "'.... lU. ,..,..,., • ......... .. ............ . 
IY • lol.o ........ ""'" oo y,,.., M ••<• Oo ,..., -U~••••• 

. ' 
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AdmJni.! SÓcios 
Majorilá tradDres rios. -

ENTIDADES/ADMINISTRADORES- SÓCIOS MAJORITÁRIOS 
Nct. Dom. Not. Dom. 

Mun. Reg. Mun. R•g. 

B!9!Q..!'~RDE FM ..JiiTl~ 

Laudenor Lins (A) - -· - X 
Fábio Pereira Rodovalho(A) X X - -
Laudenor Lins Junior - - - X 
Juciel Horácio da Silva X X - -

. ,, 
~-~.;~:\'~i_) 
.,;iJ.. '· ,, 

'\~'·\ \ \ 1i'~ ~\ ~ 

'·-\ \.(' 
··"" . . . ... 
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- - -
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(À Comis~ão de Educação) 

---~ 
o 
c s· 
? 
<l' 
~-

'O 

tl ->· 
::<l -o 
tl o 
(') 
o 

"" I z ' Cl • ::<l 
·m 
(/)' 

·(/) 

o 
z 
> 
(') -o z 
> 

1;:: ,(1) 

·" I:'Q, 
o -C• 

tl 
~ 
B 

.s 
<:r 
6 
Q. 
B 

tO 
~ 

"· 



Dezembro de 1993 DIÁRIO po CONGRESSO NACIONAL (Seção)1) Quinta-feira 9 __ ll167 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)-,.. O Expediente lido 
vai à publicação. • 

Do Expediente lido, constam os Projetas de Decretos 
Legislativos nQ~ 59 a 61, de 1993, que terão, nos termos do 
art. -376, c, do RegimentO Interno, perant~ a Comissão de 
Relações EXteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias 
para recebimento de emendas. findo o qual a referida Comis
são terá quinze dias, prorrogáveis por igual período, para 
opinar sobre a proposição. _ 

O SR. PRESIDENTE (BeJ!o-Í'arga) - Do Expediente 
lido constam, ainda, os Pr_ojetos de Decreto Legi~lativo de 
n<~< 62 a 70, de 1993, que terão tramitação com prazo detenni~ 
nado de 45 dias, nos termos dos are 22] 1 _§ 1'-'2.-~~ §4_,_§ ___ 1", 
da ConstituiÇãO FedCái.í,".cOrribíriados cOiii o art. 375 do Regi-
mento Interno. _ _ _ _ _ _ _ 

De acordo com o art. 8• da Resolução n• 110, de 1993, 
do Senado Federal, as matérias po-derão receber- emendas 
pelo prazo de três dias perante a C_omisSã6 de Educação. 

Sobre a mesa, requerimentos .9'-!e serão lidos pela Sr" 
1~ Secretária. . _,,., - --- . 

São lidos os segl!~t:J!.~~-= _ 
REQUERIMENTO N• 1383, DE 1993 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú
blica para particip_ar da "_N_egoci_a.ção da Rodada Un+guai do 
GA TI", solicito autOOZãção do Senado para aceitar a referida 
missão, nos termos -dos arts. 55, III, da Constituição e 40, 
§ r, alínea a~ do Regimento Interõ.O. Esclareço que estarei 
ausente do País no pcrfodo de 4 a 21 de dezembro do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993. -Senador 
Chagas Rodrigues. 

MINISTÊR10 DAS RELAÇÕES EXTÊRiÕRES 
DECRETOS DE 3 DE DEZEMBRO DE 1993 

O Presidente da República, de acordo c~m o disposto 
no Decreto-Lei no 1.565, de 5 de setembro de 1939, regula
mentado pelo Decreto n• 44.721, de 21 de outubro de 1958, 
e na Lei n" 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentado 
pelo Decreto n' 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado 
pelos Decretos ntf; 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148, 
de 15 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro de 
1988, resolve: 

Designar os S6nh0res Senadores Chagt!s Rodrigues, Mag
no Bacelar e Nabor Júnior para, na qualidade de observadores 
parlamentares, integrarem delegação do Brasil á fase conclu
siva das negociações da rodada Uruguai do GATT. 

Brasflia 3 de dezembro de 1993; 1729 da Independência 
e 105' da R~pública. - ITAMAR FRANCO - Celso Luiz 
Nunes Amorim. 

REQUERIMENTO N• 1.384, DE 1993 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú
blica para participar da "Ncgociaçãs> da ~~-~ad~ Ur!Jguai _do 
GA TI" solicíto autorização do Senado para acettar a refertda 
missão 'nos termos dos arts. 55, lli, da Constituição e 40, 
§ }9, alÍnea a, do Regím-e-ritO Interno. Esclareço que estarei 
ausente do País no período de 4 a 21 de dezembro do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993. - Senador 
Magno Bacelar. 

. MINISTÉRIO DAS RELAÇÓES EXTER,IORES 
DECRETOS DE 3 DE DEZEMBRO DE 1993 

O Presidente da República, de acordo com o _disposto 
no D-ecreto-Lei o<? 1.565, de 5 de setembro de 1939, regula
mentado pelo Decreto n• 44.721. de 21 de outubro de 1958, 
e na Lei n<? 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentado 
pelo Decreto n9 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado 
pelos Decretos n•' 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148.· 
de 15 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro de 
1988, resolve 

Designar os SenP,Ores Senadores Chagas !'{odrigues, Mag
no Bacelar e Nabor Júnior para, na qualidade de observadores 
parlamentares. integrarem a delegação do Brasil à fase conclu
siva das negociações da Rodada Uruguai do GATT. 

Brasflia, 3 de dezémbro de 1993; 172• da Independência 
e 105• da República. - ITAMAR FRANCO - Celso Luiz 
Nunes Amorim. 

REQUERI_lV!J<;NTO cNo 1.385, DE 1993 

Tendo sido designado pelo _senhOr Presidente da Repú
blica para participar da "Ne"g"ociação da- Rodada Uruguai do 
GA TI", solicito autorização do Senado para aceitar a referida 
missão, nos ternfOs- dos arts. 55, III, da Constituição e 40, 
§ lq, alínea a, do Regimento Interno. Esclareço que estarei 
ausente do País no período de 3 a 18 de dezembro do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993. - Senador 
Nabor Júuior. 

MINISTÊRIO DAS RELAÇÓES EXTERIORES 
DECRETOS DÉ 3 DE DEZEMBRO DE 1993 

O Presidente çla _República, de acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n• 1.565. de 5 de setembro de 1939, regula· 
mentado pelo Decreto n• 44.721, de 21 de outubro de 1958, 
e na Lei n• 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentado 
pelo Decreto n• 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado 
pelos Decretos n'' 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148, 
de 15 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro de 
1988, resolve 

Designar os Senhores Senadores Chagas Rodrigues, Mag
no Bacelar e Nabor Júnior para~ na qualidade de observadores 
parlamentares, integrarem a delegação do Brasil à fase conclu
siva das negociações da rodada Uruguai do GATT. 

Brasília, 3 de dezembro de 1993; 172"' da Independência 
e 105• da República. - ITAMAR FRANCO - Celso Luiz 
Nunes Amorim. 

REQUERIMENTO N• 1.386, DE 1993 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú
blica para integrar a Deh!gaçãO do Brasil, -na qualidade de 
Observador Parlamentar à XL VIII Sessão da Assembléia Ge
ral das Nações Unidas, solicito autorização no Senado para 
aceitar a referida missão, nos termos dos arts. 55, III, da 
Constituição e 40. § P, alínea a, do Regimento Interno, no 
período de 7 a 22 do corrente.· 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993~ ~ Senador 
Jonas Pi~heiro. 

MINISTÊRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1993 

O Presidente -da República, de acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n~ 1.565, de 5 de setembro de 1939. regula-
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montado. do Decreto n' 44.721, de 21 de outubro de 1958, 
e na Lei n~" 5.809, de 10' de outubro de 1972, regulamentada 
pelo Decreto n' 71.733, de janeiro de 1973, alterado pelos 
Decretos n" 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148, de 
15 de setembro de 1980, e 95.670, de janeiro de 1988, resolve. 
designar os Senhores Senadores Élcio Alvares, Jonas Pinhei
ro, Antônio Luiz, Cid Saboia de Carvalho, para, na qualidade. 
de Observadores Parlamentares, integrarem a Delegação do 
Brasil à XL VIII Sessão da Assembléia Geral das Nações Uni
das. 

Brasília, 18 de outubro de 1993; 1729 da Independência 
e 104' da República. - ITAMAR FRANCO - Celso Luiz 
Nunes Amorim. 

missão e o cOngresso, na CPI, também. Agora estas _são as: 
provas, Sr. Pro~nrador, e V. ~x~ ~em que continuar, tem 
que levar adiante": 

Justiça sej3 feitá, o ilustre ·Proc_urador da República, com 
todas as dificuldades, com os dramas que teve de enfrentar 
- e por isso defeildo uma profunda mudança na legislação 
penal brasileira-. tentou levar adiante, tentou pr:_osseguir. 

O Brasil inteiro acompanhou as peripécias do Sr. PC, 
por exemplo. Ninguém entendeu aquela fuga. Ninguém enten- .1 

deu aquele teJ!IpO que se_levou para que fosse determinada 
a sUa prisãO preventiva. Mas as coisas estaVam acontecendo. 
E, como dizíamos, as denúncias cOntinuaram. Entfafu(:t"s no 
segundo capítulo.- Cruel, O segundo_ capftuiorDoloi-Oso o se-

- gurido capítulo, onde o Cong~esSo"Nacional corta a sua própria 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O projeto carne! . 

será publicado e remetido à comissão competente. Se o impeach~J!ent, se o afastamento do Presidente Collor, 
Há oradores inscritos. realizado democraticamente pelo Congresso Nacional, é um 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. _ fato h1édito em nível de Brasil, na América e no m,(li1do 3fora, 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se- o que este Congresso está fazCndo, num regime presiden-

guint6 discurso. ·sem i-evisão do orador.) -Sr. Presidente, cialista, também é inédito! Não há precede_nte de UlJl Con-
Sis~ Senadores, estamos às vésperas do Natal, o que me faz gresso reunir-se pãra tinia autOpuniÇãOrNa Itália, a chamada 
lembrar dessa ocasião no ano passado. Operação Mãos Limpas está sendo leyada à frente pelo Judiciá-

Naquela oportunidade, dizíamos que o Senado vivia u~ rio, que éStá levant3D.do dados, analisando-os,_ debatendo e 
momento inédito na sua vida e na sua hj~tória. Pela primeira deÇidindo. Não é o ÇongressO itali_3no que eStá torD.andÜ as 
vez, democraticamente"~ se estava analis-andO, julgando e deci- providências, mas o Judiciário. 
dindo sobre o destino do Presidente da República. Neste Bra- ~qui somos nós, é o Congresso brasileiro na miSsão dura, 
sil, nesta América Latina e, por que não dizer, por este mundo difícil, cruel, dolorosa de analisar e de tentar concluir com 
afora, onde os presidentes morrem, são assassinados, se suici- relação aos seus próprios colegas de Senado e de Câmara 
dam, são depostos, mas nunca, democraticamente, são investi- dos Deputados, Sr~ Presidente. 

· ~gados, julgados e afastados por motivoS-âe ilicitudes que ha- Eu já a havia Saudado, Sro Presidente, e antes que o 
jam cometido. - " Sena~or Josaphat Marinho vá na frente, .quero di;rer que S. 

,..Naquela altura, exatamente há um ano, nós nos indagá- Ex~ ~ai dar o_abraço-a V. E~ com muita :i-azãq, pÓiS: V. Ex• 
vanios se o processo chegaria democraticamente até o fim. :está antecipando o que logo adiante será um f~to _comum 
E'm memorável sessão, tendo à frente no Congresso, de acordo neste País: as mulheres assumirem· oS j:iOstos de mãndo.- V. 
com a Constituição, o ilustre e extraordinário Ministro Sydney Ex~, que ocupa nesta Casa a cadefra extraordinária· de um 
Sanches, Presidente do Supremo Tribunal Federal, este Con- grande homem público que se ·chama Fernando Henrique Car-
gresso julgou e afastou o Presidente da República. doso, preside neste momento uma sessão numa 4ora tão signi-

Naquele momento, o gesto de afastar o Presidente da ficativa como esta que eStamos_ viveriçfo. _ _ 
República poderia ser um fato isolado, importante e significa- _ O Congresso está tomãndo as decisões com relação à 
tivo, mas um fato isolado. Desta tribuna, Stf Presidente, dizía- sua própria carne, e desta tribuna estamos dizend_o: ao longo 
mos que estavam enganados aqueles que imaginavam que do tempo que não adianta afastar o Presidente por ilicitude, 
os_ caras-pintadas tinham ido para a rua, que aquela manifes- que não adianta atingir parlamentares por ilicitude, se não 
.taçáo da sociedade era para afastar o Sr. Fernando Collor entrarmos na figura do corruptor. E defendíamos sempre a 
de Mello e substituí-lo pelo Sr. Itamar Franco. Dizia desta criação de uma te_~ceira ÇPI, esta para investigar a figura 
tribuna, naquela oportunidade, que havia um movimento mui- do corruptor. Eis senão quando a P_olícia F~deral desçobre 
to mais profundo na sociedade, o qual era eco de um outro umimensodossiêquepraticamentejãtempronto80%daquilo 
que estava caminhando pelo mundo: h~yia como que uma que uma terceira CPI levaria meses para descobrir,_ no _que 
retomada dos princípios da ética, da móral, da decência e tange â maneira com Que agem essas empresas. 
da dignidade. --O Congresso Nacional já fez o primeiro tempo, que é 

Dizia mais, desta tribuna, que não haveríamos de encerrar afastar o Presidente p~r Côrrupção; estã eln me~o ao segundo 
a nossa responsabilidade após afastar o Sr. Fernando Collor tempo, que é afastar os seus próprios colegas por ilicitude, 
de Mello, mas que tínhamos a obrigação de ir adiante, de e já está caminhando para o terceiro tempo, que é, pela primei-
prosseguir, porque, como membros da CPJ, tomávamos 00- ra vez na História deste País- desde a carta de Pero Vaz 
nhecimento de fatos muito sérios, que atfniiam não só o Sr. de Caminha, que já insinuava a corrupção aos teis de Portugal 
Fernando Collor de Mello, mas muitas ou_tras pessoas; e que -,analisar o corruptor Como uma instituição organizada. Esse 
tínhamos a obrigação de prosseguir, de averiguar, de levar é o nosso papel! 
o processo adiante. Sobre a Justiça brasileira, temos dito que a situação é 

Por proposta nossa, ao encerrarerii.:se~ os trabalhos _da muito complexa pela legislação. Tenho repetido mil vezes 
CPI, solicitávamos que o Presidente, Benito Gama, o Relator, um fato, e vou dizé-lo pela milésima primeira vez: não consigo 
Amir Lando, e os membros da CIP fossem em conjunto entre- entender por que, na Itália, no auge do prestígio, quando 
gar o relatório e as conclusões ao Procurador-Geral da Repú- era a mulher mais bonita e mais apaixonante do mundo, So-
blica, juntamente com a avalanche de provas encontradas, phia Loren amanheceu na cadeia porque sonegou Imposto 
para lhe dizer exatamente isso: "O CongressO, o Senado Fede- de Renda, porque na sua declaração de Imposto de Renda 
ral' fez a sua parte. O Senado da República cumpriu a sua chegaram à conclusão de que ela havia omitido ganhos e n~o . 

·-. -.-. ·' 
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havia pago o Imposto de- Renda. ~ a _artista famo~íssima, 
Sophia Loren, foi para a prisão comu_m sem ~elevisão, rádio, 
ar-condicionad o ou telefone. A Sr~ Sophia Loren, artista 
número um do mundo, para responder,ape~~- em, liberdade, 
pagou a quantia da qual ela estava sendo acusada de_ omitir 
n~ sua declaração de Imposto de Renda e, somente assim. 
respondeu em liberdade~ Até hoje não sei se ela ganhou e 
recebeu de volta ou se não ganhou. 

Eu sempre me pergunto: por que, na If:gislação de outros 
países, vemos_ crimes e ctelitos punidos praticamente em_. cima 
do fato e_no _Brasil se? lad~~o ~9e gali~ha. vaf p;;t~~ a cadeia? 
E repitO: 3 prinCip-al Causá de tudo o que acontec_e neste País 
se chama impunidaàe. se não temos a autoriPade m_oral para 
fazer com que o cidadão _que ~ouba galinha pare de assim 
agir, quanto mais impedir que os grandes roubem a vjda do 
povo brasileiro! E não acontece nada. 

É ridículo olharmos para o cidadão da fã.vela:, cujos filhos 
estão pass-ando fome e, abrindo o Código Penal, constatar 
que sequer crime ele está cometendo, porque quem rouba 
pão para· dar ao seu filho está necessitando disso! São trinta 
milhões de brasileiros que passam fome, e_ os fatos contiriuam 
acontece-ndo sucessivamente. 

A corrupção, "O escândalo de hoje passa e é esqueCido 
pelo escândalo de amanhã!_Todo mun~o já sabe que é assim 
e ninguém liga porque·-sabe_que é assim! A manchete v~m. 
e é o escândalo, -e é fádio, e ~jornal, e é ~eleV#ão e não 
sei maiS o que,:: D-aqui a 10 dias vem o Outro e ninguém 
se lembra mais do que acontece. 

É por isto que ·a clásse política" está no chão: porque 
somos julgados por baixo. Como_a-parece o escândalo, alguns· 
são verdadeiros e· os-outros não, não surge uinã SolUção porque 
não- acontece nada para ninguém. o= homem que tem ética 
paga o preço pelo que não tem porque o povo julga: são 
todos iguais. É no meio desse clima de desconfGrto e de descré-
dito que estávamos agindo. _. 

De repente, veio o Congresso e tomoU uma decisão mila
grosa: oimpeachment afasta o Presidente. E, de r~pente, veio 
o Congresso -e tomou, -unia decisão milagrosa: vamos olhar 
nossa gente, vamos olhar o pessoaJ~ os "a_nões" da Comissão 
de Orçamento~- vam6-s ver e analisar o que está havendo, 
vamos limpar o CongreSso NaciomiJ. E, de repente·, o Con
gresso tem mudado. Vamos abril: os· corruptores, vamos ver 
essas empresas: o ·que há e o que não há, o que vai acontecer. 
Esse está sendo o papel dO Congresso: -

E a Justiça biasileira?- Podemos dizer que a responsa
bilidade por ela ser lenta, morosa é nossa. Não tenho autori
dade para atirar pedra porque não mudamos. Está aí a legisla
ção, inclusive com emenda da qual sou autor, no sentido 
de fazer aqui como os Estados Unidos ou a Itália. Quem 
está fazendo na Operaçáá "Mãos Limpas" o processo na Itália 
é o procUrador, que faz parte da instância judiciária. Então 
é um juiz procurador que, praticamente com poderes absolu-
tos,.está levando o processo. · 

Aqueles filmes de bandidos americanos são verdadeiros. 
Neles quem conduz_o processo é o promotor ao lado do jui~, 
e os homens da polícía são auxiliares do promotor._ Depms 
de descoberto entra-se com processo judicial. Aqui no Brasil 
é uma vergo~hat Há o debate do fato, a questão fica na 
polícia, ó delegado de polícia ou~e, de~ate •. analisa e abre 
um processo_ policial enorme. Depo1sd~ naose1 q~anto t~mpo: 
conclui, manda para o juiz, que o recebe; depots de ~ao set 
quanto tempo, manda para o promotor. Este re.ceb.e, le, apre
senta ou não a denúncia.- Se apresentá-la, o processo volta 
para o juiz. Este convoca o réu, que se manifesta. Tem iníciO, 

então, o inquérito judicial e tudo o mais um ou dois anos 
depois. Isso é feito para não valer, para 'não julgar. 

Conseqüentemente, o ladrão de galinha tem a pena, por
que apanha na hora, porque vai parar na cadeia na hora. 
Enquanto que, do grande magnat(!,n~ng~ém ~~ lem.br;;~., nin
guém toma conhecimento! Isso é .verdade. 

Nesse caso~ medindo as palavras com o carinho~ cc;rm 
o respeito e com a admiração que tenho pelo Supremo Tribu
nal Federal, com- a mesma iiltiffiid~de c.om·que quatr9 Minis
tros do Supremo revogaram a decisão de 78 Senadore&. .da 
_República e com a mesma intiínida9~ que se _acharam no 
direito _de fazê-lo -e eu os respeito, acho que S. Ex~~ têm 
esse direito-, creio que a recíproca é verdadeira._Eu tambpm 
tenho o direito de vir à tribuna e dizer o que penso· da decisão 
dos quatro Ministros do Supremo._ Creio ·que a harmonia e 
a independência_ entre os Poderes vale reciprocamente. 

Acho certo o Ministro Paulo Bross_ar& S. Ex~ pertenceu 
a todos os Poderes. Foi membro desta Casa, foi Ministro 
da Justiça e é Pr~dente__do Supremo. Portanto, a competênCia 
e a racionalidade com que se manifesta_ mostra a indepen
dência dos Poderes. Essa questão é do Supremo Tribunal. 
Se assim o é, vamos_ respeita-la. Esse_ é- um voto _qUe não 
foi acatado; acharam que deveria influir. Tudo bem! Se podem 
analisar o nosso. comportamento, podemos analisar o compor, 
tamento deles. Aliás, meu querido e_ grande amigo Josaphat 
Marinho foi uin .au~or muito cita,âci pOr um- juiz, pelo seu 
voto inteligente, culto, competente e responsável. Se o Minis

-tro houve por bem citar o parecer- do ilustre, do extraordinário 
e do competente. juüsta Senador Josaphat Marinho, creio que 
posso vir a est~ tribuna e fazer ~s citações s.enl quere_r ferir 
ou atingir o ilustre Supremo TribUnal Federal. 

1
- . 

Primeiro. não sei qual é a notícia verdadeira. O 7residente 
do Superior Tribunal de Justiça declarou que os tres mem~r.os 
daquele Tribunal têm condições de dar o seu voto na próxu~a 
quarta ou quinta-feira. No entanto, as manchetes de h~Je 
dizem que o tribunal entrará em recesso e ·que só e"in fevereiro 
poderão retomar os trabalho. Sr._ Presidente do Supremo, 
perdoe-me, mas não creio que uma matéria dessa natu_reza 
p()SSfa Set deixada para fevereiro. Não me parece que _o recesso 
do Supremo seja algo tão fantasticamente necessário que S. 
Ex~s não possam prorrogar os trabalhos ou convocá-lo extra?r
dinariamente. O'que·-sei é que Câmara"e Senado_vão-fazer 
uma convocação exüaordinária, se·m ajuda de custo, porq~e 
será do dia 16 exatamente até o dia 23 de dezembro; e, se 
for o caso, até o final do ano. 

O que sei é _que este Senado, para tratar desta matéria, 
esteve reunido no dia 25 de dezembro às 16h, porque o assunto 
era importante. O que sei é que eri:I virtude desta maté~ia 
saímos daqui no-dia 31 de dezembro. Cheguei em Porto Alegre 
no dia 31 de dezembro, às 20h. Não me parece que o recesso 
dos ilustres Ministros do Supremo Tribuiútl Federal seja tão 
sagrado que o País-tenha que parar para esperar até fevereirq! 
Parece-me que S. Exl"l têm, perdoem-me, a obrigação ded~I
dir agora, principalmente se os três jUízes diZe!~! que est~o 
em condições de_ votar na próxima quinta-feira. O Supremo 
não tem o direito de provocar um impacto à Nação e deixá-la 
esperando até fevereiro. · 

A absolvição do Sr. Collor, como querem quatro juízes, 
é a impunidade, porque ele vai ser absolvido. Alguém tem 
alguma dúvida. há algum prece~ente no Supremo de que de 
fevereiro até outubro S. Ex-s vão julgar o ex-Presidente por 

·crime comum? Logo ele vai ser eleito D.eputado e vai ganhar 
. à impunidade. 

/ 
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Por outro lado, estamos aqui angustiados no sentido dç_/ 
saber o que fazer com os Senadores e com os Deputados 
que serão processados _e se a renúncia deles termina o pro
cesso~ Estamos debatendo esta matéria e, como diz o Depu
tado Odacir Klein, o Supremo mostrou o caminho das pedras! 
Daqui a pouco o Sr. João Alves renuncia e estar~ resolvido, 
não haverá mais problema e não acontecerá ma1s nada! O 

_ caminho, o Supremo apontou: renuncie! Renuncia o Sr. João 
Alves e candidatam-se João Alves e Collor; em outubro, esta-

,., rão aqui de volta. _ 
Olha, com todo o carinho e respeito que tenho pelo Supre

' mo, não sou Jurista! Sei que o S~premo é constituído de 
juristas. E sei que, assim sendo, trata~se um voto de'licado. 

Sei, por exemplo, que, em 1955, quando houve dois gol~ 
pes de estado com relação a Carlos Luz e Café Filho, Café 
Filho pediu para voltar. Café Filho estava doent_t?_ e assumiu 
Carlos Luz. O Lott, porém, fez um movimento, afastou Carlos 
Luz e assumiu Nereu Ramos. Quando assumiu Nereu R,amos, 
Carlos Luz ficou bom- e disse: "Quero assumir"! E entrou 
. com o pedido no Supremo. O Supremo só decidiu a matéria 
, quando o Sr. Juscelino já era Presidente. Aí d,ecidiu o seguinte: 

:-"Não há o que julgar; o Presidente já é o Sr. Juscelino" 
-processo arquivado. 

Será que naquela ocasião - e não dá par~ fazer análise 
agora -já era Presidente. -se o Supremo ~vesse tomad? 
decisão diferente poderia ter havido golpe? Nao quero anah~ 
sar! Quero analisar a decisão atual. Primeiro, não acredito 
que o Supremo vã deixar para fevereiro; _acredito que ele 
aceitará a decisão. O Presidente do Superior Tribunal de Jus
tiça diz que ela pode ocorrer na próxirrta quinta~feira. Acredito 
que, assim como nós nos reunimos e vamos ficar aqui até 
o final do ano ... 

O Sr. Ronan Tito- ·cOmo ficamÜS~há quatro anos. Há 
quatro anos não temos recesso! 

O SR- PEDRO SIMON - ... a saúde, o bem-estar e a 
tranqUilidade dos ilustres Srs. Membros do_ Supremo vão fazer 
esse fantástico sacrifício de prorrogar o seu periodo de recesso, 
reconvocar ou utilizar qualquer outro artifício para julgar essa 
matéria até o final de dezembro. Nós, do Congresso, e o 
povo brasileiro temos o direito de esperar esta decisão daquela 
Corte para que não se chegue ao final do ano nessa angústia 
e nessa interrogação. -

Não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente. Estranhei 
muito essa decisão. Tenho muito carinho_ e muito respeito 
pela figura do Presidente do Supremo. É um homem extraor~ 
dinário, de biografía e de_ tradição. O avõ, o pai e S. Ex~ 
- creiõ que esse é um caso inédito no Brasil e deve ser 
inéditO na história do mundo inteiro ~, formam três gerações 
que integram o Supremo; dois dos qua_is foram Presidentes. 
E um homem íntegro, é um homem digno, é um homem 
respeitável, é um homem com uma biografia-iD3tacável. Não 
tenho nenhuma dúvida de que S. Ex~ o fez por consciência. 
E ê pOr isso que tenho, desde que vi aquele voto, raciocinado, 
refletido, pensado e analisado e não encontro solução. "Está 
quatro a trés, sou o Presidente! Bom, se está quatro a três, 
já decidiu; fOra eu, já decidiu. Venho e trago o voto de _e,mpa
te". Aí, vêm as interrogações. A defesa diz que se é uma 
decisão para anular uma decisão de outro pOder, tem que 
ser maioria, teiia que ser 6. Por isso, está havendo o agravo 
da defesa do Senado, onde a defesa diz: foi 4 a 4 ? Não, 
foi 6. Como era para derrubar a decisão do Senado,- tinha 
que ter 6. Teve 4. Logo, já perdeu. Vamos esperar, no que 
tange a esta deCisão. 

. ' 

Há uma outra interrogação, õnde se diz que compete 
ao Supremo Tribunal Federal tomar a decisão. Se é ao Supre
mo Tribunal Federal que compete tomar uma decisão sobre 
uma decisão da Mesa do Senado, dizem alguns que· não cabe 
trazer três Ministros de um outro setor. do Tribunal Superior, 
porque eles não são membros do Supremo Tribunal. Eu não 
sei; essas questões, essas interrogações, eSsas cl_úvidas, eu não 
sei; o que sei é que a Nação inteira fiCou estarrecida._ É claro 
que se vai dizer - ~u já sei a resposta - o Supremo tem 
que decidir na lei, doa em quem doer. O Supremo .. não tem 
que votar para aceitar os aplausos fáceis da Nação. As vezes, 
a lei é dura, e tem que sei' aplicada, ainda que a maioria 
chore. Concordo. Mas, pelo amor de Deus,_acredito que, 
no mundo inteiro, hOje, há a lei, há _o fato e há a realidade. 
E esta realidade o Brasil inteiro está - coisa interessante, 
essat É a primeira ve~ que isso está acontecendo - o Brasil 
inteiro está olhando para o Supremo Tribunal! O Brasil inteiro 
es_tá olhando para o Supremo Tribunal! 

- O Congresso é errado? Errou . 
-O Congressº- t~.m- coisas gr:aves? Tem. 
-O Congresso cOmete equívoCo.s? Comete. _ ---· 

_ _ - O Congresso t~m que melhorar? Tem. Está tentando 
fazer. Está se esforçando. 

-Tem que terminar a impunidade? Tem. 
-Tem que se alt'erar a legislação? Tem. 
-:- Tem que ter coragem para terminar com a ímpuni~ 

dade? Tem. A impuriidade tem que ser lutando por cima, 
por cima. _ 

- Este Congresso começou com o Presidente da República; 
está continuando na sua cãrne, com Deputados e Senadores. 
Quer pegar os empresários corruptores, os grandes. Essa _é 
a tentativa do Congresso. 

A palavra está com o Supremo. O Supremo! E que venha 
de lá! 

Estou apresentan4o uma série_ de emendas para a nova 
ConstitUição. Estou apfesentando, a pedido do Supremo, do 
Procurador~Geral da República, a alteração do processo, para 
diminuir esse interregno maldito, que faz com que se esvazie 
o processo. 

Estou vendo emendas de todos os lados. Quero ver qual 
a_ proposta que o Supremo apresentará à Revisão, dando su~ 
gestões de como se deve racionalizar .a lei no Brasil. O Supre
mo pode falar. Deve falar. Precisa falar. 

Penso que a impunidade existe, que as coisas estão erra~ 
das._ As mudan_ças que apresento são essas. 

Os Ministros do Supremo não podem pensar que estão 
em um paraíso, afastados_ do mal - o mal somos nós -, 
afastados das pessoas comuns que contêm os erros, os pecados 
e as imperfeições - essas somqs nós - e _çles_ não podem 
nos tocar, porque somo"s a imperfeição! E eles devem ficar, 

-na hora, acima do bem e do malt 

Isto não existe. IStO não _existe, porque a Verdade é uma 
só: nós estamos aq-ui, cassamos um Deputado outro dia, na 
verdade pelo tráfico de C.ocaína, m.as o fato que encont~a.mos 
para chegar à verdade é que ele tmha dado uma carte.u:nha 
para ·o irmão dele. E o ,fato dele ter dado ~ma ~arterrmha 
de funcionário para o irmão, que não era funcronáno, cassou
Se o mandato dele. Mas a verdade é que ele participava do 
tráfiCO de cocaína. Não conseguimos provar, {amos levar muito 
tempo para provar, como os fatos _posteriores estão provan-do, 
mas se usou um outro fato, muito menor. para arrancá~Io 
daqui, para terminar co~ a- impunidade dele. IsSo estamos 
tentán-do fazer. 
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Eu quero saber qual é a colaboração do Supremo. Foi 
prorrogado o prazo, e aviso aos m~lJ_S irmãos d9_ Supremo, 
foi prorrogado o prazo_ até terça-feira para apresentar emenda. 
Qual é a proposta do Supremo para terminar com a impuni.:.. 
dade, para mudarmos, para racíonalizarmos a ética e a moral 
neste País? 

Eu não nego, fiquei abatido. Não nego que fiquei machu
cado. Essa decisão do Supremo me atingiu, não nego; eu 
não esperava. E quando vejo, agora, os jornais dizendo --:
que eu náo acredito- que o Sr. Collor já sabia desse resultado 
há quatro dias, eu não acredito; mas que me surpreendeu, 
me surpreendeu; mas que me atingiu, me atingiu-. · 

Sou um hoinem de bem. Sou um homem que não guarda 
mágoa, nem ressentimentos._ Respeito o Sr. Collor. Acho que 
é um homem que tem muitas qualidades_. Entrou nessa vida 
de roldão, mas acho que um rapaz de 40 anos, tem a vida 
pela frente, pode se alterar, pode se_ modificar. 

Sou um homem de fé. Nas minhas orações, lembro-me 
da fami1ia do Sr. Collor, da ritãe _dele que está em estado 
de coma. Rezo por ela porque acho uma tremenda injustiÇa. 

Não guardo mágoa, nem ressentimentos. Não cre_iam os 
senhores que estou vindo a esta tribuna porque penso que 
o Sr. Collor é isso, o Sr. Collor é aquilo. Pel_o a,mor de Deus! 
O que menos me -irilpOi:"ta é o Sr. CollOr. Tenho respeito 
por ele, quero que ele refaça sua vida, que se recupere, porque 
muitas vezes uma lição dessa. uma dor, um erro, um fracasso 
desse faz com que a pessoa se recUpere. 

Não estou aqui pelo do Sr. Collor. Estou ~qui pelo meu 
País, porque sinto que estamoS vivendo uma hora que ou 
se muda ou não se muda mais, porque se não mudarmos 
agora, não adianta termos CPI daqui a 2 anos, porque-quem 
vai corromper não vai ter mais mulher, não vai ter mais secre
tária, não vai ter mais motorista, não vaí maís depositar em 
banco, não vai ter mais cheque-fantasma; vai ter depósito 
lá fOfa-: Ou resolvemos agora ou, no futuro, a corrupção estará 
oficializada e institucionalizada. 

O .Supremo não vai nos dizer qUal é O ca"n:linho? Que 
nos diga: Olha, V. Ex~ estão errados. Nós, sábios, dizemos 
que o caminho é por aqui. Mas não pode dizer: Sou cego, 
surdo, mudo; não posso enxergar, não posso ver, só fálo n-a 
hora. E, na hora, dar uma paulada como essa. 

O Sr~ ROnDo Tito- Permite-me V. Ex• um aparte?_ 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço com prazer o aparte 
do ilustre Líder Ronan Tito. · 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, Pedro Simon, queria 
voltar um pouco no tempo e me lembr~ar aqui quando foi 
instalado o processo de julgamento do ex-Presidente ~ernando 
Collor, em que, eu, de maneira atabalhoada, despreparado, 
é verdade -não sou bacharel, não sou advogado, não sou 
jurista - ao ler a ConstituiÇ~fi·, entendia que o Presidente 
do Supremo deveria presidir ó julgamento, e não o processo. 
Entendia eu. Poderia até estar entendendo equivocadamente. 
mo essa. V. Er estava presente e se lembra do que disse 
o Presidente: É bom que eu presida o processo, para que 
não prospere nenhuma ação sobre esse processo diante do 
Supremo. Quem proclamou o reSUltado da cassação e a sus
pensão dos 8 anos do Sr. Fernando Collor de Mello? Não 
foi o Senador Mauro Benevides, Toi o Presidente do Supremo. 
Digo a V. Ex~ que, naquele momento, inclusive sobre a forma 
de brincadeira - que a nossa intimidade permite - alguns 
dos companheiros nossos disseram: V. Ex• foi muito duro 
com o Presidente do Supremo. E alguém me disse aqui na 

porta, à vista da imprensa: V. Ex~ não tém medo de ser proces
sado?_Lembro-meque respondi, um pouco irritado: Não tenho 
medo do Supremo, porque tenho alguns trocados e, se for 
prOceSSado, pagarei- um- advogado de primeira linha e não 
ser~í condenado a nada neste País! Falei isso na pre~ença 
do Presidente do Supremo. Foi uma gi-osse_r"!_a de_mínha parte, 
mas isso se deveu ao calor do debate e da discussão. Alguém 
disse: "Ele pode ir até aí porque não é advogado." Mas, 
e agora? O Presidente do Supremo, o Ministro Sydney San
ches, disse, assumindo a Presidência -no meu entendimento, 
naquele momento, usurpando a Presidência do Senado -, 
que não q~;beria recursos ao Supremo contra aquilo que fosse 
deçidido aqui. Ou não foi isso que- S. Ex~ disSe~ Será que 
estou enganado? Quantqs SenaOores estavam aqui, naquele 
dia? Cinqüenta? Sessenta? Será que só eu ouvi isSo'? Estranho 
muito, nobre Senador Pedro Simon, Líder do Governo, o 
fato do Presidente Sydney Sanches naquele momento ter dito 
que não prosperaria nenhum recurso no Supremo contra a 
decisão daquele julgamento, e agora S. Ex~ dizer que se julga 
impedido. Senador Pedro Simon, eu não esperava menos do 
Supremo. QuatrO a quatro é um bom escore. Estamos numa 
época em que o campeonato está produzindo muitos gols. 
Mas estranho tremendamente o fato de o ex-Presidente do 
Supremo, que presidiu essa sessão, não repetir o que disse 
aqui quando ocupou a Presidência do Senado Federal: "Ne
nhuma ação-prosperará no Supremo contra a decisão desse 
julgamento. Se eu ficar na Presidência, isso já está combinado 
com os membros do Supremo." Ou não disse isso? Gostaria, 
após, çle ouvir o Senador Josaphat Marinho. E, durante algum 
tempo, senti que --isso iria acontecer: PenSei que o ní."andado 
de segurança iria·ser rejeitado in limine, dado o comj:>n:nilisso 
que o Presidente do Supremo,~ época, Sydney Sanches, havia 
assumido, na Presidência do Senad_o. Mas essas çlúvidas po
dem ser tirada§ pela leitura dos Anais. Pode ser que eu esti
vesse sonhando, ou tresloucado, naquele momento. Mas gos
taria de ver nos Anais ~e _o Minisüp Sydney Sanches dis§e 
ou nãO o que estou repbtiildo aqilí. Agradeço a V: Ex~ o 
aparte. 

O SR. PEDRO. SIMON - É muito importante o aparte 
de V. Ex~. E, como todos nós Senadores, sou testemunha 
ocular do que ocorreu. Leii:ibro que for üma SeSsão rriuito 
delicada. O Presidente Sydney Sanches, praticamente, primei
ro publicou no Diário Oficial o Regimento que íria seguir, 
para depois nos dar conhecimento. V. Ex~ fez um discurso 
muito duro, muito áspero. E todos nós colocamos o pronuncia
mento de V. Ex~ sob reserva, com o argumento de que, se 
o Pi-esidente do Supremo Vinha para cá, fazia aquela análiSe 
e dizia que já havia discutido o assunto com os seus colegas 
do Supremo, e que fazia aquilo para que não houvesse nenhum 
problema final, S. Er sabia o que estava fazendo. 

E foi esse o-argumento-que levou com que V. Ex' e 
todos nós a-ceitássemos Sem discutir, sem emenda alguma, 
tudo que o Ministro apresentou. 

Discordo de V. Ex~ com relação ao segundo aspecto. 
Parece-me que o Ministro Sydney Sanches não tinha outro 
caminho senão abster-se de votar. S. Ex~ estava impedido 
de votar, porque conduziu o processo. Parece-me que o Minis
tro Sydney Sanches não tinha o que falar naquela sessão. 
Mas acredito que, ainda que S. Ex• não tenha falado, ainda 
que não tenha votado- e votar não poderia-, na verdade, 
internamente, o Sr. Sydney Sanches deve estar perguntando 
aos seus colegas o que foi que aconteceu. Porque seus colegas 
sabiam de tudo isso que V .Ex~ está falando; sabiam da partici-
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pação, sabiam da aÇão. Na ve;dade, é uma questão interna 
-Parece-me- e essa, sim, é uma questão interna corporis 
deles, e talvez estejam explicando para o ex-Presidente Sydney 
Sanches o que aconteceu. Porque eles sabiam. 

O Sr. Josaphat MariÕho- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Pedro Simon? 

REQUERIMENTO N• 1.387, DE 1993. 

Requeiro, nos letrnos do art. 13 § 1" do Regimento inter
no do Senado Federal, que seja considerada como licença 
autorizada minha ausência dos trabalhos desta Casa, nos dias 
2 e 3 de dezembro p.p. 

Nestas datas estive presente à reun-iãtY das Mesas Dire
toras do ME~COSUL, em Montevidéu- Uruguai, conforme 
cópia de convocaçao· e--correspondência do Senador Alvaro 
Alonso, Presidente da Seção Uruguaia do MERCOSUL ane-
xas ao presente. _ 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993. - Senador 
Dirceu Carneiro. 

COMISSÃO I>ARLÀM.ENTAR dt)NJUNTA DO MERCO
SUL 

Of. n• 20I/93-CPCM 
Brasília, 24 de novembro de I993 

Convocação 

Senhor Parlamentar, 
De ordem do Senhor Deputado Nelson Proença, Presi

dente da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, 
Se"ção Brasileira, envio a Vossa Excelência, para conheci
mento, correspondência remetida pelo Senhor Senador Alva
ro Alonso, Presidente da Seção Uruguaia do MERCOSUL, 
informando-nos sobre a reunião da Mesa Diretora nos próxi
mos dias 2 e 3 de dezembro, na cidade de Montevidéu, para 
a qual, de ordem, tenho a honra de me dirigir a Vossa Exce
lência a fim de convidá-lo a participar do evento. 

No aguardo da confirmação de Vossa Excelência ao mes-
mo, reitero protestos de elevada consideração. . 

Atenciosamente, - N'ís.ia de Ávila Porto Nunes, Secre
tária e ln exercício.-
Exm• Sr. 
Senador/Deputado 
Gabinete n1> 7 
Senado FederaliCàmara dos Deputados· _ 

COMfSIONPARLAMENTARIACONJUNTADELMER-
COSUR . 

ARGENT!NA-BRASIL-PARAGUAY-URUGUAY 

MONTEVIDEO- URUGUA Y 

Montevideo, 10 de noviembre -de 1993. 
Setíor Presidente 

de ln Comisión Parlamentaria de! MERCOSUR 
Grupo Brasilefi.o 

Cúmpleme dirigirme a usted, a efectos de poner en vues
tro conocimiento. que atendiendo las dificuldades planteadas 
por el Grupo_ Brasilefio a los efectos de poder concurrir a 
las reuniones de las Sub Comisiones oportunamente citadas, 
las mismas fueron suspendidas tal como anteriormente hemos 
informado. Dichas Sub Comisiones, de acuerdo ~ _l_o resuelto 
en la reunión de las Mesas Directivas realizada en Assunción 
~n agosto pasado, debían elevar sus informe ai plenario de 

la CÕmisióTI, por lo que consideramos asimismo conveniente, 
suspender la realización dei mismo. - . 

A s'u vez, la Mesa Directiva dei Grupo Parlamentario 
Uruguayo, considera de primordial transcendencia, realizar 
un análisis crítico del desarrollo y futuro tránsito de la Comi
sión Parlamentaria delMercosur, razón por Ia que, en ejercicio 
de la Presidencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta dei 
Mercosur, ha resuelto convocar a las Mesas Directivas de 
los Grupos Parlamentarios de los países firmantos dei Tratado 
de Asunción, a una .reunión a realizarse el próximo 3 de di
ciembre en la ciudad de Montevideo. A tales efectos solicita
mos vuestra confirmación de concurrencia la brevedad, con 
miras de poder organizar la recepción de las delegaciones, 
a las que descarnas ~tender con el afecto y cordialidad que 
corresponde. -

Nuestro país, se hará cargo de los gastos de alojamiento 
de cuatro Legisladores y Secretario por cada delegación, los 
dias 2 y 3 de diciembi:'e. -

'Esperando tener pronto, noticias respecto ai tema, saludo 
a usted muy atentamene. -Alvaro Alonso, Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requeriménto, Iica ConCedida a lice:riça solicitada. 

Sobre a mesa, _projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 

secretário. 
É lido o seguinte 

. PROJETO DE LEI DO SENADO N• 157 DE 1993. 

Institui o Registro Único para a Identificação dos 
brasileiros e dos estrangeiros residentes no País. 

O Congresso N ae,ional decreta: . . .. 
Art. 19 É insti!~_ído o Registro Único e vitalício_ para 

a identificação dos brasileiros e dos estrangeiros residentes 
no Território NacionaL · 

Parágrafo único. Para os fins de emisSão dÕ Registro 
Único, con~ider:a-se estrangeiro residente no Território Nacio

-nal aquele com residência no País há mais de cinco anos, 
ainda que não requeira a ~acionalidade brasileira. 

Art. 2\' O Registro Unico substituirá a numeração cons
tante de todos os documentos de identificação emitidos no 
Território Nacional, tais como~ mas não exclusivamente: 

I -o Registro Ge"ral para fins dé identificação civil, bem 
assim o niíritero constante das carteiras de identificação expe
didas pelos órgãos e entidades públicas e privadas autorizados 
por lei a emitir documentos de identificação de integrantes 
de categorias profissiorlais; 

II- o número de: registro no Cadastro de Pessoa· Física 
~CPF; 

III- a numeração da Carteira de Habilitação para con-
dutores de veículos automotores; 

IV- o número do Passaporte; 
V- o número do Título de Eleitor; · 
VI -o número da Carteira de Trabalho; 
VII -o número de inscrição junto à Previdência Social. 
Art. 39 Em todos os assentos de nascimento lavrados 

a partir do flm do prazo fixado no art. 4~ desta lei para a 
duração dos trabalhos d<,t comissão de implantação do Registro 
único, constará o número do Registro único. - -

§ 19 O Registro Único efetuado quando do nascimento, 
além de constar dos documentos a que se refere o art. zo, 
emitidos ao longo da vida de seu titular, também constará 
dos assentos de casamento e de óbito do titular. 
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§ 29 Nenhum Registro Único poderá ser· reutilizadO, 
ainda que faleça ou que deixe de residir no País seu fíflJ-lar. 

Art. 49 O Poder Executivo coordenará comissã,o, com~ 
posta de representantes dos principais' Orgãos emitênfes de 
documentos de identificação, que terá a finalidade de definir 
o sistema de numeração e de estabelecer csonograma de im
plantação do Registro Único para os brasileiros e residentes 
no País, em substituição à numeração dos citados documentos. 

Parágrafo único. - A comissão de que trata este artigo 
concluirá seus trabalhos no prazo máximo de 6 (seiS) meses, 
contados da publicação desta lei. 

Art. 5~' A substituição dos números dos documentos de 
identificação a que se refere o art. 2"' pelo Registro Único 
será efetuada pelos órgãos emitentes, sem que tenha o titular 
que arcar com o pagamento de qualquer taxa ou emolumento. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçao. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente Projeto de Lei atende a um longo anseio 
da população brasileira. Repletos de documentos, com ·núme- · 
ros de identificaçãO distintOs, ·as ·cidadãos brasileiros não su
portam mais que tal sistema ineficient·•: perdure. 

Em verdade, vivemos uma fase da históría da humanidade 
caracterizada por enonnes avanços das técnicas voltadas para 
o armazenamento e a recuperação de dados. Diante .disso, 
representa um atraso inorriinável que o cidadão tenha que 
conviVer com um rol extenso de números distintos de identifi
cação, para obter sua identidade civil, para votar, para traba
lhar, para viajarãO exterior, para pagar tributos, entre outros. 

Racionalidade c eficiência são palavras de ordem no mun
do hodierno. Muito .já se falou em nosso ~aís a respeito da 
necessidade de implantação do Registro Unico. Em outros 
tempos, tal iniciativa era vista como um meio de patrulha
mento do Estado sobre os cidadãos. 

Agora, vivemos em pleno estado de_ direito. Portanto, 
não mais subsistem as desconfianças que· solaparam a idéia 
moderna e dinâmica do Registro Único. . 

Trata-se, ao contrário, de um meio de. defes.a_da .. socie
dade. O registro único facilitará a vida de todos aqueles que 
vivem no Brasil, a par de ser um relevantíssimo instrumento 
para coibir fraudes, tais como as que dilapidaram os cofres 
da Previdência Social.brasileira. 

Estamos certos de que esta iniciatiVa re·ceberá o apoio 
de nossos nobres .Pares no Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993. - Senador 
Júlio Campos. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

milhões, quinhentos e quarCnta e seis mil, duzentos e quarenta 
e dois dólares norte-americanos,_ destinada ao financiamento 
-pãrcial do Projeto de.Telefonia Rural do Estado de Mato 
Grosso. · · · 

A matéria s.erá despachada à Comissão de: Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) ,--A Presidência rece
beu o Ofício n" 3.203!93~. pelo qual a Coordenadoria-Geral 
de Assuntos Externos do Ministério da Fazenda encaminha 
documentação do. Citibank, referente às des.pe~sas incorridas 
na implementação do Acordo de Regularização dos juros devi
dos em 1989/1990, nos termos da Resolução n" 20, de 1991, 
do Senado Federal. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos. para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Porga)- A Presidência rece
beu a Mensagem n'443, de 1993 (n' 930193), de 6 do corrente, 
pela qual o Senh_or Presidente da República, nos termos do 
art. 52, inciso V, da Constituição. solicita seja autorizada 
a contratação de operação de crédito externo, com garantia 
da União, no valor e.quivalente a até cento .e quarenta e-sete 
milhões de dólares norte-americanos, entre o Estado da Bahia 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, desti
nada ao financiamento parcial do Programa COrredores Rodo
viários da Bahia. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O SR- PRESIDENTE (Bello Parga)- A Presidência co
munica ao Ple.náriO que a ·comissão Diretora -aprõVCn.i, ·em 
sua reunião do dia 2 do corrente, os Requeriinentos de Infor
mações n•' 1.152, 1.153, 1.190, 1.192 e 1.193, de 1993, dos 
Senhores Iram Saraiva, José Paulo Bisol, Esperidião Amin, 
José Fogaça e Bello Parga, aos Ministros que mencíonam. 

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

É lido e aprovado o seguinte 

O SR- PEDRO SIMON - Com fodo o prazer, nobre 
Senador Josaphat MariJ.?.hO. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon, 
até por ter sido invocado o voto que dei neste plenário, no 
julgamento do Sr. Fernando Collor, V. Ex~ há de me permitir 
uma rápida intervenção no seu. discurso. Começo por dizer 

. que crmcordo.com V. E/0' em grande parte de suas ponderações 
a respeito senão da impunidade generalizada no País, mas, 
pelo menos, pela_ demora com que se procede ao julgamento 
dos criminosos no País. Que o Poder Judiciário tem larga 
parcela de responsabilidade, sem nenhuma dúvida. Mas é 
preciso que se reconheça também.que a demora resulta muito 

. do formalismo da legislação existente. Não há como negarmos 
. _ _5:sta verdade. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -De acordo com 
o art. 40, § 49, do Regimento Interno, esses requerimentos 
serão remetidos à Comissão de Relações Exteriores e De~esa _ 
Nacional devendo ser submetidos à deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto 0 SR. PEDRO SIMON _:;Se V· Ex• me permite, nobre 

Senador Josaphat Marinho- o aparte é seu, por tempo inde-
·no art. 40, § 39

• da Lei Interna. termii!ado --, V. Ex• tem toda a razão. Porque a essa altura, 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- A Presidência rece- como estamos às vésperas de uma Revisão Constitutíonal, 

beu a Mensagem n9 441, de 1993 (n"' 92.7/93, ·na origem), -de penso que o Supremo não pode ficar de braços cruzados, 
6 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, esperando o que vai acontecer. Acredito que deva chegar 
nos termos do art. 52, inciso V da Constituição, solicita autori- aqui uma proposta do Supremo com uma solução para esse 
zação para contratar operação de crédito externo, com ga_ran- - formalismo exagerado. Quero saber o pe11Samento do Supre
tia da União, no valor equivalente a até quarenta e cmco - mo. 
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O Sr. Josaphat Marinho-- Esse é um fato notório. Por 
outro lado, acredito que,_ até pa:ra a preservação das nossas 
instituições, não devemos declarar de modo tão absoluto, 

como V. Ex~ o fez, que neste País só velo para ã cadeia os 
miseráveis. Eni-grande parte assim é. E em grande parte 
assim é não por inteira culpa da Justiça, mas pela ordem 
social e económica vigente no País. Os ricos, de modo geral, 
não chegam à cadeia pelos privilégi_os da ordem económica 
dominante. A sociedade é grandemente responsável por isso. 
As desigualdades sociais e econôrn.icitS é_ que permitem que 
os mais poderosos usem as _forgt~Jidades ela lei para dificultar 
os julgamentos definitivos. 

O SR. PEDRO SIMON - Tudo isso que V. Ex• está 
dizendo é verdade. 

O Sr. Josaphat Marinho- Mas, ainda assim, não deve
. mos generalizar. Não devemos generalizar sobretudo para 
preservar essas institu1çõeS livres. Se nós as condenarmos tão 

:radicalmente, estamos abrindo o canlinho ao restabelecimento 
.·dos regimes ditatoriais. E nesses. SÓ- vão para a cadeia os 
· que são inimigos do regime. Pobfes ou ricos, se forem solidá

rios com as ditaduras, livres continuam. Devemos ter cuidado. 
i Porque veja V. Ex• que, não obstante todos os erros, pode
" rosas têm ido ... 

O SR. PEDRO SIMON- O amargo do que V. EX' está 
i dizendo é que se dá a entender o se~ui~te: a úniCa chance 

de rico ir para a cadeia é no regill?:e ela ditadura, porque 
se ficar coritra o govefno será preso. · · 

O Sr. Josaphat Marinho - Se ficar contra o ditador, 
ele vai para a cadeia. Mas como. em regra, as ditaduras são 
solidárias do poder económico, não levam os ricos à cadeia; 
esta é a realidade. Mas permita que eu prosSiga. Justa ou 
injustamente, há anos, vimos aqui um colega nosso, Deputado 
Francisco Pinto- e eu acho- que injuStimente, até porque 
dele fui advogado -, ser preso, processado e condenado. 
Ainda, agora, estão na cadeia, além de altos funcionários 
do Ministério da Previdência, advogados, juízes e procura~ 
dores. Estão presos, cumprindo pena. PreSo, neste momento, 
está PC, que é advogado; preso está ~o,s_é.Alves dos Santos, 
que foi alto funcionário desta Casa e do Poder Executivo. 
De sorte que não é divergência front&)._çom V. E~. é antes 
um convite a que sejamos um pouco ma:is comedidos nesta 
apreciação, pará que-hão forneçamos-aos ibiih1gos da demo
cracia o caminho para pedir o novo estado ditatorial. Quanto 
ao problema que foi julgado, todos sabem que meu voto foi 
no sentido de· que_, ocorrida a renúncia, C~S$~Va a nossa compe
téncia para julgar o Sr. Fernando Collor, pois só éramos juízes 
do Presidente da República. No ~omento e~ que ele renun
ciou e o Congresso aceitõu a renúncía seiti-iienhuma objeção, 
sem sequer adiar por um dia o conhecimento dela para, então, 
concluir o julgamento, do ponto de vista jurídico, trancou~se 
o processo. É um problema de legalidade. _Sejam quais forem 
as nossas divergéncias, temos que estar atentos ao problema 
da legalidade, porque este .é o modo de garantir amanhã o 
direito de todos: nossos amigos ou nossos adversários. Permi~ 
ta-me, por sinal, o eminente Senador Ronan Tito ponderar-lhe 
que o Presidente do Supremo Tribunal Federal não declarou 
aqui que o nosso julgamento seria insu~fCetív~l de recurso. 
S. E~ não o fez e nem poderia fazé~lo. S. Ex~ limitou~se 

a prêsidir o julgamento. Não fez declaração alguma, releve~ me 
V. EX' ... 

. ... - .. 

\ OS~: Ronan-Tito -Não relevo Não relevo. Vamos aos 
Anais, porque S. Ex~ disse fsso aqui... 

O Sr. ·Josaphat Marinho - Então eu me renderei aos 
Anais, se V. Ex' trouxer um texto em que o Presidente do 
Supremo, presidindo o Tribunal Político, que era o Senado, 
haja dito que da nossa decisão não caberia qualquer recurso. 
Ele disse que irfamos ao Supremo! Só podia ser ao Supremo. 
Não havia outro tribunal a que o assunto pudesse ser subme
tido. Render~me~ei se houver uma declaração do Presidente 
do SuPremo, constante dos Anais, nesse sentido. Por outro 
lado, releve-me V. Ex~ que lhe pondere, que o Supremo Tribu
nal Federal, exatamente por sua posição, nãO pode participar 
dos nossos anseios, das nossas paixões, daS poSsas _divergên
cias. No dia em que o Supremo Tribunal Fede,r~l p~rder a 
serenidade do jul~mento para di.scuti.t, como nós diScutimos 
e divergimos ac:fui, a democracia estará em grave perigo. Esta 
é a lição, aliás, de Órgão como o Supremo, no mundo inteiro . 
Permita V. EX' que_ relembre, por exemplo, que num momento 
crítico da vida dos Estados Unidos, no primeiro Governo 
Roosevelt, com a ~a.ção passando por uma g!a_vfs_s!r!t~ crise 
econômíco~financeira,-a Corte Suprema declarou inconstitu
cionais quase todas as leis que visavam a gárant{da política 
do New Deal. A Corte era conservadora. o Gov~tnõ era 
renovador. Roosevelt queria intervir no domínio SociaJ e ~co
nômico para coibi[- a crise, para corrigir injustíçás sociais, 
mas a Corte Supréma declarou inconstitucionais essas leis. 
Não obstante as divergências, as decisões da Corte_ foram 
acatadas e a jurisprudência daquela Corte mudou à medida 
que, ocorrendo vagf} na Corte, Roosevelt, para ela, nomeava 
ministros- partidários da nova política. Era preci~Q re.speitar 
a instituição judiciária, por ser eià essencial ao resgLJ.ardo da 
ordem livre. Lá, como aqui, assim h? de ser_. Se, porventura, 
o julgamento não se concluir este ano -e V. Ex~ tem razão 
quando faz apelo para que o seja ainda em dezembro -, 
fique certo de que não é por nenhum processo protelatório 
do Supremo Tribun~l Federal. Os ilustres Ministros do Supe~ 
rior Tribunal de Justiça terão a forma própria de comunicar 
ao Presidente do Supremo que estão em condições de jtdga
mento. Não será através da imprensa. Os órgãoª se_ ÇQ;m_unicam 
entre si 1em forma pl-ópi:ia. Estou certo _de que se o fizerem 
o Supremo marcará, e V. Ex~ quase que testemunQ()u_ isso 
quando se referiu a esta figura_ singular de homem probo 
e correto, que é o Ministro Luiz Octávio Pires Gallotd, Presi~ 
dente da Suprema Corte. De maneira que, convindo com 
V. Ex~ Dum conjunto de teses, faço-lhe essas ponderações, 
não em defesa de ninguém, mas em defesa dessas ipstituições 
que ainda agora não :estão müito fortaleddas. Elas continuam 
sendo aquela planta tenra a que se referiu Oi::táv"io -Mã.nga~ 
beira. Essa democracia que está aí não resiste muito a ven
daval. 

O SR. PEDRO SIMON - Sinto a importância do meu 
pronunciamento, nã~ pelo orador, mas pelo conteúdo. Pela 
primeira vez em toda a sua história pessoal, V. E~ deu o 

1 mais longo aparte, o que demonstra a importância do conteúdo 
deste assunto. 

O Sr. Josaphat Marinho- Peço-lhé desculpas pela demo
ra. Sabe V. Ex• que os meus apartes são sempre concisos. 

O SR. PEDRO SIMON - Por amor de Deus, entenda 
o que eu quero dizer. Se, dando uma aula para todos nós, 
a singeleza da rapidez do aparte se prolongou, fof pela impor
tância, pelo significado da hora que nós estamos vivendo. 
É assim que entendo. E entendo a importância do pronun~ia~ 



Dezcm bro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção, II) Quinta-feira 9 11175 

menta não pelo orador,' mas pelo assunto que me traz à tribu
na. 

Vim a esta tribuna e assumi uma posição difere-nte de _ 
V. Ex\ no que é preciso ter muito coragem. Tenho dito publi
camente que V. Ex~- é meu mestre: pela dignjdade_! seriedade, 
competência, honradez e cultura jurídica-que pos-sui. Nas ho
ras mais difíceis deste Pais, V. Ex~ era o nosso candidato 
do MDB à Presidência, na luta contra a ditadura. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permita-me V. Ex• Seu mestre 
não, seu amigo com muita honra. 

O SR. PEDRO SIMON.:... Muito Óbrigado: .. 
Então, eu também concordo com o pronunciamento de 

V. Ex~ quando diz, por exemplo, que, no Rio de Janeiro, 
jtiii:, advogado e pessoas ricas estão indo para a cadeia. É 
verdade. Isso, nobre Senador, faz parte dO novo momento 
que estamos vivendo. Aqueles números que es_tão aconte
cendo ali, aquilo é um impactO. Quando o FantáStico diVulgou, 
domingo passado, que aquele cidadão, que lesou a Previdência 
Social em milhões de dólares, ganhou muito 01aís do que 
Michel Jackson, Xuxa e Paul McCartney;_ quando ve~o_s que, 
pela primeira vez, está se tentando desvendar e desmascarar 
esses escândalos que estão oco~rendo; qua~~o o MiniStrO dos 
Transporte afirma que dâ para fazer as obras no seu Ministério 
pela metade do preço, terminando com as roubalheiras; quan
do vemos todas essas coisas, volto a dizer, meu querido Josa
phat, estamos vivendo uma hora diferente. Pela primeirã vez,
estamos tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares. 

E os nossos irmãos do Supremo? É neste ponto que divirjo 
de V. Ex~ Perdoe-me, mas não sou ·o únicO_; Paulo Brossard, 
José Néri e -quatro Ministros dO próprio Supremo Tribunal 
Federal compartilham o mesmo entendimento: as penas não 
são dependentes uma da outra. Dizer que a-pena é a cassação, 
e a suspensão dos direitos políticos é Um aCe-ssório, por amor 
de Deust A pena é a cassação e a suspensão por 8 anos; 
são duas penas. Atrevo-me a dizer que a suspensão dos direitos 
políticos é até maior, em termos de moral, de ética, de punição 
e de tempo, do que a pena da cassação do mandato. São 
duas penas. 

Segundo, volto a insistir que um fUncionário público, 
que está sendo julgado por corrupção e irregularidade, não 
pode renunciar ao cargo antes do final do julgamento e a 
conseqüente aplicação da pena -porque senão seria muito 
fácil. Se essa norma é válida para o funcionário púDfiCõ,"por 
que não pata o Presidente da República, para o Depuútdo 
e para o Senador? 

Terce~ro. parece-me que a lógíca da questão leva a que 
o juiz é que tem a obrigação de entrar no sentimento, na 
alma e no conteúdo daquilo que vai julgar. 

O Sr. Fernando êouor ·não renunciou um iriês antes, 
15 dias antes; o Sr. Fernando Collor renunciou aqui quando 
já sabia que não tinha 10 votos. Quando, finalmente, seu 
advogado tentou. de todas as maneiras, suspender a sessão 
-porque a testemunha, o Sr. Thales Ramalho, estava doente 
e não podia vir -, tentou adiar a sessão, ao final, quando 
perdeu todos os argumentos e sabia que ia ser condenado, 
o Sr. Collor renunciou. E todos sabemos que renunciou para 
não perder os oito anos. 

Perdoe-me, não sou juiz, não sou jurista-; mas sou _um 
cidadão que, como diz o Sr. Mário Covas, sabe ler e sabe 
interpretar o que lê. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~-me permite um novo 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho - É aiilda em funÇãO do meu 
voto nesta Casa ... 

O SR. PEDRO SIMON - O qual respeito. 
-O Sr. Josaphat Marinho- ... que não teve a finalidade 

de assegurar impunidade ao Sr. Fernan,do Collor,- de quem 
não fui correligionáriO. Apenas estªV(l sustentando a ordem 
legal vigente;_ eu era juiz do Presidente da República. Se o 
Sr. Fernando Collor i-e_nunciou, e o Congresso aceitou a renún
cia, eu não podia mais ser dele juiz. O Cciilgresso tinl)a forma 
de adiar o conhecimento da renúncia e julgá-lo como ~resi
_dente da República; não o fez. Ao contrário~ ápreSsadamente, 
na mesma manhã ... 

O SR. PEDRO SIMON- Quem presidia a sessão? 
O Sr. Josaphat Marinho- Perdão, quem presidiu a ses

são que tomou conhecimento da renúncia foi o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. Ouçam V. Ex•s! Vamos à ver
dade dos fatos. Conhecida a carta de renúnCia, o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, ali~ daquela mesa, chamou 
o Presidente do_Senado a quem competia conhecer da matéria 
como Presidente do Congresso._Não fez qualquer apreciação 
e, então, suspendeu a sessão do Senado para que o Congresso 
conhecesse do pedido de renúncia. O Sr. Presidente do Con
gresso Nacional daqui saiu, convocou imediatamente uma ses
são do CongreSsõ Nacional, na qual a Casa conheceu da renún
cia sem objeçãç,; se,m ~eclarar sequer que só tomaria conheci
mento dela 24 horas depois, o que seria bastante para que 
o julgam~_nto se fízesse_com ele ainda Presidente da República. 
E o Congresso fez m3is: Convocou de pronto o Sr. Itamar 
Franco para que se "transformasse de Vice-Presidente em exer
cício em Presidente definitivo da República Federativa do 
Brasil. QuandO o Sen'ado voltou a reunir-se como tribunal 
p-olítico, o Sr. Fernando Collor já era apenas um cidadão 
brasileiro; e o ·que mais? Um cidadão acusado, um cidadão 
ao rés-do-chão, porque o Presidente da República chamava-se 
Itamar Franco. Mas, ainda assim, ninguém estava defendendo 
a impunidade, porque o Sr. Fernando' Collor, deixando de 
ser Presidente da República e, conseqüentemente, não poden
do mais responder por crime de responsabilidade, respondia, 
como está respondendo, pelos crimes comuns, pois o processo 
está em curso. Era isso que queria ressalvar. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• defende a tese, que 
respeito, de que a pena da suspensão é acessória da perda 
de mandato. 

O Sr. Jos8phat Marinho - A pena é uma só. 
O SR. PEDRO SIMON- Neste caso, digo que são duas 

penas: cassação~e suspensão dos direitos políticos. Ele renun
ciou? Renunciou. Não podia ter mais cassação? Não podia 
ter mais cassação porque já tinha renunciado, mas podíamos 
completar a pena e aplicar-lhe a segunda que _é a suspensão 
dos direitos pOlíticos. 

O Sr. Es()Eiridião Amin- Nobre senador Pedro Simon, 
permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Concedo· o aparte ao nobre 
Senador Esperidião Amin, com muito prazer. 

O Sr. Esperidião Amin- Gostaria de colher, exatamente, 
o exemplo que V. Ex~ estava dando - o exemplo do funcio
nário púb!ic9_: _ _A~ho_qu~_esse exemplo vai ilustrar bem o racio
cíiiio do Senador Josaphat Marinho. 

O Sr: Jósaphat Marinho- Não ilustra porque são dife
rentes as situações. 
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O Sr. Esperidião Amin - Yai ilustrar por comparação; 
até esta comparação pode ser feita. São coisas diferentes, 
mas peço, inclusive, a censura do Senador Josaphat .Marinho 
depois d~1fazer o seguinte raciocín. ia: Se o. funcionário pedir 
demissã ão lhe será conced~da; mas se o for encerra-se 
o process _ dministrativo. Ainda q~e indevidamente, apenas 
para efeito de ia~iocínlo - - - -- - · - · · 

O SR. PEDRO SIMON - Não entendi, V. Ex• pode 
r~petir? · 

o· Sr. -Esperidião Amin -V. Er- disse que aberto um 
processo administrativo contra um funcioilário públicO~- qUe 
é regido por outra legislação, ele não pode pedir derriiSsão 
durante o processo. E se alguém conceder a demissão esta 
será ilegítima; pode ser questionada; é nula. Mas quero só 
que acompanhe o raciocínio: Se fosse concedida a demissão, 
o processo administr~tivo estaria encer.ratlo. _ 

O SR. PEDRO SIMON - Sofreria a punição do mesmo 
jeito. 

O Sr. Esperidião Amin- Aconteceria o processo penal; 
o_ processo administrativo estaria encerrado, por não ser mais 
funcionário público. 

O SR. PEDRO SIMON - Sofreria a punição do mesmo 
jeito. Se um funcionário estfversendo acusádo porque roubou, 
pelo roubo ele terá uma pena; se ·renunciar, s~rá condenado 
pelo roubo que praticou. · 

O Sr. EsperidJão Amin -No processo penal, Senador 
Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - N.ão. Se a pena for no sentido 
de que ele não. pode. mais ser funcionário -pUOifco por determ~
nado tempo,·o mesmo vai acohteceL Se.a pena determinai;; 
que ele deva resCindir, ele rescindirá. O_iato de renunciar, 
e ser aceita a renúncia, nada altera. 

O Sr. Josaphat Marinho - Não preciso mais interf~rir 
porque Os aliados já divergiram. 

O Si-. Esperidião Amin - Não sou aliado, não; pelo 
contrário, os aliados no caso sOmos nós dois. 

O SR. PEDRO SIMON - V. EX' éstá desprezando seu 
aliado. · 

É que o Senador Amin é muito compÚCado, mesmo quan
do aliado. 

O Sr. Esperidião Amin- Em primeiro lugar, quero lhe 
dizer que não tenho dúvida de que hou~e um equívoco· no 
rito. A história remonta ao rito, que V. Ex~ nos fez engolir. 
O rito da cassação foi entregue~ primeiro, aO Presidente afasta
do, Fernando Collor de Mello; dois di~ çlepois ele foi discu
tido, neste plenário, em sessão secreta, com os protestos vee
mentes do Senador Ronan Tito e n13is_ veementes ainda do 
Senador José Paulo Bisol. E, realmente, desse rito não pode
mos recorrer. A sessão foi secreta, mas quero lembrar uma 
frase que fez parte daquela sessão- acho que hoje não tem 
mais por que ser secreta - em sue foi- debatido o conteúdo 
do rito. Nesse rito estava escrrio -:- e eu assinalei isso no 
dia 29 de deZembro, no dia do julgamento do Presidente 
Fernando Collor -: "De todas as questões de natureza jurídica 
só caberá decisão do Presidente do processo, com recurso 
ao Supremo." Se o Plenário discutir, _div~rgir, caberá recurso 
ao Supremo. E foi aí que aconteceu,_ na minha opinião, o 
mais grave: prinieiro, interrompeu-se a sessão; segundo, con
vocou-se o Congresso por duas vezes: a primeira para conhecer 
a renúncia e a segunda para empossar o Presidente Itamar 

.Franco. E, às 14h30rnin; consumada a renúncia e a sua canse- . 

qüência, ou sejã;-paS:SaJos não apenas -pelo Presidente do 
Supremo, mas pas·sados pelo Senado e pelo Congresso Nacio
nal todos os atestados de dispensa, demiSs-ãO e substituição 
em caráter definitivo do Presidente que saía e do Presidente 
que entrava, surgiú a decisão, na minha opinião, mais desequi
librada do dia: colocar em votação, numa Casa política, uma 
questão jurídica. Foi contra isso que protestei e usei a expres
são "essa é decisãO para beneditinos, e o único beneditino 
aqui é o Presidente do Supremo, nós todos - usando uma 
linguagem figurada -somos jesuítas_." Temos partido político, 
temos história política e temos eleitores. Não tenho como 
justificai para um eleitor· meu que decidi extinguir o processo 
em nível de Senado. Por quê? Porqu_e temos partídos políticos, 
temós.,.uma sociedade que nos elege e_ a quem _P!!yemos a 
satisfação de prosseguir oU não- um -pi"Q(iesso que ç histórico. 
Portanto, houve vários inCidentes. Se a comparação é impei
feita - eu reconheço -, o que não pode ser retificado é o 
fa~o. O Senado cumpriu uma decisão que não lhe competia 
- era da competência do Presidente do Supremo - e da 
qú'a1 só caberia recurso ao SupremO. Portanto, apenas cumpri
mos úlfla deliberação do -~x~siden_te do Supremo que, na mip.ha 
op"inião, tirift.a: a I_"e~ponsabilidade inafastável - para usar a 
_eXpressão que consta do rito - de de,cidir sobre todas as 
questões de natureza jurídica, e esta era uma questão jurídica. 
O processo está ou não extinto? Isso é uma questão ju~ídica. 
Quem decide isso, sempre, é o juiz. -

O SR. PEDRO SIMON -Concorda V. Ex• que se suspen
deu o julgamento para convocar o Congresso é porque o 
Presidente dos trabalhos concordou. Ele concordou. 

O Sr. Esperidião Amio- Não, a iniCiativa foi -dele,- mas 
a convocaçãd do Congresso não. 

O SR. PEDRO SIMON- Mas ele que concordou. 

O Sr. Esperidiâo Amin- Não. Houve pelo menos a 
participação dele sem dúvida alguma. 

O SR. PEDRO SIMON- Por que ele concordou? Por 
que ele não disse: ··?Não, eu não aceito". Ele poderia ter 
continUado oS trabalhos. . .. 

O Sr. Esperidião Amin -Eu admito até que esta pnmeua 
decisão... _ _ _ 

O SR. PEDRO SIMON - No momento em que o advo
gadO de defesa leu, ele poderia ter dito: "Li, está aqui e 
vou continuar o processo". -

O Sr. Esperidião Amin- Aliás, Senador Pedro Simon, 
há um equívoco de V. Ex• Ele não tinha que tomar conheci
mento, porque a carta de renúncia não era endereçada a ele, 
mas sim ao Presidente do Congresso. 

O SR. PEDRO SIMON- Então, ele deveria continuar 
o julgamento .. ? 

O Sr. Esperidião Amio- Bom, esse é um juízo de V. 
Ex• Mas eu só quero esclarecer que a carta-renúncia não era 
endereçada ao Presidente do processo, era endereçada aos 
membros do Congresso Nacional, através do seu Presidente. 

O SR. PEDRO SIMON- Então por que ele suspendeu 
. o julgamento ? 

O Sr. Esperidião Amin - Era o meu aparte, percebo 
que não deve se transformar no cerne da questão, mas fere, 
Senador Pedro Simon, exatamente, o que eu considero a ques
tão nevrálgica ocorridÇt no dia 29 de dezembro_. Muito obri
gado. 

. __ _.,-
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O Sr. Ronan Tito- Senador Pedro Simon, eu precisaria 
do depoimento do Senador Esperidião Amin, porque, segun
do me consta, naquela sessão _secreta, de que S. Ex~ tão bem 
se lembrou, ... 

O Sr. Esperidião Amin (fora do microfOne) -No dia 
9 de outubro. 

O Sr. Ronan Tito - ... o Presidente do Supremo disse 
ou não disse que não caberia recursos de qualquer coisa que 
acontecesse, pois S. Ex~ já havia combinado com a turma 
do Supremo. Esta foi, justamente, _a afirmação dele, aqui. 
E nós engolimos um iíto, goda-abaixo, justamente por causa 
deste compromisso. Foi ou não foi? Estou enganado? 

O SR. PEDRO SIMON :___ Em relação -aos ap.artes dos 
Senadores EsjJeridião Àmin e Josaphat Marifiho, voltO a t:epe
tir: para mim, hâo tf pena- acessória.c'E não estou sozinho 
niSso, tenho quatro Ministros do Supremo. Para mim, não 
é pena acessória! O fato de ele ter re:nu_nciado não nos permi
tiria mais cassá-lo, mas poderíamos suspender os seus direitos 
políticos por oito anos. E foi o que fizem_os=~-E~tá na Consti
tuição que· a cassação é um· direito nosso. E o Senado que 
cassa· au não o Presidente da República. _O "SUpremo decidiu 
que_ Pode intcrfe~ir n~-~-~nad~ .. 1udo !'~r:n_,_ 9 _S!_!prçmo pode 
interferir no Senado. Mas passamos a viver uma hora_ muito 
delicada. 

O Presidente da República, que é o homem mais fOrte 
deste País, teve cassado- os seus dire"itos, é afastado, pode 
ir para a cadeia, porque o Senado cassa, o Supremo rilanda 
para a cadeia. Pode!_ 

O Senador da República pode ser cassado, afastado, ir 
para a cadeia? Pode! 

O Supremo pode alterar as decisóe_s_do Çon_grêsso Nacio
naL E as decisões do Supremo? 

Reparem que são seis Ministros do Suprêm'o que podem 
anular-aconteceu isso no projeto sobre o cheque. Seis Minis
tros do Supremo anularam uma decisão de praticamente todo 
o Congresso Nacional, onde votaram mais de quatrocentos 
Deputados, à exceção de meia dúzia, e votaram cerca de 
se lenta _Senadores. 

É uma análise que terá que ser feita: Se o Supremo pode 
intervir em uma decisão interna do Senado Federal- o Minis
tro Paulo Brossard entende que não. Pelo voto do Ministro 
Brossard, esta é uma decisão interna do Senado Federal, e 
o Supremo deveria respeitá-la. - · 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite uma nova 
intervenção? 

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer. · 
O Sr. Josaphat Marinho- É apenas para ressalvar uma 

posição jurídica. Não é possível considerar-se decisão dessa 
natureza uma decisão interna do Senado; essa é uma decisão . 
que pode ferir direitO iiidívidual-. E aí, meu nobrê colega ... 

O SR. PEDRO SIMON- Eu concordo- com V_ Ex! 
O Sr. Josaphat Marinho- Mas permita que eu conclua. 
O SR. PEDRO-SIMON -Já concordo, já concordo. 
o· sr. Josaphat Marinho- É a lição de Rui: Onde qu~r 

que haja um direito individual violado, há de haver um remé
dio judicial para a debelação da injustiça. 

O SR. PEDRO SIMON- Fiqüé com o microfone levan
tado que vou lhe devolver a pergunta. 

Tudo bem, então, o Supremo interfere quando há um 
equívoco no Congresso. QUero saber, quando há um equíyoco 
110 Supremo, o que acontece? 

Ôevolvo-lhe o aparte. 

O Sr. Josaphat Marinho - Pela própria mecânica das 
instituições, o Supremo dá a última palavra. 

O SR. PEDRO SIMON- Ah! 

O Sr. Josaphat Marinho - Mas há de _4aver alguém 
que dá a última palavra. Então, nã9 há que causar espanto 
nenhum, meu nobre colega. Quando fazemos a lei aqui, se 
não houver incoJlstitucionali~ade, é a última palavra. Quando 
o Poder Executivo baixa o decreto, se o decreto não éinconsti
Ü.icióilal, é a últim3-pilãvra. Isso é do me:canismo _das institui
ções, não há que causar espanto. Há de haver alguém que 
profere a última palavra. Os que acreditam em forças supe
riOres dirão: há outra força. 

O SR. PEDRO SIMON - E se há algum equívoco prati
cado pelo próprio. Ministro do Supremo? 

O Sr. Josaphat Marinho- Como? 

O Sr. Ronan Tito (fora do microfone) -Não cabe recurso 
a ninguém. · 

O SR. PEDRO SIMON- E se há um equívoco praticado 
pelo próprio Ministro do Supremo? 

O Sr. Josaphat Marinho- O próprió Supremo o corrige. 
O SR. PEDRO SIMON -E se ele não corrige? 
O Sr. Josaphat Marinho - E se ele pratica o crime- e 

julgado pelo próprio Supremo. 
O SR. PEDRO SIMON -E se ele não corrige? 
O Sr. Josaphat Marinho- Ah, mas V. Ex~ ~í tem que 

estar admitindo _o absurdo de que há um ato irregular e a 
Corte não tomará conhecimento. A esta conclusão eu creío 
que nem V. Ex• chega tendo em conta a sobriedade com 
que costuma proceder o Supremo Tribunal Federal. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr- Presidente, nós passamos 
a·andar por um caminho muito delicado._P~_!_isto eu respeito 
muito a decisão do Ministro-Paulo Brossard quando S. Er. 
diz que o ideal é a não interferência em quéstões como essa. 
Claro que tem razão o Senador Josaphat Marinho quando 
diz que onde estão em jogo os direitos individuais, o Supremo 
dá a última palavra. Mas a questão que se analisa é que aqui 
foi "uma decisão tomadã--pelo Poder, interna corporis pelo 
Poder. 

O Sr. José Richa- V. EX' permite-me um aparte? 
O SR. PEDRQ SIMON- Pois não, nobre Senador. 
O Sr. José Richa - Senador Pedro Simon, concordo 

inteiramente -com o seu pronunciamento. Não sei se, por não 
ser jurista, ilão tenhO esses pruridos que os juristas têm. A 
meu ver, enquanto a lei existir - e isso era muito comutn 
na ditadura - deve-se respeitá-la. Fui duas vezes do Execu
tivo, no tempo da ditadura. Não concordava com 'muitas leis 
vigentes àquelã éPoéa, maS, embora continuasse lutando para 
mudá-las, enquanto fazia parte do Executfvo, sempre" as cum
pri. Não me socorria de alguns dispositivos que favoreciam 
o Executivo, como~, ·poí éXern.plo, o decurso de prazo, que 
forçava o Legislativo a examinar as leiS, sob pena de ser consi
derada automaticamente aprovada. Nunca, nem como prefei
to, nem como governador, socorri-me dessa lei, porque era 
um absurdo a sua existência. Sempre fui respeitador da lei 
e creio que, neste caso, mesmo invocando a única dúvida 
ql!e paira sobre a minha cabeça - levantada pelo Senador 
Josaphat Marinho, de que há um direito individual ferido, 
entendo que não se trata de ferir o.-direito individual de um 
cidadão comum, trata-se do maior e principal funcionário pU-
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blico: o Presidente da República. Então, o Supremo não po~ 
dia, a meu juízo, dar a decisão que deu. 

O Sr. Josaphat Marinho - Meu nobre Colega, diante 
da Constituição_, todos ..são iguais. _ · 

O Sr. José Richa - NâÕ, não pode ser todo mundo igual. 
O Presidente da República tem que dar o exemplo aos cidaM 
dãos. Se um Presidente da República é corrupto, se permite 
a formação de quadrilha, se permi~e o 9escréditQ total da 
sociedade com relação às institUições e at~_ aO}l!~uro do País, 
esse homem não merece- a consideraça.O de um cidadão coM 
muro. Prefiro estar a favor, mesmo na dúvida, de um operário 
e de um cidadão coxp~m •. ~oquede um)"~r,_e~i9enteda R.epú~ 
blica. Creio; p0ft3itto-, que o Sup-remo devia respeitar a deci
são política que o Senado tomou. E o Senado assim o-fez, 
mesmo conhecendo a renúncia, indo até às últimas· conse
qüências do _processo~ ·qu·e··culminou_ com~ a,_ suspensão :dos 
direitos políticos do Sr. Co11or por oilo·a~nõs, porque s:abia 
que a própria Justiça demoraria muito para decidir essa ques
tão. Enquanto isso, haveri_a outra eleição e_e_sse cidadão_sería 
candidato a Deputado, passando a ter imunid,ade parlamentar. 
O processo passaria, então,· a dep_ender de autorizaçã~ da 
Câmara dos Deputados. Como ·não sabemos como va1 ser 
a composição do novo Congresso, se esse cidadão viesse a 
:ser, por exemplo, eleito Deputado Fed_eral ou Senador, que 
garantias teria a sociedade de que o futuro Senado ou a futura 
Câmara dos Deputados, de que ele viesse· a fazer parte, iria 
dar a licença para o processo ci'irpiital contínuar? Isso não 

· tem cabimento. Creio que a decisão mais acertada que o Su
premo poderia tomar seria~ considerar a .decisão do Senado 
interna, política. Dessa forma, não caberia recurso ao. Supre
mo, que_, como órgão máximo do Poder Judiciário, t~m que 
estar afinado - como também têm que es_tar o Legislativo 
e o Executivo - com a sociedade brasileira. Pergunto a V. 
Ex~ - trata-se agora da pergunta de um político, e não de 
um jurista: sétá que-existe algum cidadão rieste País que está 
de acordo com a decisão de não se suspenderem os direitos 
políticos do Sr. Collor. e com o fato de que o mesmo seja 
candidato no ano que vem? Não há. Então, o_Supremo deveria 
estar afinado com os desejos da sociedade.-

0 Sr. Josaphaf Marinho- Desculpe-me, Senador José 
Richa, mas não terei nenhum receio de _d_izer: eu neguei a 
suspensão dos direitos políticos ... 

O Sr. José Richa- Mas V. Ex~ é uni jurista. 
O Sr. Josaphat -Marinho - ... porque _$~ria um ato de 

covardia neste instante se eu aceitasse a afirmativa categórica 
e ampla de V. Ex~. Quando sustentei que a i-ellúncia encerrava 
0 processo, eu estava dizendo que não- podia suspender os 
direitos políticos dele. Hoje, ~ustento essà posição sem ter 
sido correligionário dO Sr. Fernando Collor. 

O Sr. José RiciÍa- Está V. Ex~ suStê~tando- ~ma posição, 
que é respeitável- eu próprio a respeito-, mas como jurista. 
Duvido que como cidadão comum ... 

O Sr. Josaphat Marinho- Como jurisla e como político, 
porque, como ·polítiCo, não posso praticar a 'i1ega1idade. 

O Sr. José Richa -Mas não se trata de_ uma ilegalidade. 
É ilegalidade na opinião de V. EX', mas não é ilegalidade 
no ponto de vista, também respeitável, de muitos juristas 
competentes, entre os quais quatro Ministros do Supremo, 
que votaram contra; Se houve empate no Supremo é porque 
se trata, no mínimo, de u:r:na questão polêmica. Nessa questão, 
ninguém é dO rio da verdade. 

O Sr. Josaphat Marinho - Neste ponto, V. Ex· está 
certo. _ · _ " -- - -

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência soli
cità aos Srs. Senadores que evitem apartes paralelo·s e comu
nica ao Senador Pedro Simon que seu tempo já está esgotado. 

O Sr. José Richa- Sustento a tese de que, sendo uma 
questão juridicamente controvertida, tem que prevalecer a 
decisão política afinada com o sentimento da sociedade brasi
leira, que quer ver este País passado a limpo. 

o'sr._Josapb"at Marinho -Sem ilegalidade. 

. O Sr. José Ric~a--:- Justamente, sem ilegalidade. Mas 
há juristas; tão cOmpeteOtes qUanto V. Exa, que sustentam 
uma tese contrária à de V. Ex•. Por cçmseguint~~ n~ _contro
vérSia, vamOs fi'cãi cOm o- Sentilnento da sociedade. Imagin_e 
V. Ex~ o que acontece com qualquer parlamentar, membro 
do Poder Executivo ou Legislativo, que tomar qualquer deci
são, mesmo legal, contra o sentimento da sociedade! No míni
mo; Vai ser-eliminado pela sociedade. Não tenha dúvida dis-so. 
É aí que me paira a dúVida que quero suscitar aqui, jâ que 
estamos entrando no período de Revisão Constitucional: será 
que o problema do P.oder J udíciário não está exatamente na 
vitaliciedade, na falta_ de_ um controle externo? O Executivo 
e o Legislativo têm controle externo. Por que o terceiro Poder 
que compõe esse tripé não pode ter algum controle? Tenho 
minhas dúvidas se o tal controle externo, composto por pes
soas alheias ao Poder Judiciário, é uma coisa ... Ainda tenho 
minhas dúvidas. Por que não adotarmos a mesma tese que 
algun~ países adotarn? 

O SR. PEDRO SIMON -Senador Richa, na Alerranha 
o Ministro do Supremo é escolhido por tempo, não têin vitali
ciedade. 

O Sr. José Richa - Exatamente. Se já sabemos ·que 
aqui uma decisão da Justiça, além de muito cara e inacessível 
ao cidadão comum, ainda é muito demorada, por _que não 
introduzirmos na Revisão Constitucional algum tipo de modi
ficação, como, por exemplo, o que ocorre na Alemanh~ e 
na Itália? O Supremo, pr~f!Ieiro, ~6 cuida de questões constitu
ciOnais é é uma espécie de Corregedor-Geral de todos os 
membros do Poder Judiciário. É ele que julga o juiz do inte·rior 
do Brasil. 

O SR- PEDRO SIMON - Mandato por tempo deter
minado. 

O Sr. José Richa- Exato, mandato por tempo determi
nado, como na Itália e na Alemanha, onde,_ para assegurar 
a independência de um Miriistro do Supremo, ele tem um 
mandato de seis anos. -A partir daí, tem uma aposentadoria 
integral pelo resto da vida. 

O SR- PEDRO SIMON -E não pode advogar. 

O Sr. José Richa -E fica proibido de advogar, de assumir 
qualquer outra função, mesmo depois de terminado o seu 
mandato de Ministro _do Supremo, a não ser magistério ou 
uma outra atividade que não tenha nada a ver com o Judiciário. 
Estou levantando essa questão para podermos meditar a_ res
peito, já que estamos entrando nllrn prOcesso de revisão da 
nova Constituição brasileira. 

O SR- PEDRO SIMON - Em primeiro lugar, agradeço 
o aparte de V. Ex~ 

Em segundo lugar, peço desculpas, Sr. Presidente, mas 
penso que V. Ex~ cometeu um equívoco. Embora o ato entre 
os Senadores Josaphat Marinho e José Richa tenha sido dife-
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rente, V. Ex• devia ter permitido. Foi inédito, mais urna vez, 
na vida parlamentar do Senador Josaphat Marinho. 

Depois vou pegar uma cópia dos Anais e das notas !aqui
gráfiCas e vou levá-las para o Senador Josaphat para que S~ 
Exa- sinta: que, no 'fundo,_ é bom ter llffi pouco de emoção. 
V. EX", que gúalrne"nte é muito frio, muito jurista, hoje está 
brilhante. 

O Sr. Josaphat Marinho - Asseguro-lhe que poderei 
corrigir o portugués, rrias mantereia.S idéias. 

O SR. PEDRO SIMON- O port'uguês, ri_ão. Garanto-lhe 
que o português continua p~rfeito .. A e~oção é que -soma. 
O úriico 'fatô'novo âífoi ·a emoção de V. Ex• Dou-lhe nota 
dez por iss-o. - - .. - _ . . -

Sr. Presidente, _v9lto a çlizer que o Senador José Richa 
tem razão, apesar de todo o brilho do Senador Josaphat Mari
nho. Afinal, somos 76 Senadores e temos quatro Ministros 
do Supremo do nosso lado. Ou será que são só os quatro 
Ministros do Senador Josaphat que estão c_ertos? Nobre Sena
dor Josaphat Marinho, são só os quatro Ministros e Y .. E_x• 
que estão certos? Estamos acompanhados de quatro Minis
tros. 

O Sr. Josaphat Marinho_- Eu não disse· isso. Sou um·· 
homem firme num pi'ind!Jio: toda questão jurídica é polêmica. 
De maneira que jamais suSteitt3ria esse absurdo. 

O SR. PEDRO SIMON - Então, repare:-esl{\1 .. EX' 
com quatro Minis.trOs do Supremo e estamos nós, 7_6 Senado
res, com quatro Ministros do Supremo. V. Ex~ vale por 20 
Senadores, mas não vale por 76! Entã<?. são quatro Ministros 
rna:is um senador e quatro f.:'linistros niafS 76 Senadores._ 

O Sr. Josaphat Marinho - Meu nobre colega, vamos 
falar a verdade: V. Ex~s todos já declararant aqui que a decisão 
do Senado foi política, não foi jurídica, não é verdade? Toda 
a Casa reconheceu esse fato. 

O SR. PEDRO SIMON- E a decisão dos quatro Minis
tros que -votaram conosco foi o quê? 

O Sr. Josaphat Marinho -Esses, acredito firmemente 
que votaram por suas convicções jUrídicas. ----

0 SR. PEDRO SIMON -Então! 

o Sr. Josaphat Marinho -Não confundo--a posição do 
Juiz com a posição do Senador. HoJJV~ m1,1ita gente aqui que, 
na intiri:J.idade, me dizia que eu tinha razão, mas que votava 
contra, pelo critério político. 

O SR. PEDRO SIMON- Quero dizer o seguinte: temos 
o Senador Josaphat Marinho, mais - o que não é o caso, 
pelo amor de Deus, do Senador Josaphat Marinho, nosso 
amigo-os Se_nadores ''colloridos'' ,_que estavam no S~premo, 
que eram três, o que dá quatro. Quatro, mais qua_tro Ministr~s 
do Supremo, dá um total de oito, Somos 76 Senadores mais 
quatro Ministros do Supremo, o que dá oitenta. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex' me permite um esclare
cimento apenas: eu não estava no Supremo, eu estava aqui, 
no Senado Federal. 

O SR. PEDRO SIMON- Mas eu disse isso. 

O Sr. Josaphat Marinho- Eu não fui aS-siSfíi" à aeCísão 
do Supremo exatamente porque não tenho interesse na situa
ção pessoal do Sr. Fernando Collor. Tenho preocupação com 
b resguardo da ordem jurídica. 

O SR. PEDRO SIMON - Fico até magoado quando 
V. Er me dá esse aparte, porque V. Ex~ não entendeu o 

que eu _disse e, não entendendo, não poderia ter feito esse 
aparte. Eu disse: "Estão V. Ex~ e os três que estavam lá", 
não mencionei V. Ex~ 

O Sr. Josaphat Marinho- Aliás, não há nisso nenhuma 
inconveniência.Não fui por um problema de pudor. 

O SR. PEDRO SIMON -·Senador Josaphat, repito: 
está V. Ex~ mais os três Senadores que estavam no Supremo 
Tribunal. Eu não disse que V. EX" estava lá. Estou magoado 
corn o aparte de V. Ex•. Eu nunca faria _uma alusão nesse 
se_ntido. __ 

O Sr. Josaphat Marinho- Então, já que V. Ex~ mesmo 
esclar.eceu, o meu esclarecimento é desnecessário. 

O SR. PEDRO SIMON -Tudo bem! 
Então. repito: de um lado, há quatro Ministros do Supre

mo~ mais o Senador Josaphat Marinho e.m~-d~ O!i três Senadores 
"col1oridos" que lá estavam: são oito. Do_outro lado, estão 
76 Senadores mais quat~? Ministro_~. o.q_u-e- c::)á 8;2.. 

O Sr. José Richa- 80, Senador! 

O SR. PEDRO. SIMON- Sim. 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex~ faz uma conta que 
acho admirável e fico tranqüilo, porque como, em política, 
tenho sido sobretudo oposição, estou acostumado a ser mi

. noria. 
O SR. PEDRO SIMON-Faço a V. Ex• o mérito total. 

Na época do Governo Collor, V. Ex~ teve a dignidade de 
não dizer aqui uma "Vírgula': que tivesse de ser reparada. 
V. Ex~ agiu com a .maior digriidade, com o m-aior respeito. 
Ficava quieto, não falava. Quando tinha que dizer, dizia! 

O Sr. Josaphat Marinho- Ah, sim! 

O SR. PEDRÓ SiMON - Mas não disse uma palavra 
de apoio da qual pudesse se arrepender depois. 

O Sr. Josaphat Marinho- Agradeço a V. Ex~ a justiça 
que me faz. Fui contido pela posição do meu partido. 

O SR. PEDRO SIMON- É verdade! 
O Sr. Josapbát Marinho - Mas nunca deixei de votar 

com a minha consciênCia contra o Governo~ mesmo quando 
o partido estava dO lado_de lá, exatamente como faço hoje. 

O SR. PEDRO SIMON- Todas as vezes. 

O Sr. Josaphat Maririho- Exatamente como estou fazen
. do neste momento, em que o meu partido advoga a Revisão 
e eu sou contra, p(l_r s·er problema de consciência. 

O SR. PEDRO SIMON- É verdade. A única diferença 
é que hoje V. Ex~. está colocando a arma para f~~~. V. ~~ 
está sendo o velho Josaphat, tradicional. E, naquela época, 
era difícil! -

O Sr. Josaphat Marinho- Exatamente, _p_C?rque, h~je, 
havendo muita gente que apóia e poucos que condenam, tenho 
mais entusiasmo para condenar. 

O SR. PEDRO SIMON- Não, é que V. EX' não tinha 
muito entusiasmo para defender aqUele Governo, porque rtão 
da:Va. 

O Sr. José R.icha- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO-SIMON ~-Concedo um aparte a \1: Ex• 

O Sr. José Richa- Até seria possível, na dúvida jurídica, 
racíOcínarmos como o Senádor Josaphat Marinho, que para 
mim é um dos mais brilhantes constitucionalistas e juristas 
deste Pafs, não apenas do Senado. 
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O SR. PEDRO SIMON - E para mim, que estou aqui 
na tribuna, tendo a cqragem de divergir de S. Ex", meu pro-
fessor. · -

O Sr. José Richa --Mas seria atê possível se a JÚstiça 
brasileira fosse _tão ágil quanto a Justiça americana e á de 
outros pafses'. Se tiVéssemos_ a certeza de que antes.da eleíção 
do ano qtie vein ·o Sr. COUor de Mello seria julgado, talvez 
condescendêssemos, na dúvida, a favqr_.do réu. Mas, neste 
caso, não é possível, Porque tenho certeza de que o julgamento 
não se- dará antes da eleição do ano que vem. 

O SR- PEDRO SIMON- Volto a dizer aqui: aJustiça 
brasileira, o suprerriO Tribunal, tem até a próxima terÇ_a:f~i_ra 
para apresentar ·a esta Casa uma propo~ta de como ele ~cha 
que pode melhorar· o sistenia brasileiro._A Constituição está 
aí. Faço· um apelo- dramático ao Supremõ Tri?unal. Está erra~ 
do? Está errado. Há equívoco? Há equívocC!. ·neve·se mudar 
a legislação? Deve·se inudar a legislação. _Não cabe ao Supre~ 
mo mudar? Não cabe, mas cabe ao Supremo sugerir. 

O Sr. José Richa - Mas cabe a ele __ nos orientar. Afinal, 
eles têm mais experiência, unla carrelrá inteira no JUdiciário. 

O SR. PEDRO SIMON e quer o Supremo? Qual é a 
proposta do Supremo? Qual é a idéia do Supremo? Estamos 
esperando. Foi prorrogada até terça~feira._ ~ 

Daqui, dirijo-me áo- Supremo Tribunal Federal: estamos 
à espera de uma proposta, de uma idé~~-d~quela Corte_ de 
como isso deve ser feito. 

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, levando o meu 
abraço muito carinhoso ao Presidente e aos membros do Su~ 
premo Tribunal Federal. Tenho muito fCSpeito tanto pelo 
seu Presidente anterior, Sydney Sanches, _quanto pelo atual, 
que é uma pessoa, volto a diz.er, que peJa biografia da sua 
família, pelo seu pai, pelo seu avô, tem a jUstiça dentro da 
sua alma e do seu sentirnento·.-

Eu assino confirmando a integridade_ e a dignidade do 
nosso Supremo Tribunal Federal. Pelos dois gaúchos, sou 
apaixonado: Paulo Brossard foi meu professor, José Néri foi 
meu contemporâneo. S. Ex.~ e o Xausa, que' está aqui conosco, 
foram meus contemporâneos. E todos nós, alunos do Bros-
sard. -

Mas não apenas õs-gaúchos, todos os Ministros-do Supre
mo Tribunal Federal são homens íntegros,_são homens sérios, 
são homens honestos, são homens de bem. Não há como 
deixar de reconhecer o fato de que o Supremo Tribunal, como 
Instituição, pelas pessoas que o compõem, merece o nosso 
respeito. Não é isso que está sendo discutido. 

O que está_ sendo discutido é o conjunto da realidade 
brasileira, o -que está sendo discutido é a análise da hora 
que estamos vivendo. Sentimos que o Brasil está acompa
nhando o mundo numa mudança de mentalidade. Volto a 
repetir: sentimos ares· diferentes no mundo, ares de ética, 
ares de seriedade, ares de moralização, ares de respeito. Na 
Itália, há a operação "Mãos Limpas"; no Japão. os Ministros 
estão terminando na cadeia; nos Estados Unidos, há um sen
tido renovador. 

Neste final de século, após as mudanças que se verificaram 
no campo da política, imagina_~se a expectativa de uma mu~ 
dança no campo da ética. E profundamente lamentável que, 
pela primeira vez, possamos sentir que essa modificação está 
chegando no BrasiL Isso está chegando, em termos das puni
ções que estão acontecendo aqui, no Congresso Nacional, 
e a nível nacional. 

O Presidente Itamar Franco, com mu1{a humildade e dig~ 
nidade, criou urria ComissãO n6 -EXe;cu~ivo. O'ntem veio a 
esta Casa o Ministro da Administração, escolhido para coorde
nar essa Comissão, para colocar-se à disposição da CPI do 
Congresso Nacional ~ dizer que o Presidente Itamar Franco 
determinou que seja fei_to_ um levantamento caso a caso._ Sua 
ExcelênCia qUer -tomar conhecimento de tudo o que aparecer 
na CPI que diga respeito ao xeCutivo, para ver o que pode 
e o que deve fazer _i_mediat: , ~nte para buscar a verdade. 
O Executivo está fazendo a su ... _....art~._Aos Ministérios, Banco 
do Brasil, Banco Central, C~1xa Económica, a determinação 
do Presidente Itamar· Frat1éo é de que devem colaborar total-

. 'menté cotn a CPI é, mais do que isto .. críar _ ünia :Comissão 
para que internarilente, n-0 Exec.utivo~ buSc}ue aVeriguar 'os 
·ratOS e-ifiegldaridades que forem apresentadOs. 

Todo mundo sabe -- já foi dito e é verdade -'que a 
emenda pode ser fei~a no Congresso, o trabalho pode ser 
feiio no Congresso, mas a ili:" .. tck ~arnbém é fe"ita no Execu~ 
tivo. O Presidente dete· -~ .I(W ;c.e se faça, a nível do Execu~ 
tivo. a busca da verda~. .... !\;";~ta hora co~o esta,, a,c.rtrQitQ 
que o Supremo tem que nos orientar. , 

Penso que o Supremo, pela seriedade, pela integridade,_ 
por ser um órgão com uma composição menor~ são apenas 
onze MinistroS:-_, por l'l:ão_ t~r. nada __ que_atinjã éj. s_ua di~idade, 
está nutná posiçãO- infi'nitãniente melhor do que nós. Temos 
que julgar irmãos nossos;- Senadores e Deputados. Temos 
que julgar companheiros nossos, temos que misturar as investi~ 
gaç6es com. fatos que também fazemos todo o dia. Eu apre
sentei uma- emenda ao Orçamento. Por que a minha é séria 
e a do meu irmão, do meu lado, não é? A nossa situãção 
é muito delicada. 

A sitUação do Executivo-é muíto deli~aqa, porque o Exe· 
cutivo ·está aí e tem eleição no ano que vem. Ele tem que 
ver o que é errado, o que é certo, o que fez e o que -~ão 
fez. Quem, nesse sentido, está numa posição mais tranqüila 
é o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal, que deveria até 
nos orientar, apontando os caminhos, apontando os rumos. 

A minha palavra, nesta tribuna, Sr. Presidente,l€?vando 
o meu abraço aos Ministros do Supremo Tribunal. por quem 
tenho muito carinho e com quem tenho tido, ultimamente, 
um relacionamento e uma deferência muito grande, é, exata
mente, esta: espero que o nosso Supremo, pelo qual temos 
tanto respeito, se compenetre de que a hora é diferente de 
outras horas. Se, normalmente, o Supremo, no mês de dezem~ 
bro, faz o seu recesso e só volta em: fevereiro, a mim -~e 
parece que esta não é a hora do recesso. Esta é a hofa de 
trabalhar, em dezembro e, se for o caso, em janeiro e feve· 
reiro. 

Sr. Presidente, considero que é normal o Supremo não 
interferir, porque sendo, como diz o Senador Josaphat Mari
nho, a última palavra, tem que ficar olhando e não pode 
interferir. Mas parece-me que. neste momento, o Supremo 
deve enviar a esta Casa as suas propostas, a sua idéia, o 
seu pensamento, o que ele acha com relação à legislação do 
sistema judiciário brasileiro para a próxima Constituição. 

Nesse sentido, trago a minha palavra, com uma mágoa, 
não nego, com o que aconteceu, mas com a esperança de 
que talvez, com o que aconteceu, na Revisão que vem aí, 
analisemos com mais profundidade essa matéria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

" Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Bel/o 
Parga deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sr' Eva Blay. 
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Durante a discurso do_ Sr. Pedro Simon, a Sf! Eva 
Blay~ deixa a ct;z4eira ~a presidência, que_ é ocupada_ 
pelo Sr. Levy Oia.s, 2~> Vice-Presldente., 

como não trato sigilosamente de assuntos de empresas, expo
nho o assunto ao Senado, para declarar que vou encaminhar 
o expediente que recebi ao Sr. Ministro da Fazenda, junta
mente com o pronunciamento que estou fazendo. _ 

Com essa atitude, viso a, publicamente, para evitar qUal-
Com a palavra o ilustre Senador Josaphat Marinho. quer dúvida, sugerir a S. Ex~ que examirie á matériá; se: D.eces-
0 SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BÁ. Pronu~~ia .. sário, ouça o Ministério da lndústrüi, do 'Comércío. e do Tu ris- . -

o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr._Presidente, mo; e, se lhe, parecer adequado e legítimo, ad_ote a providênc!a -
Srs. Senadores, noto riam_ ente, há uma crise que S\! ag"rava cabív_e} e bastante para resguardar a posiçã_o de u~a empresa 
no Pólo Petroquímica de Camaçari e no Centro Industrial nacional que está à porta de situação deficitária,_ por essas 
de Aratu, na Bahia. São empresas que se deslocam de um razões de ordem geral. 
e de outro campo de trabalho, são empresas que reduzem , _ _ A_ empresa tem condições de prosse_g_u!r, técnica e comer-
suas atividades, até empresas q"u~ j~ ~nêerrar'alri Su_as ·ativfda~ · _ çialmerite, suas atividades. Do ponto de viSta da organizaÇão,_ 
des, e OU;tr~s e.stáo: ~X.P!!iiJl1e~ntã~do dificiildãd~s_. _ - _ , _ . . não há difiçuldades. As dificuldades resultam do dumping 

São vários os fatore~ que têm concorrido para essa situa- exe;rcido pela Alemanha, que influi sobre o preço do produto. 
ção. Tanto mais lamentável o que ocorre. porque, de outro É o que desejava trazer ao conhecimentO da Casa, torrian
lado, a Bahia experimenta, nas atividades do campo, os efeitos . do explícito que encãmi'nh~rei o material fec'ebido ao Sr. Mi-
de seca prolongada. nistro da Fazenda, para que adote, se lhe pare.cer ildequad? 

Mas, a propósito dessas dificuldades de ordem geral, ~s- e conveniente, as medid:3s _cabfveis
1 

cQm a urgência possíye:l: 
pero falar oporturiamente. Jioje, o que me traz ã tribuna 
é o apelo de uma· empresa doo_Ç_ep.trp_ Ind:u~(ria1 d~e. Arát~, Durante o discurso do Sr. Jos.aphat Marinha, o 
a Clalquímica Jndtí,strias Ltda-. __ + _ -Sr. Levy Dias, 2~- Vice-Presidente, deixa a cadeira da 

Esta empresa, depois de dificuld(ldes, reativou, sob nova presidência, que i Ocupada pelo Sr. Humbi!rto Lucena, 
direção, suas 'atividades industriais e- COmerCiais~ Destinã.dã Presidente. 
àatividade industrial e de comercialização dó doretode alumí- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado 
nio anidro, sofre, entretanto,_ as oscilações decorrentes da o tempo destinado ao Expediente. 
aquisiç5.0 do produto para suas atividades e está sob grave Passa.:.se à ' ' 
ameaça, vlsto que a aquisição desse produto se_ opera no exte- ORDEM DO DIA 
rior, ora: no Canadá, ora nos Estados Unidos, ora na França 
ou na' Alemanha. -

OCÓri"e que já -houve atívidade de dumpingnos Esta_d9? 
Unidos e no Canadá, e is~o d~t,ermínou ql!-e o Go_vernq ~Pie; 
rior baixasSe unia·Poftaria, de o? 47,_de 22 de janeiro de 
1992, condenando as atividades de dumping através dos Esta
dos Unidos e do Canadá. 

A Portaria diz, no seu art. 1?: 
"Fica estabelecido direito antidumping , na forma 

do imposto de importação adicional, calculado median
te a aplicação das alíquotas ad valorem abaixo indiça
das, sobre a importação de cloreto de alumínio anidro, 
classificado no código tal -não iinportã -, quando 
proveniente do Cáriadá e dos Estados Unidos da Amé
rica ... " 

E impós pena percentual para impedir que essas ativida-
des não continuassem a produzir efeitos no Brasil. · 

Ocorre que, com eSSa!r exigênciaS, evideritC::mente, res
tringiu~se a possibilidade de importação do produto desses 
dois países. 

A França, qüe também praticava o dumping , ameaçada 
de providência idêntica, retirou-se do mercado brasileiro. Mas 
a Alemanha continua a exercitar O seu comércio de exportação 
para o Brasil e exercita, igualmente, o dumping. Daí as dificul
dades que se agravam para a empresa, a que venfi:O a:e fazer 
menção. -::-- -- --~.:-

Em vista da desigualdade de. situação, a Clãlquímica In
dústrias Ltd~ já foi obrigada a baixar o preço de venda do 
seu produto e continua obrigada a uma maior redução, se 
não pretender que o seu produto reste armazenado. Mas tal 
situação a leva, evidentemente, à estado de falência. 

Em face disso, a empresa me dirigiu correspondência 
expondo a situação e pedindo que, como representante da 
Bahia, cuidasse do assunto junto aos poderes competentes 
ela República. Como não freq"üento gabinetes ministeriais e 

Item 1: 

PROJETO-DE DECRETO LEGISLÁTIVO 
',·N'41, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, 
VII~, _do Regimento Interno) 

Votação. em turno únicO, do Pi-ojeto de Decreto Legis
lativo n' 41, de 1993 (n' 242/93 na Cámara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da empresa MODE
LO FM L IDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade Çe Castanhal, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 29 de novembro último. -

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do 

art. 64, § 2?, da Constituição Federal, e do art. 375, VII, 
do Regimento Interno, esgotou-se o prazo de 45 dias para 
que o Senado concluísse a apreciação dos Projetes de Decreto 
Legislativo nqs 41 a 47 de 1993, constantes dos itens 1 a 7 
da pauta. Assim sendo, ficará sobrestada a deliberação sobre 
as demais matérias constantes da Ordem Qo Dia, se não for 
ultimada a votação dos referiÇios projetes na presente sessão. 

A Presidê:ncia escJarece ao Plenário que, em cumprimen
to ao Parecer n~ 252/93, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, aprovado em 1? de setembro do corrente ano, 
e de acordo com o art. 288,- IV, do Regimento Interno, as 
matérias constantes dos itens 1 a 11 da Ordem do Dia da 
presente sessão dependem, para sua aprovação, do voto favo
rável de dois quintos da composição da Casa, devendo a vota
ção ser feita pelo processo eletrônico. 

Diante da eviden_te falta de quorum, ficam sobrestadas 
todas as matérias dependentes de votação. 
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São as seguintes as matériaS 'cuja apreciação fica- VOfaçãO, eni turn~ únicO, do ProjetÕ de Decreto Legis-
adiada: lativo n' 46, de 1993 (no 248/93 na Câmara dos Deput~dos), 

- 2 _ que aprova o ato que renova a permi~são outórgãda à RADIO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodi-

N9 42, DE 1993 - fusão sonora em freqúência modulada na cidade de .Araras, 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Estado de São Paulo, tendo 
Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: Sena-

VIII • do Regimento Interno) dor Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 
Votação, e_m turno único, do Projeto de pecreto Legis- _ 9 _ 

lativo n' 42, de 1993 (n' 247/93 ·na Câmara. dos Deputados), 
que aprova o ato que renqv~ acoricessão outorgada à RÁDIO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
ALVORADA DO SERTAO LTDA. para explorar serviço No 48, DE 1993 
de radiodifusão sonoraem .Poda média na cidade de São João (Incluído em Orde·m do Dia nos termos do art. 353, 
do Piauí, Estado do Piauí, tendo parágrafo único, do Regimento Interno) 

~arccer favorável, proferido em Plenário, Relator:-Sena- V~tação, em turno único, do Projeto de Decreto Legi~-
dor Aureo Mello, em substituição à ConiiSSâo dC Educação. laüvo nn 48, de 1993 (no 264/93, na Câmara dos Deputados), 

- ·3 -· que aprova o ato que ienova a permissão da RÁDIO JOR-
PROJETO DE DECRETO LE-GISLATIVO NAL DO BRASIL LTpA. para explorar serviço de radiodi-

N\' 43, DE 1993 fusão sonoia em freqüência modulada na cidade do Rio de 
(Incluído em. Ordem do Dia nos termos do art. 375,, Janeiro,_Estado do Rio de Janeiro, tendo 

VIII, do Regimento Interno) Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena-
dor Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto Legis-
lativo n' 43, de !993 (n' 249/93 na Câmara dos Deputados), - 10 -
que ~prova o ato que renova a permissão outorgada à TELE- PROJETO DE .DECRETO LEGIS.LATIVO 
VISA O VERDES MARES LTDA. para explorar serviço de. No 49, DE 1993 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 
Recife, Estado de Pernambuco, tendo parágrafo úniço, do Regimento Interno) 

rarecer favorável", proferido em PlenáÍi9: Relator: Sena-
dor Alvaro Pacheco, cm substituição à ComisS~o de EducaçãO. - Votação, em turno único, do Proj_eto de Decreto Legis-

. lativo no 49, de 1993 (no 273/93, na Câmara dos Deputados), 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLÁTIVO 

N·• 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos-do art. 375, 

VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de becreto Legis
lativo n• 44, de !993 (n' 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que ren?va a permissãO dã RÁDIO INDE~ 
PENDENTE LTDA. para explorar serviçO de radiodifusão 
sonora em freqüéncia modulada na cidade de Lajeado, Estado 
do Rio Grande do Sul, tendo . , 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Re_lator: Senã~ 
dor Amir Lando, em substituição ã Comissão de Educação. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

No 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos _do art. 375, 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Pecreto Legis
lativo n~ 45, de 1993 (n9 253/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL L TDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Capinzal, Estado de 
Santa Ca"tarina, tendo _ 

Parecer favorável, proferido em Plenário~ Relator: Sena-: 
dor Amir Lando, em substituição à ComissãO ·cte Educação. 

-6-
PROJE1'0 DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, 

VIII, do Regimento Interno) 

que aprov'!- o ato que renOva a permissão da RÁDIO LITO
RAL LTDA. para explorar serviço de. radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em PlenáriO, Relator: Sena
dor Amir Lando, em suQstituição â Comissão de Educação. 

·-11--· 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 50, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 

Parágrafo únic9, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 50, de 1993 (n' 277/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outo_!'ga deferida ao SISTEMA 
NOVA ERA DE COMUNICAÇAO LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sOnora em onda média na cidade de 
Borraz6polis, Estado do Paraná, tendo 

~arecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Sena
dor Aureo Mello, em sub~tituição à Comissão de Educação. 

·-12-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 7, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno suPlementar, do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei do Câmara n' 7, de 1991 (n• 3.081/89, 
na Casa de origem), que e.stabelece nonnas para as microem
presas- ME, e empresas de pequeno porte- EPP, relativas 
ao tratamento diferenciadq e simplificado, nos campos admi
nistrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e do 
desenvolvimento empresarial (art. 179 da Constituição Fede
ral), tendo 
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Parecer, sob no 363, de 1993, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redaçã_o_do vencido. 
(Dependendo de parec_er da Comissão_de Assuntos Ec. 

nômicos sobre as emendas de Plenário) · 

-13-
PROJETO DE LEI DO SENADO

N' 135, DE 1993- CO:v!PLEMENTAR 
(Em regime de urgência, noS termos do art. 336, "c", 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
oS> 135, de 1993 - Complementar~- de. aUtoria do Senador 
Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao·_-aft. )8_ da L_~i no 
4.595, de:; 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefíciO 
do sigilo bancário· as- pessoas que menciona, te_ndo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Richa, em ·substituiÇãõ à Comissão de Assuntos Ecooômicos, 
favoráVel ao Projeto e _pela -tr-aiititaçâO- autônonla, como pro
jeto de leí, das errie.ndas apresentad~s. 

São as seguintes as ~atérias cuja apreciação fica" 
sob restada: 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO

N' 47, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia rios termos ·do art. 375. 

VIII, do Regimento Interno) 

D15ci.tssão, eril tllrrio úniCo, do ProjetO de"DecretoLegís-
lativo n' 471 de 1993 (n' 60/91 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova permissão à Rádio FM Rio" 
Acaraú ®Tamboril LTDA. para explo-rar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Tamboril, Estado do Ceará. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

No 52, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 

II, "d", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únicO~ do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 52, de 1993 (n' 246/93, na Cârriarã dos Deput~dos), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
GRANDE LAGO LTDA., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Santa Helena, 
Estado do Paraná (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação). 

-14-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENAD<:rl-1° 112, DE 1990 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", 

do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei dQSenado n' 376, de 1991) 

Discussão, em turno úriico, do Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1990 (n' 5.710/90, 
naquela Casa), de iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais, 
que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho 
Nacional do Idoso e dá outras providências.(Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

-IS-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 376, DE 1991 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,_ "c", 

do Regimento ~nter_no) 
(Tramitando em conjunto con;t o 

Projeto de Lei do Senado n' 112, de 1990) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 376! de 1991, de autoria do SenadOr Francisco Rollemberg, 
que ena o Estatuto do Idoso e dá outras providências. (Depen-· 
dendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais) · 

-16-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 53, DE 1993 
(Em regime de -Urgêncüi, noS teimes do art. 336, "c", 

do Regimento Interno) 

Discussão, em t'urno úrlico, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 53, de 1993 (n' 284/91, na Casa de origem), que regulamenta 
o exercício das Profissões de Técnico erp. Higi~ne Dental e 
qe Atendente de Consultório Dentário. (Dependendo de pa~ 
recer da Comissão de_A!;!suntos Sociais) 

-17-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 59, DE 1993 
(Em regime- de urgência-. nos -termos do art. 336, -.. c", 

do ~egimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ.riüua: 
n' 59, de 1993 (n° L270/9"!, na Casa de. órigem), que dispõe 
sobre o salário mínimo de médicos e cirurgiões~dentistas. ten
do 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Almir 
Gabriel, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, favo
iável ao Projeto com emenda de redação que apresenta. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Emenda) 

-IS-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 152, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, ''"c", 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do ~rojeto de Lei da Câmara 
n• 152, de 1993 (n' 2.250/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a alienação 
de imóveis de propriedade da União, sob jurisdição do Minis
tério da Marinha. (D_ependendo de Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania). 

-19-
PROJETO DE LEI DA CÁMARÁ Ni 219, DE 1993 
(Em regime de u.tgência, _nos termos do art. 336, '''c", 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 219, de 1993 (n' 94/91, na Casa de origem), que prorroga 
a Lei que estabelec~ normas sobre o cálculo, a entrega e 
o controle das liberações dos recurws dos Fundos de Partici
pação e dá outras providências. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos). 

-.20-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 221, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", 

do Regimento Interno) 
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DisqJssão, em tUriio úni~o, õo Projeto de Lei da Câmara O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Há oradores 
n9 221, de 1993 (n~" 165/93, na Casa de origem), que disciplina inscritos. 
a fixação do número de deputados, nos termos do art. 45.,. Concedo a palavra ao nobre Senador Aureó Mello. 
inciso primeiro, da Constituição Federal. (Dependendo de· O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia 0 seguinte 
parecer da Comissão -de Constituição, Justiça e Cidadani~) discurso. Sem revisã6. do oradôt.) - Sr. Presidente, Sr~ e 

_ 21 _ Srs. Senadores, tive o ensejo de assiStir·, pessOalmente, de 
PROJETO DE LEI bA CÂMARA lá não saindo, durante o horário de 13h às 24h, o pronuncia-

N' 235, DE 1993-COMPLEMENTAR mento do Supremo Tribunal Federal a respeito da ação inten-
(Em regime ·cte urgência, nos termos d_o ·att. 336, "c:•-. · - ta da pelo Presidente Fernando Collor de Mello, no _sentido 

· ' · ' · ' do' Regime-nto Interno) · • de assegurar o seu direi'to a concorrer ao pleito que se avizinha, 
Díscussão, e~· tu~_~O unfco; do Proj'eto\t~ Lei da Câmara isento, portanto, de'qualquer penalidade referente à supressão 

' dos seus direitos pOlíticos -durante o prazO de ôitô ano< confor-
n'235, de 1'993 (n' 146/93-Cqmplementar, na C,asade origel)l), -me decisão proferidin9 plenário deste augus!O S~napp, 
de iniciativa do PrCsiçleljte.da. República_, que cria 0 fuf].qo_ · · Queró, inicialmente, dizer a V. Er.s do meu deslumbra-
Penitenciário Nacional- FU~PEN, e dá outras providênGiÇI.s menta diante da cultura, da erudição, da eficiência, do brilhan-
(Dependendo de parecer,da Çomissão de Assuntos Ec.onô- tismo, da·capacidade inVulgar daqueles Magistrados, que, 
micos). 

-22- · __ :_...:,'. 
PROJETO DE LEÍ DA CÂMARA 

N'237, DE 1993-CÓMPLEMEN'l'AR 
(Em regime de urgência, nos ternios·do art. 336, "c"; 

do Regimento Interno) · · 

Discussão, em turno único, do Projeto de.-Lei da Câmara 
n' 237, de 1993-Conipleinentar{n' 145/93-Coinplementar, na 
Casa dé odgeril), que' org~~iZa ã Defens~:Hi~ }>ú}Jlica da Un"ião, _ 
do Di~trito Feçleral e d9s Territórios e prescreye normas gerais_ 
para sua orgatliz~ç&o no~- Estados, e dá. OLJtras providên.cias 
(Dependendo de Parecer da ComisSão de Constituição, Justiça, 
e Cidadania) · 

-23-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Ni 126; DE 1993 

Discussão, ~em turn()único, do Projeto' d~ Resolução _ri9 

126, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos çomo conclusão de seu Parecer o<? 414; de 1993), que 
autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a contratar operação 
de crédito externo junto ao Export-ImporLBank of Japan, 
no valor equivalente a até duzentos milhões de dólares norte-a
mericanos, com garantia da União. 

-24-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' i29,'bÊ 1993 

Discussão, em turno único, do ProjetQ de Resolução _n9 

129, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n9 430, de 1993), que 
autoriza o Governo "do Estado de São .Paulo a emitir 
65.274.713.295 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo - LFTP, destinadas à liquidaçã.o: dq quinto oitavo 
de precatórias judidais pêDdentes, bem como de complemen
tos às parcelas anteriormente emitidas. 

-25-
PROJETO DE LE(DA CÃMARA N' 173, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do -art. 172, 1, 

do Regimento Interno) 

W 173, de 1993 (n' 1.864/89, na Casa ,de origem), que 
dá nova redação aos arts. 387 e 392 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, altera os arts. 12 e 25 da Lei n' 
8.212, de 24 de julho de 1991, e os arts. 39, 71, 73 e 1Q6 
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, todos pertinentes 
à licença-maternidade (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais) 

· através da expressão dos_seus conhecimentos, dos seus votos, 
das suas manifestações. jurídicas ali proferidas, iiripressiona

- _ram-'!17 profuUdamente, fazendo-me sentir orgulho. de_ s.er bra
. ,sileiro e de ter no meu País_ expressõ~s tão altas. do pensa
'JD.ento, do :;aber jurídico, quanto aqueles Srs~ Ministros que 
·compõem ·a alta Corte de Justiça desta Nação. · · · 

Não faço exceçõeS~ 'Expresso esta ciPüliãO ~tâilfo' em reJ3-
. 'Ção àQUeles· que 'vOtarã.m a faVor de CoUo-r de Mello, COlJl 

quem CoiDUng6 pOti~iCa_ri:tellte, qUa:Oto etn relação àqueles que 
contestaram seu direito reivindicado n_aquela reclamação. 

O Relator, que foi contrário ao pedido de Collor de Me
llo, produziu U:ma peça jurídica da maiS alta expressãO, que 
·eu poderia coinparar" até, se me foSSe dàda _essa fOrÇâ -de 
expreS:sãó ,_ a: Uma '"ópera jurídica", atr3.vés das _filigr~nas, dás 
varieda~es de con.qec~mento, da capacidade invulgar daquele 
cidadão, que é, realme"nte, um valor e um orgulh_o para o 
nosso povo'. · · 

Mas também assisti a maiíifestações como a de José Carlos
Moreiia Alves, produzindo um voto favorável a Fern-ando 
Collor de Mello, de improviso, em que S. Ex~ despeja uma 
verdadeira Niágara, uma catadupa fantástica de conhecimen
tos e rutilações de inteligência, que não é qualquer cidadão, 
~ja de que país for, capaz de produzir dessa maneira. 

Eu me orgulho, sinceramente- e faço questão de assina
lar desta augusta tribuna do Senado Federal - ·, dos Magis
trados do meu País, dos juristas que compõem_ o_ Supremo 
Tribunal Federal, porque são,-de fato, uma expressão âe invul
gar soma de conhecimentos e de sensibilidade criadora, que 
dá motivo a que nós, brasileiros, mais uma vez, vejamos que 
a miscigenação é conseqüência de rutilações espirituais com
pletamente diferentes daquelas teses nazistas de que o racismo 
é que esmerava os povos e a capacidade do ser humano. 

Ali havia Magi"stradoS de todas as etnias e cada um deles 
mais brilhante do que o outro, sem exceção. Sempre v:emos 
nos colegiados, nas assembléias, nas reuniões, que um é mais 
medíocre do que o outro~ Ali, não. Ali eram todos mil. por 
cento, madeira de pura lei, aço da ~ais absoluta têmpera, 
diamante ultra, esmagado nas funduras d_a pré-história. 

Portanto, antes de mais nada, este preâmbulo. É o orgu
lho do Brasil, a magistratura que compõe o SupTemo Tribunal 
do nosso País. Tivemos o ensejo de observar que ali se faz 
uma análise equânime, eqUidistante dos princípios jurídicos 
que norteiam a nossa terra. Foi examinada a questão da com
petência ou não deste augusto Senado de poder decidir se 
Fernando Collor de Mello.teria os seus direitos políticos sus
pensos ou se, no momento em que renunciOu ao seu mandato 
de Presidente da República, também teve cessadas as puniçõe~ 
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_u.e lhe poderiam ser atribuídas por uma Corte legislativa 
de tão alta envergadura quanto a nossa. 

Subia~ causa .tQllitur effectus - desaparecida a causa~ 
cessa o efeito. No momeo_to em que ele renunciou à Presi
dCncia, não ·maiS tinha b 'direito de ser julga~9 por uffia Corte 
da expressão de um Senado Federal, que é convocado e reu
nido para julgar e acometer a direção de um Presidente._E~a 
ele, então, um cidadão comum. Cabia ao Presidente da Casa, 
à época, o Ministro Sydney-Sanche_s, _encerrar ~_1!iessão e.não_ 
mais atribuir penalidades de justiça inferior a um cidadão 
que estava destituído daS Súás vesteS talares, do tálamo supe
rior cta inVe'stidura de Prinie'iro" MaÍldatário- e MagiSti'ado- de 
um País. · · · ' ' ' - · · · - · -_ · 

N9 _mqtV.~r;to e~ qllé o :Prés'ictente ColloJ; çie Mell9 ámi,m-
ciou, cabja fi Sydney Sanches. ence:r,-rar .a s.e.ssã_o_ e .dar _como 
findo, completamente; aquele episódio, que estava simboli
zando um repUdio do Poder Legislativo, ipsó facto, talvez, 
do próprio povo brasileiro, a um Presideilte que, na conCepÇã-o 
do Legislativo, havia cx~rbitado as suas atribuições _ou, não 
as hav~a'cll!nprido' de acordO CorÍl iaquilo que era o preconizado 
pelos componentes da Câmara ·e do Senado .. 

No entanto, data _venia, o eminente PreSidente do Supre
mo Tribunal Federal, Ministro Sydney Sanches, prefeiiu -dar 
contiriuidade àquela sesSâó, "iildU.iindo o Sen-adi:)ao eri-o. -ou 
seja, a' jUlgar uma pessoa ,sQbre a cjU:_al não t,inha m;li,s atrjQuiÇão 
para f3zê-ló. Com isso~ o Senado penalizou duas vezes uma 
pessoa que já estava penalizada. _, __ 

Foi dentro desses_ parâmetros que eü OUVi o Ministro 
limar Gaivão defendei a sua tese, dizendo que realmente 
o Senado F'ederafnão tlnha mais atribuiçõeS para 3periãr o 
Sr. Fei:-~a~~ó' CoiJor de MeüO :nflguela ~y~ntUalicl~de. IffiedÍ,a
tamente, -surgiu o Ministro, Néri Qa Sllveira_defenclendo a 
tese de ·que as decisõe·s do Senado, nessas eventualidades, 
são políticas e ttão podem se ater ao trilhg re_tUíneo e_estreitO 
da decisão juf{dica, mas_ têm que obter a_- nexibiliâade que 
se impõe às decisões de conveD.iência política. 

Essa tese foi imediatamente contestada por Celso de Me
Ho, jove:q1 jur~sta de ·são Paulo, porém_muito _capaz, que, 
inclusive citando.a herm-enêutica dos jútistas nOrte.:.americanos 
e ingleses,, soube especificar que não era o caso de se atribuir 
uma penalidade a um réu que não estava niais qUalificad~ 
para ser ju~gado por ~,~ma câmara dessa ordem. O Senado 
Federal somente tinha- poder de julgar Collor de Mello en
quanto ele fosse Presidente da República. No momentõ em 
que ele deixou de ser Presidente da República, cessou o poder 
do Senado de lhe aplicar qualquer penalidade. Se penalidade 
fosse invocada e exigida, por quem_ quer que fosse, que o 
fosse nas instâncias inferiores, na JUstiça Comum, nos tribu
nais menores, mas não no Senado da Reptlblica, que é um 
organism_o que se dt::stina a julgar Presidentes da República, 
Ministros do Supremo e outros componentes do alto Poder 
que forma a composição d~ J{epública. 

Que belos votos! 

Logo depois, tive ensejo de ouvir_Sepúlveda Pertence, 
que, durante o seu curso de Direito, se notabilizou- segundo 
o te_stemunho de alguns colegas - pelo brilhantismo com 
que se houve durante todo o curso, na sua própria turma. 
Meu antigo chefe de gabinete, Nísio Tostes, funcionário co
nhecido nesta Casa, quase todos os dias fazia o epinfcio à 
glorificação da inteligêrtcia de Sepúlveda Pertence. No_ entan
to, o MinistrO Sepúlveda Pertence foi daqueles que enten
deram que o Senado ainda poderia dar um prosseguimento 
numa dualidade de pena co-ntra o Presidente Collor de Mello. 

Mas aí surgiu aquele gigante, aquela palavr l, aquela cul
tura que, num voto de improviso, porque não levou o voto 
escritO, proferiu o seu pronunciamento, entendendo que o 
ex-Presidente Collor de Mello tem o direito de postular elei

. _ções a qualquer tempo, porque ·o Senado Federal não mais 
_ tinha atribuições para julgá-lo depois "que ele havia renun-

c::iado. · 
E, assim, pude assistir, naquele empate de 4x4 dos juízes 

do Supremo Tribunal Federal, a fulguração ~ ~ gr~n4c;:zada 
. capacidade dos nossos Ministros do Supremo Tribunal Fede
ral, motivo de orgulho ·para o Brasil, que honram as vestc::s 
talares que envergam e que mostram que este País não pode 

__ nunca· ser minimitado, porque uma rlaçãó que tem homens 
daquele porte jamais ficará em plano secundário na -escala 
do tempo. Foi uma honra para mim. · 

Imediatamente~ foram convocados os Ministros ·José 
Dan tas, William Patterson e Torreão Braz, do Superior Tribu
_nal de Justiça, para opinarem a respeito da matéria. São magis
trados também da mesma têmpera, da mesma estirpe daqueles 
que compõem o Supremo Tribunal Federal. Esses magistra
dos, sem dúvida, irão dirimir a dúvida que se criou dentro 
daquele embate jurídico, daquela verdadeira encruzilhada que 
se formou ali no seio da modesta sala das sessões do Supremo 
Tribunal Federal. _ 

Esses juristas. são também nomes conhecidos. William 
.Andrade Patterson, que foi funcionádo do INCRA~- meu 

- colega·, portanto_. aq !e.mpo em que servi n~quela repartição 
como PrOcurador.....:... , deixou. ali um lastro de amízades.e 
qe admiração, que_ n~o cessou com _a sua asce"nsãÓ aos altos 
postos que vem ocU"pando. 

Tam_bém o bravo nordestino Antônio Torreão Bi'a:z é · 
um nome respeitado e citado _em todos os meios jurídicos 
de Brasília e de todo o País. Trata-se de Um ·magistnido impo
luto, de uma pessoa digna e capaz-de verticalmente agir c;om 
a sua consciência no .iulgamento de qualquer t_~_se. _-

Da mesma fontia,- o Sr. Ministro José Dantas é uma_ 
glorificação do Direito nofdestino e a certeza de que o diapa
são da Justiça não h·á soar com falsas notas, no momento 

-em que tiver de se pronunciar, julgando essa momentosa ques
tão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que se_ nos afigura é 
apenas uma vingança. torpe, visando a esmagar a persona
lidade, a castigar violen~amente um cidadão, que, na concep
ção da maioria dos senadores, naquela ocasião, estava come
tendo erros administrativos; que nãO ficaram definitivame-nte 
comprovados e apurados. Era_ um homem .acusado de ter obti
do um empréstimo no Uruguai, destinado. à sua campanha, 
empréstimo que, de fato, ele obteve, com a intenção d_e pagar, 
como -pagou, porém que se faziã ilecessáiio para que a sua 
campanha presidencial pudesse ser levada a bom termo; que 
recebera dinheiro de comerdantes e industriais interessados 
na sua vitória. 

Essa ajuda, acredito eu, era ffiãis contra o candidato da 
oposição, o Sr. Lula, do que talvez a favor de Collor ~e 
Mello. Muita gente, que deu dinheiro, o fez para_ não ve_~ 
o PT mandando neste País e investindo contra o direito de 
propriedade, como já ameaÇa investir. Muita gente que deu 
ajuda para a campanha o fez para evitar que um mal maior 
- se é que poderiam entender que a vitória de Collor de 
MeJlo seria .um mal para eles- se abatesse sobre este País, 
porque é sâbido que o candidato do PT incorpora todas as 

--teses do socialismo que investe contra o direito de proprie
dade, e essa propriedade se estende não_ somente à terra, 
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como também· à iÔdústria e ao próprío comércio, que é ruitpla
mente assoalhado em toda a nossa Naçã.o. 

Eu pergunto: qual de nós, que somos produtos de eleições 
majoritárias, póde vir, de peito aberto e coração largo, para 
esta Legislatura, sem ter tido um_ lastro financeiro, que passou 
pela ajuda dOs amigos, para que pudéssemos nos eleger, até 
o apoio dos governos, apoio esse que, em última análise, 
nada mais é do que uma forma de investimento estatal das 
finanças na direção da eleição de um determinado represen
tante? 

Homens pobres, homens da classe média, dificilmente 
terão vez em plenários augustos como este. Di{icilmente um 
operário qualquer ou um funcionário público de salário mise
rável poderá aspirar ou pretender ser governador de um esta
do. Não que lhe faltem qualidades, condições intelectuais, 
mas é que o sistema eleitoral brasileiro já está de tal forma 
deturpado, manco, aleijado, corrompido, que não pode, de_ 
maneira algurria, sçr realizada uma eleição sem dinheiro para 
funções majoritárias. Também para as funções proporcionais 
é preciso que haja muita grana, muita gaita, muito dinheiro, 
como diz o povo, como se afirma popularmente. 

Quem poderá se eleger Deputado Federal, Senador da 
República ou -GovernadOr de um Estado, sem ter o apoio, 
os donativos, as benesses, a solidariedade, o jogo de inte~ess~s. 
afinal, daqueles que possuem a fortuna nas iriãos e são capazes 
de mobilizar o eleitorado, que, por sua vez; já está aCOstumado 
com essas práticas para votar e atender às reiv~~_di~ções d~~ 
queles que postulam cargos majot'itátiOS é_ proporcionais?. - -

Sabemos-disso muito bem. Essa Verdade está no coração 
de cada um, na consciência de cada um. Não se venha dizer 
que o sistema eleitoral brasileiro assegura. uma imparcialidade 
e uma isenção financeiia total a toçlos aqueles que são cal}_9i
datos. Isso senLuriia hipOcriSía sem nome, será Uma pro-va 
de absoluta falta de critério e de respeito para com a verdade. 

Nós, candidatos a Senadores, ou vamos a reboque da 
máquina estatal, ou vamos a reboque dos d~nªtivos daqueles 
que nos ajudam, a menos que sejamo_s-nlllionários, capazes 
de investir uma fortuna na eleição. Mas aquele que inVestir 
uma fortuna na sua eleição, ou é um megalomaníaco, que 
o faz só pelo prazer de estar aqui no Senado, nem sempre 
legislando e sendo atendido nos seus postulados, ou é um 
homem que está inVestindo para amealhar v~mtagens de toda 
ordem na área orçamentária, como aconteceu _agora e e~tá 
acontecendo, sob a verificação e a égide da COmissão Pªrla-
mentar de Inquérito. --

Por que os nossos Colegas, participantes_ da Comissão 
de Orçamento, investiram Violentamente na direção do dinhei
ro qtie por ali tfansita? Por que eles foram pedir ãs constru
toras, às empresas-poderosàs que existem espalhadas no Brasil 
auxilio financeiro, se_ não h~.uvesse necessidãde de, no mo
mento de se fazer as eleições, terem de pagar os cabos eleito
rais, terem de aplicar dinheiro nos recursos eleitorais impres
cindíveis para a sua propaganda, como aviões, caminhões, 
embarcações e toda a sor~e de meios que servem para-a divul
gação e a comunícaÇáo de certas pessoas? Aí é que está o 
busHis da questão. ----

Não se venha condenar CoJior de Mello, esse grande 
Presidente que ia tirar este País-da sua condição de subalterno, 
do Terceiro Mundo, para colocá-lo na plataforma do Primeiro 
Mundo. Não se venha acusar CoUor de Mello de ter praticado 
uma desonestidade ou urna injUstiça. Ele batalhou, lutou. 
O Governo de Collor de Mello, todo _o ano, todo o mês, 
tinha um superávit. Ele arrochou até mesmo aquelas pessoas 

que, na concepção governamental, estavam se excedendo nos 
gastos. Estabeleceu um plano de Governo, vendeu imóveis 
de Ministros, vendeu automóveis, tomou dinheiro emprestado 
até dos funcionários públicos para poder conseguir, todo mês, 
um superávit que lhe permitiu pagar, em parte, a nossa dívida 
externa, diminuída de 900 milhões de dólares para 600 milhões 
de .dólares. Permítiu, aínda, a importação de cimento para 
que fosse vendido a 40 mil o saco, quando a indústria nacional 
estava vendendo a 130 mil, num País onde se constrói vertigi
nosamente. Permitiu a importação de automóveis maravilho
sos _de primeira plana feitos no Japão, feitos na Coréia, nos 
Estal8os Unidos e CID; outros países superadiantados, a preços 
muito mais baratos do que aqueles que estavam sendo prati
cados no Brasil. 

A indústria de automóveis ficou assUstada, -temerosa de 
que houvesse débâcle nos seus preços e desemprego e·ntre 
os seus funcionários. A decisão permaneceu; não houve débâ
cle, nem desemprego, nem diminuição de vendas; estão ven
dendo amplamente._ Vemos automóveis importados de toda 
sorte, de boa qualidade, ao mesmo tempo em que se melhora 
a produção de automóveis do povo brasileiro, da nossa indús
tria nacional. 

Lembro-me ainda, Sr. Presidente, não foi só isso que 
Collor de Mello atentou sobre a informática, operacionalizou 
a importação de material que veio concorrer com o prodUto 
nacional, permitindo que este se aperfeiçoasse, crescesse e 
melhorasse cada vez mais. 

~E a indústria de alimentação? Houve dias em que os 
merç:ados come_çaram a vender barato e houve gente que saiu 
daqui para ir lá nas fomes estabelecer parâmetros e entendi
mentos para que venãessem caro, naquele ensejo contra os 
interesses do Brasil. 

.lvfas Collor estava atento; fez com que aquelas Páginas 
Amarelas que vinham sendo exclusivamente vendidas pela 
Editora Abril pudessem ser exploradas por todos os órgãos 
de imprensa atinentes a essa espécie de atiVidã.de. Isto. contra
riou, amargamente, a revista Veja, os irmãos Civita e todos 
aquele& que querem, r_ealmer;tte, 3$ambarcar e ganhar cada 
vez mais. _A conspiração da imprensa foi violenta, 

Mas agora a reabilitação de Collor está a caminho. CoJior 
vai sér reabilitado nesie País e, talvez, seja o único capaz 
de enfrentar a fúria de Lula, que se aproxima para acabar 
com o direito de propriedade e investir contra as Forças Arma
das, contra as organizações tradicionais do nosso País e da 
noSsa sociedade. 

Realmente, é uma missão sacrossanta a do _Tribunal; e 
aqueles que, por ventura, üwestem contra a Suprema Corte 
deveriam, hoje, ser analisados por esse Tribunal, principal
mente no seu aspecto pessoal de integridade intelectual por
que, realménte, estão fora de si e não estão agindo nem falan
do de acordo com o bom-senso e com a Justiça. 

Já o emérito Presid~nte me faz sinal de que a hora, essa 
inimiga do homem, corno dizia o saudoso Antônio Carlos, 
avançou e exige o encerramento destas palavras. 

Esse Tribunal augusto, magnífico, formidando que julgou 
no empate os direitos de CoUor no início da semana, esses 
magistrados impolutos que aí vêm para concluir a obra inicia
da, este País não pode· parar; essa gente é grande demais 
para ser contida no bar~il dos "compra chicos" que tentam 
diminuir este País, com9 outrora, na Espanha, os ciganos 
queriam impedir as crianças de crescerem para que fossem 
vendidas como monstros nas feiras para gáudio e vantagem 
pecuniária deles próprios. Este País, esta gente, este povo 
não pode ser freado. Tentaram impedir que o Brasil entrasse 
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no Primeiro Mundo, mas Collor_ Vem aí e, se Deus quiser, 
se as forças poderosas_ que regem os rilundos e as pessoas 
o permitirem, atravéS _do seu ideário, do seu roteiro, da sua 
liderança, haveremos de nos libertar dessa condição de .. com
pra chicos." 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me permite um brevís
simo aparte? 

O SR. AUREOMELLO- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Aureo Mello, V. 
Ex~ fala com tanto entusiasmo, e, como não há manifestação 
contrária, parece que- todos aqui estamos em Concordância 
com V. Ex~ 

O SR. AUREO MELLO-E estão, subconscientemente. 

O Sr. Jutahy Magalhães - E quero apenas manife$tar 
minha discordância e almejar que Deus me livre de V. EX" 
ter razão. Se Collor voltar, que seja para a cadeia. Ai, con
cordo. 

O SR. AUREO MELLO -Nada disso. V. Ex•, subcons
cientemente, está certo de que Collor vem aí sufragado pela 
simpatia dó povo, sufragado por aqueles próprios estudantes 
que já se recusam a Pintar a cara, porque perceberam que 
foram explorados _vil~ente_ t:~a sua ingent-!i9ade para fazer ma
nifestações contra Collor, ele vem aí com o apoio de todos 
dos militares conscientes que sabem que Collor tinha um plano 
para levantar este Brasil. Collor vem aí apoiado pelas mesmas 
forças que o combateram e que sabem que ele é, realmente, 
a força capaz de impedir o· -alude que se desenha na direção 
da nossa Pátria. É um estandarte, é uma bandeira que surge, 
é um homem que se destaca. 

Tenho certeza que as pessoas sensatas e conscientes como 
o nobre-Senador Jutahy Magalhães hão de pensar duas vezes 
quando imaginarem este País entregue à sanha dos másc;aras 
que estão ansiosos para alijar a oi'ganiÍãção social vigente 
e se assenhoriar de uma Nação que para eles está desorga
nizada e precisa de outros parâmetros, estatutos e regula
mentos, ab-rogando, derrogando e derrubando os direitos 
constituídos e o que já eSfá collquistado secularmente pelo 
esforço dos nossos ancestraiS e pela capacidade de cada um 
de nós. 

Para frente, para o futuro, Srs. Senadores, para o desejo 
de que o Brasil, brevemente, entre nos patamares do Primeiro 
mundo e venha a ser uma Nação à altura da sua grandeza 
e da miscigenação harmónica deste povo, que é motivo de 
maior orgulho para todos nós, porque aqui é a Pátria do 
mundo, é o laboratório universal. onde todos, brancos, pretos 
e amarelos se fundeiJ?. no mesmo ideal, qual seja de fazer 
desta pátria o bem-estar da humanidade e a certeza de que 
esta Nação será imperecível e crescerá nos desígnios f~mtás
ticos em direção aos mundos superiores~ 

Tenho dito. 
Durante o discurso do Sr. Aureo Mel/o, o Sr. Hum

berto Lucena, Presidente deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, .2'1_ Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Álvaro Pacheco, 

O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL-PI. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, SJ4l e Srs. Senadores, muito 
se fala hoje em segurança, oil, melhor dizendo, em insegu
rança, fenômeno que se alastra qual doença insidiosa e maligna 

na sociedade, deSrespeitando idade e classe social, fazerido 
da violência e do medo componentes da personalidade urbana. 

Não há dia que se passe serre que ·penetrem nossos Iires 
e nossos locais de trabalh9 notícias de crimes de seqüestro, 
assassinatos, estupros e assaltos. Acuado.s por essa verdadeira 

-- ciranda do medo, alguns chegam a se armar para fazer justiça 
com as. próprias mãos, numa infeliz inversão de valores entre 
o dever do Estado e o direito do cida<;Jão. . 

E o que nos faz pasmar, Sr. Presidente, é que esse desca
labro já atinge proporções alarmantes no seio de nossa juven
tude. Em idade de sedimentar valores_ e _aprimorar idéias e 
hábitos sadios, nossos joven-s se reúnem enl Verdadeiras 
''gangs'' para promover arraStões e p!ãticar estupros e tantos 
outros crimes que afrontam e afligem a soci~çiade brasileira. 

Vivemos, de fato, hoje, em todo o Brasil, numa verda
deiraguerra social que talvez, a agravar-se inclusive ·por fatores 
e co-mportamentos políticos premeditados, venha a desesta
bilizar a Nação, instituindo, ao lado dessa insegurança coletiva 
crônica, o pânico que conduz ao desespero e ao caos institu
cionaL 

O passar do tempo e a inexistência de ações mais índslVas 
vêm exacerbando os problemas, a ponto de fazer o País passar 
por situações vexaminosas, como aconteceu recentemente, 

.quando o. crime de assassinato de um adolescente na cidade 
do Rio de Janeiro só foi solucionado após a interveniência 
do Primeiro-Ministro inglês. É ve'rdade que hoje_ a palavra 
de ordem na agenda das nações é a ihtegração1 mas não pode
mos correr o risco de nos iludirmos, pensando que a ~ol~~o 
de todos os nossos problemas internos virá c-om o auxílio 
da comunidade internacional. 

Em uma sociedade que busca resgatar a esperança na 
justiça social e no progressõ econômlco,o que se vê é a cobran
ça cada vez mais freqüente quãrito à segurança. E o Estado 
queda, impassível, sem respostas e sem acenar com políticas 
e projetes viáveis para reSOlver o problema de forma integrada 
e articulada. 

São evidentes e nefastas as conseqüências para a sode
dade. Com o crescimento vertiginoso da massa âe delitos 
praticados e a alteração dos padrões de criminalidade, assis
te-se hoje, ao lado do criminoso soUtário-e.soturno, à emer
gência da criminalidade organizada, muitas vezes até sob mol
des empresariais. 

Urna das faces mais visíveis e escabrosas da verdadeira 
fábrica de criminalidade em que se está transformando nosso 
País surge quando trazemos à tOna a discussão do Sisteina 
Penitenciário brasileiro. 

Não é preciso ser um especialista no assunto, Sr. Presi
dente, para percebermos a pouca atenção que tem sido dada 
no Brasil ao Sistema Penitenciário. Um Sistema que, em al
guns momentos, tem servido apenas de trampolim para carrei
ras no setor administrativo do Estado. Fala-se muito no pro
blema penitenciário. Mas não há ações concretas, não há co
brança. Chega-se a pensar que não há intenção real de trans
formar o discurso em açáo, de "fazer a fala andar". 

Nesse contexto, sobrevivem problemas que se acumu
laram ao longo de cem anos de vida republicana, e que não 
podem ser equacionados simplesmente com medidas e proce
-dimentos técnicos desvinculados da realidade e das necessi-
dades do País como um todo. , __ 

Ale_ga-se_. _C9ID:ireqüência, ·a faita de recursos. Mas, como 
disse o Professor René Ariel Dotti (Revista forense, VoL 80 
N' 287 PS 17 A 27 JULISET 1984), "é certo que a inexecução 
de princípios e regras básiCas para o regular funcionamento 
de instituições e estabelecimentos carcerários se deve à falta 
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de recursos fínanceirOs, Corno, aliás, tem sido uma constarite 
em nossa história penitêriciária. Mas nêrD ·Por iSso a reÍlúncia 
ou a deserção dos id~ais e_ 9-os,projeto_s-~eve ser o .;:a~i}lho 
alvitrado para ·atenuar as ·dores da frustrãção de todos quantqs, 
teóriços ou práticos·, Sé ertvotvem diariamente, minuto a rninuw 
to~ éoril d in'finito'desàfio Cárcerárid".' · _ · _. · · '' ' 

É Caótiêã a sifuãÇáo' dó ·sistema peniténciário Orãsileiro. 
A• superpOpulação Ç umã 'realidade P.rê~ênt~ na maior parte 

'das prisões brasileiras: S_ão 126.000 conçlenados, para uma 
capacidade de apenas 51.000 vagas.- Há~ portanfo;/s:ooo-de
tentos'a:lém das vagas disp'ohíveis. E qU.a:se Wetade desse.efetiw 
vo, apesar ae ·condérlado, eStá recolJiido a· cade_ias públi'cas 
e,delegacias policiais feifas·para alojar Os-detentos poi:- pouco 
tempo, enquanto se aguarda sua transfe~ência para presíd~o's. 

Segundo recomendação da Orgailiz.ação das Nações Uni
das, 600 internos deve ser a população· de uma penitenciária 
de Sêguràrtça máxima: P:ara atendermot a esse padrão, neCessi
taríamos de 54 (cinqüenta e ·quatro) dessas penitenCiárias, 
a um custo de 20 (vinte) rriilhões de dólare_s__ç_aQ_~_ um~_._:: ________ _ 

Para piorar o quadro, em 1990 havia 300.000-ffiandados 
de· prisão não cumpridos no Brasil.· Em· 1993, são· 164.000 
·só em. São Paulo' e 490.tl00 em todo o País. E entre 1990 
e 1992, a popula~ãó t:àrcerária sofreu áéréSciiílo de 27%. enw _ 
quanto o défiÇit de vagas cresceu 156%! -- . · -

. Em meio a esse caos, dificilmente podewse esperar que 
ocorra a recuperação social ou a ressocialiZaç~o dos de tentos. 
Ao relatar os acont~cimentos que culminaram com a Inerte 
de· 111 presidiários enr São Paulo, em· outubro de 1992, a 
Revísta Veja apontou ó próblema da superpopulação carce~ 
rária e destacou o modUs vivendi dos deten-tos que cumprem 
pena nas prisões. Ali eles convivem com .qUadrilhas, com o 
tráfico ·e o' Consumo de droga~ e com a -corrupção de agentes 
penitent::iárjos, o que dificulta sobremaneítil Sua recuperação 
e integração sociaL 

. O maior foco de disseminação da aids e'stá hoje, no ·País, 
provavelmente, naS Cadelas e penitenciáriaS.:....- e os criminos?s 
que fogem desses estabelecimentos penais fá usam a ameaça 
de contaminação de aids como mais uma arma letal. 

' i. ",··:·-.-

. Se as condi~c;>es 4o presfc!i~ impedem ou dif~cultam sua 
f~ga, n~I11.P-o.r,I~s.o_ Õs pfes~s .de alta periCulosídade ç:l!!~Xam 
Qe. ~gir, çhe.fi,ando ,o.u_ vi,ncl;llaJ;t90wS~ a qu"drilhas. que contiw 
nuatn. ~tingindq fi! vjole:ntândQ a sociedade., . , __ .. 

NãO é menur O. ma.I que causam essas quadrilhas.no inte
rior dos presídios.: A,lém" de- eXerCerem domínio pel<? terr9r 
sobre os apen34osde men-or periculosidade, atraem e transforw 
mam outros em perigosos delinqüentes, que se vêem; assiln, 
sem condiçQes Qe pagar suas .dívidas para com a sociedade 
atrav~s .do _arrependimento e do crescim~nto moral t~o neces-
Sáriós" par'a'd progresso da humanidade. _ _ _ . 

-Por que aceitar es_se i;:stado_de coi~~s. ~.ani:.endq~nos indiw 
terêntes à ·a:çao de êrim_inó.sos cont!Jrriazes e n_oêiVOS, profes
Sores e a"gerlt'es ~a:iqr_es d;:t _crinii~auqad~7 _POi- ·q~é ;n_30 ·env~áw 
lqs_para áreas rpai~ afas.taQa.s e. de _çlifíc,il ~c.esso d9 terfi~<,)rio 
·n"acional? . · · . . 

· 'Não nos par_ece claro, Sr. Presidente, que isso ãtenuaria_ 
em rriuitó os in:cOhvenieiltes_ descritos, com resultados \o'antaw 

jÇ>S.O§o _p,a!a o sisternã periai, para a recupe.r!lÇãÕ e reinteg~ação 
social do delinqüente di baixa periculosidade e, p~i~éí_i)alw 
.me.n.te, para a spcied~d~J .• __ - ,_ . , . . . . _: 

A própria: _legislação recoJlhçce_ essa possibilidad~, J':.',in 
seu aYL 86,.a Lei de Ei<ecução Penal"(Lei N' 7.2.10, de 11-7c84) 
"és~abeled: qUe ''AS fierlas-pnVátiVas- dé liben;lãde -~piíéadaS 
·peta juSiiça-aê Unia' Uriid_ad~- (e9~rat\va podem ser execUtádas 
_ ell). ·a~tra ~~idac\e_, em e~tabeiecirpe_Ítio fo'c~J ou da Uni&o". 

E no seu parágrafo primeiro, o mesmo artigo prescreve 
que •: A União Federal poderá construir estabelecimento pertal 
em local distante da cOndenação para recolher (: .. ) co_ride
nados-à pena superior ·a 15 (quinze) anos, quando-a médida 
se justifique no intere-sse da segurança pública ou _do próprio 
condenaçlo". . _ _ .--

1 
__ _ _ , 

No atual ·contexto,· a medida se juStifi~. Srs. Senadpres. 
No interesse dá._ segurança de nossas cidades, nossas famílias . 
nossàs'criailçâs·, e tam~;>ém no interesse dos próprios-detexÚOs. 

As grandes penitenciárias de cidades corno ó _Rio~ S~o 
Paulo, Recife e Belo Horizonte ocupam áreas urbanas nobres, 
valorizadíssimas. Essas .áreas poderiam sú transformadaS ilos 
recursos necessários à cpns~rução de estabelecimentos penais 
em locais remotos~ que pudessem realmente isolai" os ·crirpíw 
nosos de alta periculosidade durante o cumprimento da pena, 
seccionando ~ anulando o 'comando' que orienta a crhninaw 
lidade urbana de dentr~_das peniteõ.ciárias de segúrinça máxiw 
ma, situadas no coraçãO dos grandes centros urbanos. 

Inelutavelmente se cOnclui que, nan:~asas penais, o comw 
portamento delinqüente sofre escolaridade e se pós-gradua. 
Pelas precárias e até subumanas condições- de_ alojame_n_~o_ e 
manutenção, pela promiscuidade, pela falta de higiene e de 
um mínimo do necessário à dignidade 9o detento, ao invés 
de sítió-saneador das enfermidades morais, a prisão se transw 
muto~ n~.que sua própria clientela denorniria «a universidade 
do cnme . . . .. . os· dadOs falam pOr si- só: são quase 45.000 apenados 

Em seu livro "Novos Rumos do Sistema Criminal" (Fo:.: de altà pedcul?sidade nÇ> Brasil! Desses, ~7.000 s:ão, ou condew 
rense, 1983), Miguel Reale Júnior tratou da matéiia dizendo nados a penas elevadas pu reincidentes em crimes de natureza 
que "a lei da selva impera para lá das muralhas de segúrança, gia've,_ e pOderiam ser enquadrados nas disposições da _citã.da 
como_ se elas existisse~ para impedir que os valores da pessoa Lei de Execuç<!o __ Penal. 
humana tenham acesso ao estabelecimento_penitenciário". A solução doProblCma não reSióe, cOmo vimos, n~r_ro_J?O-

Não pretendo aqui, nesta tribuna, discutir causas e ori- siçãode legislação pertinente -ela já existe -mas na vontade 
gens nem apresentar solução definitiva para o problema peníw e na deciSão pó lítica: de aplicáwla. A demanda social, represada 
tent::iáiio. B"usco, -sim chamar a atençãO dõs Sr. Senadores em anos de arbítrio, está a eXigir Uin mínimo de providências 
para uma situação que nos deixa preocupados pela feição do Estado. 
que vem adquirindo, de verdadeiro cat~clismo, corrosivo e O Ministério da i~stiça prepárou peça orçamentária para 
danoso. 1993 no valor de 1 trilhão e 917 (um trilhão novecentos e 

Na teia desses acontecimentos subsiStem os estabeleci- dezessete) bilhões, dando prioridade absoluta ao térmíno de 
mentes p·enais situados-dentro ou próx.imo-de grandes centros obras em.andamerito d~sde 1987, incluindo um único presídio 
urbanos. É fato< amplamente conhecidO e diariamente comprow de segurança máxima Tio Estado do Pará. 
vado _que essa proximidade é um fator d~ incentivo à fuga O_ ritmo dessas obras vem sendo tão lento que as edificaw 
de perigosos delínqüentes, dada a facilidade de apoio externo ções estão se dete_riorando sob a ação das intempéries e sofren
aos seus planos de evasão e a rapidez com que alcançam do constantes elevaç9e,s nos seus custos. Pois bem. Em conse
homizío seg.uro, fora do alcance da Polícia e da Justiça. _ qüênciã da baixa prioridade qUe os órgão~ técnicos e políticos 
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atribuíram_ a:o_ ~es,gasta~<? .s~stel!l~ .Pen~t~.ó~i?(i(,>~, ~ ~~i O.r9~
mentária para 1993 á.tnbu1u a'? _Sistema 74 _(~~tent~ e quatro) 
bilhões de cruzeiros! Is~o eq~ivale ,a ap~~as 3,_8% d~~ nec_essi
dades mínimas, não CÍá para ·costear ~e~ .29_% ~as: obras _de 
uma úOica penifenciária de se·gurança ·máxima! . . _ 

Não bastassé é.Ssà incúria, in:tere'sses políticos locais pres
si·onàra'm pela íntiodução no Orçamento· dé 28 (vinte e àito) 
novas obras, muitas delas em desacordo com oS-õbjetivos 
prioritários do Sistema Penitenciário~ Causando uma ''pulveri~ 
zação" orçamentária que certamente trará conseqüênciaS ái!J,_:_ 
da mais negativas. · - · " · ·, : · - - · · · · · . 

Ê preciso· dar um "ba-sta"· nesSe inehbSptezó ·pela segu~ 
rança tl? cidadão .. É pfe~iso: ~f!J.St3r: o ~edO~ _çótistrufr" ~ re_sp~i~ 
to, reStaurar a confrai:u~a. Mas para que tSso ~cotit~ça .• Sr. 
Presidente, é fuildameDtal a cOnscientização·e a·sensiQilização 
dos órgãos técnícos e políticos envolvidos. Não há outro cami
nho, se· quisermos efetivam:eilte chegar a uma solução contra 
a violência, que minimize- ó problema da criminalidade e au
mente a segurança da população, sobretudo nos grandes cen-
troS ufbanos. · · · . . 

Nessa cruzada contra a yiolência, o ~poio do Congresso 
Nacioflal, exerci!Ítd6 -seu papd de- representante maior das 
demandas sociais._ e"dos reClamos da Nação', é essencial. Não 
apenas legislando; mas támb~~ fis~àliza!).d_o,, cobra~do e es~
múlando. Temos 'o dever de exortar 'o Minis~ério. çl.~ ,h,tstiçf! 
a cumprir a legislação eXisten'te; incitar'O iudiciáriO ·a romper 
com o anacronismo de procedimentos e atitudes não consen
tâneaS: com o advento de uma cidadania consciente e partici
pativa; e 3pelar aos Governadores e aos órgãos técnicos fede
r_ajs,e ~staduais.para que se empenhem de fato no atendimento 
às necessidades de segurança _da população. 

"f.'Ião.se tra.ta, evidentemen~~. de_ questão de_f~ci~_ solução. 
O problema é antigo e as vãrias e posSíve~s ·sofu0~s. t_a~bém. 
Mas o· Brasil nãO pode mais conviver," em Rleno limiar do 
terceiro milêriió, com a dicotomia de uma modernidade que 
levanta as paredes do desenvolvimento sobre os alicerces da 
insegurança e do medo. 

Muito Obrigado._ 

, O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Wedekin .. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC.Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
acabo de receber carta do presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Tubarão, Argemiro A. Nunes, dando conta 
de que a margem de lucro na comercialização de combustívc~is 
em São Paulo e no Paraná é mais alta do que em Santa Cata
rina, _conforme informações transmitidas pelos sindicatos que 
representam os vendedores nesses Estadqs. Não se c~:mhecem 
as razões que justificam essa Singular discriminação contra 
os postos de venda de combustíveis em meu Estado. 

Segundo a r~ferida corresPondê~cia q-ue me ch~gou às 
mãos, no recente ;upnento dos preços .dos combustíveis, "o 
percet;J.tual de luc;rp repassado aos postos ficou muito aquém 
do ,percentual de aumento repassa9o para os çqmb~stíveis, 
conforme quadro em anexo:' _v ai~ a. p~~a, acrescentar que 
_ess~ quadro mo~t.ra ··~ cond~ç~o. disc_rimipatória??em que se 
·encontra nosso E~tad9 _com relação à margem de.lucro aufe
rida nos demais_ Estados," conforme, ainda, a comunicação 
que acabo de receber. _ ~ __ . 
· Enumero, a seg~ir, o que inform~ ·o preSiper;lt.e. 4a. As~o-
dação Comerciai e Industrial de Tubar#io, ~extuahp:ente,: , 

"1 - O pe~centual de lucfo ~~ venda de combustíveis 
.em S3Dta Catarina, muito abaixo dos -Estados de São Paulo 
e Paraná, provocará, inevitavelmente, o fechamento de inú
meros Postos de Abastecimento de Combustível em nosso 
Estado, "fruto de uma política de preç_os discriminatória e 
que não permite.contlições de competitividade; _ 

2- Os custos operacionais de uma empresa catarinense 
não são obviamente diferentes dos custos operacionais de em
presas dos demais Estados. Em Santa Catarina, os postos 
têm empregados_, piso salarial, comissões sobre vendas, encar
gos sociais, inclusive_ vale-transporte, cesta básica, assistência 
médico-dentária e impostos, custos .que são. agravados por 
uma questão de escala, uma vez que a quantidade de combus
tível comercializada é menor do que nos dois referidos Esta-
dos. , ~- " _ - .. 

3 -E evidente que essa discriminação inexplicável dese"S
timula _os empres~rios do setor de combustíveis, qi.Ie não e'n
contram meios de atenuar os efeitos da atual política de preços 
praticada pelo Departamento Nacional de Combustíveis, a 
qual os impede de prosperar... ~, _ · 

O líder classísta de Santa Catarina informa que tem cha
mado a atenção das autori,Çiades competentes para essa política 
discriminatória de preços de combustíveis em Santa Catarina, 
sem que se tenha tomado qualquer providência. O presidente 
da Associação Comercial e Industrial de Tubarão, em Sanla 
Catarina, pede a correção dessa injustificável distorção, de 
forma que os preços praticados na região Sul e São Paulo 
tenham as mesmas margens de lucros, nos termos do- que 
preceitua o artigo 5" da Constituiçãd brasiJdra. . -· 

Finalmente, Sugere a liberação de preços dos combus
tíveis de maneira que as empresas tenham a liberdade de 
praticar preços de conformidade com as necessidades e exigên
cias do mercado. sem discriminada ~ocorrência, como se 
verifica atualilteiite em s·ant3. -Càiaririã ein relação a São Paulo 
e Paraná. O presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Tubarão está certo de que essa liberação de preços constitui 
caminho certo para garantir a prestação de serviços de melhor 
qualidade para o público cons~midor. _ . 

Solicito à Presidência da Mesa a transcrição nos Anais 
da Casa do quadrO demonstrativo da política discrimin3.tória 
do Departamento Nacional de Combustíveis em relação a 
Santa Catarina, para que fique registrado aqui o protesto 
catarinense contra essa política absurda: 
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QUADRO DEMONSTRATIVO 

Esta Pro- Margem de Mar- % Preços Lucro Margem % 
do duto Lucro qem comb. P/ li.,- Lucro Pre 

-------- Lucro reajus- tro em repas ços 
-------- repas- ta dos 07.10; sado comb. 

09.09.93 sados pelo Go 93 aos repas 
22.09.93 Postos vemo postos sados 

(em %) pelo 
Gover 
'!0 

SP gaso 5,916 6,757 14,19% 16,0% 7.74 14,65% 15,5%-
lina 5 6 14,78% 15,6% 89 14,65% 15,5% 
ál- 5,884 6,757 14,74% 15,8% 7.74 14,69%- 16,9%: 
cool 3 6 89 
di e- 5,155 5, '921 6.78 
sel 4 o 96 

PR gaso 5,4_92 61 26_]. 13,83% 16,0\ 7.17 14,69% 15,5% 
li na 3 3 14,65% 15,6% 98 14,69% 15,5% 
ál- 5_,460 6,261 14,63\ 1._5 ,8\ 7.17 14,.59% 16,9% 
cool 1 3 98 
di e- 4,782 5,485 6.28 
sel 7 o 96 

se gaso 4,731 4,902 3,59% 16,0% 5.62 14,69% 15,5% 
li na 6 9 4,25% 15,6% 22 14,69% 15,5% 
ál- 4,699 4,902 4,15% 15,8% 5.62 1.4,74% 16,9% 
cool 4 9 22 
di e- 4,095 4,273 4.89 
sel 6 o 98 

'l- . , 
0.ra 

Senadores. 

o- que tinha dizer, sr. Presidente, sr•s e Srs~ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o "e
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, uma 
das características prinCipais da cultura contemporânea, acha~ 
mada cultura tecnológica, é, sem dúvida,,a eficiência. Nela, 
os homens sabem cada vez mais como fazer as cois3s. Em 
contrapartida, porém, em virtude do relativismo que- toma 
conta da ciVifizaçã.o 3tU.al, sabem Cadà vez menos por que 
as fazem. 

No âmago dessa questão está o abandono da ética e da 
reflexão crítica a respeitO do significado: d<:\ própria pessoa 
humana. Está, ademais, a substituição da própria ética pela 
praxiologia, com o predomínio que esta confere à raciona
lidade da decisão, sem considerar a moralidade dos meios 
usados para o alcance do fim colimado, com todos os efeitos 
sinistros que--daí podCm advir. 

À praxiologia não iriteressa olhai o--horizonte do fim abso
luto do homem c da sociedade. Bastam-lhe - repito - a 
solução racional dos problemas com que se defronta e o fim 
imediato da ação que se pratica. Para ela, a solução meramente 
racional tornou-se a solução ética, mesmo que se faça a escolha 
de um antivalor, ou mesmo que se esteja em discordância 
com o fim absoluto do homem e da sociedade. 

Nesse contexto, o homem contemporâneo cada vez mais 
se apavora diante de suas próprias criações, pois que a cultura 
se está voltando contra ele próprio. 

Faço essas conSiderações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a propósito da recente divulgação na imprensa de to~o o 
mundo a respeito de se ter conseguido a duplicação de em
briões humanos em laboratório. 

Segundo noticiado, os pesquisadores norte-americanos 
Jerry Hall e Robert Stillman, do Centro Médico da Univer
sidade George Washington, e que trabalham em um prog,r_af!la 
de fertilização in vitro para ajudar mulheres a ficarem grávidas. 
implantando embriões já fertilizados em se_us úteros, anuncia~ 
ram, no dia 13 de outubro último, em encontro da Sociedade 
Americana de_ Fertilidade, realizado em Montreal, Canadá. 
terem conseguido produzir, pela primeira vez, clones de em~ 
briões humanos, a partir de células de um único embrião. 

O processo, conhecido por clonagem, consiste, pode-se 
dizer de_ forma resumida e sem o rigor que caracteriza os 
conceitos científicos, na construção, em laboratório, de gê
meos ''idênticos", a partir de um único original, ou, vale 
dizer, consiste na mult.iplicação biológica assexual, realizada 
artificialmente para conseguir diversos indivíduos genetica
mente homogéneos, ü;;to é, com o mesmo património genético. 
Segundo o jornal T~e New York Times, do dia 24_ do mês 
passado, os citados cientistas conseguiram duplicar embriões 
humanos, com a utilização de método aplicado na obtenção 
de clones de animais. COm o avanço da pesquisa por eles 
empreendida, tornar~se~ia possível implantar os embriões hu
mános em úteros de mulheres "hospedeiras" (que certeza 
poderllos rer de que alguém já não o esteja tentando fazer?), 
gerando~se, em conseqüência, diversas crianças homogéneas, 
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cópias fiéis de um único ser humano, fruto de manipulações 
realizadas em laboratório, com~ já _se- con~-egtLe- hoje _ _fazer 
com animais irracionais. 

A clonagem de embriõ_cs humanos abr.e alternativas ma- -
cabras para a humanidade. De imediato,-há ã -PoSsibÜidade 
do congelamento _de embriões para serem desenvolvidos mais 
tarde, quando um similar já tiver sido "testado". Há o risco 
do surgimento de uma nova espécie de eugenia (controle da 
reprodução da espécie com o objetivo de melhorá-la), me
diante a realização de diagnósticos genéticos de embriões hu-· 
manos., com toda as repulsivas conscqüên~ias que daí ~urgirão, 
como o comércio âC embriões, (rue viiía a ·ser, por certo e 
como de costume, vedado em nome da ética, para ser realizado 
clandestinamente, e o provável surgimento de um "liberalismo 
biológico", que poderá permitir aos mars--ricos e àos mais 
fortes uma prole melhor. Além disso, há o risco de que se 
desenvolvam embriões humanos que poderão constituir fontes 
de órgãos a sereni futuramente transplantados em indivíduos 
geneticamente homogéneos. Haveria, ademais, tantas outras 
possibilidades, que bastaria sua sirilplcs enumeração para pro
vocar repugnância a qu-alquer peSS-oa dotada de um mínimo 
de bom senso. 

O que de fato assusta s~o as a,?tronómicas Cifras do comér~, 
cio biotecnológico. A revista lstoE de 3 de novembro passado, 
em matéria intitulada "Dr. Frankenstein", em_ que trata da 
duplicação de embriões humanos, traz a seguinte informação: 
"O método Hill apenas levou ao limite as pesquisas genéticas 
e biotecnológicas que, através da manipulação de organismos, 
visam a obtenção- de novos produtos e serviços industriais. 
Apenas em 1990, o comércio de produtos biotecnologicamente 
desenvolvidos movimentou mais de US$5 bilhões e estima-se 
que atingirá US$65 bilhões no ano 2000"-

Sr. Presidente, Srs .. Senadores, diante da reação provo
cada pela experiência em todo o mundo, declararam seus 
autores ter destruído os embriões no ~~~to dia após a sua 
fertilização, com ãÍhferrupÇão da pesqriísã, preocupados que 
estaVam com os resultados que po~eri~m dela advir. A simples 
declaração dos cientistas, no entanto, não é garantia de qu~ 
·eies não estejam icvando avãnte a pesquisa~ -Ou de que a 
divulgação da experiência não tenha estabelecido uma verda
deira corrida em todo o mundo pelo domínio da técnica .da 
produção em série de seres humanos homogêneos. 

A experiência provocou por toda parte grandéS debates, 
séi-ias controvérsias e veemente repúdio dos órgãos e pessoas 
comprometidos com a aplicação dos princípios étíCos aos cam-
pos científico e técnico. ----- ---

Dentre as vozes que se levantaram, fez-se ouvir a do 
renOmado biólogo francês Jeróme Lejeune. O cientista pós 
em dúvida o sucesso do experimento, enfatizando, porém, 
a condenação de qualquer tentativa de multiplicação assexual 
de pessoas humanas, por considerá-la em desaeç>rdo com a 
lei natural e uma regressão da inteligência humana, ao tentar 
repetir no ser humano o que já {ai considerado falta de respeito 
em animais. Lejeune, conforine matéria publicada no Jornal 
do Brasil, na edição do dia 20 de novembro último, alerta 
para o perigo da manipulação da matéria levar à ''desuma
nização do comportamento"~ Afirma _o biólogo já existirem 
"experiêndas -de-canibalismo cerebral, como a extração de 
células de fetos vivos para transplantar em pacientes com 
mal de Parkinson". 

Não menos veemente foi a éondenação da pesquisa feita 
pela Santa Sé. 

Em editorial publicado no Osservatore Romano, edição 
relativa aos dias 25 e 26. de oUtubro último, escrito por Gino 
Conceti, "a propósitO âá. clonagem humana", intitulado ''Uma 
escolha -perversa", -reproduzem-se comentários fortes de auto
ridades em ética e de cientistas. "Autêntica história de hor
ror", "túnel da insensatez" foram expressões, segundo o edito
rial, usadas, respectivamente, por George Annas, especialista 
eJ:!l ética médica da Universidade de Boston, e por Gianluigi 
Capitania, titular da cadeira de fisiopatologia da reprodução 
na Universidade de Gênova. Nas palavras do editorialista 
os autores da experiência 'enfientaram todo impedimento mo~ 
ral, "infringindo abertamente o código deo_ntológico que regu
la as experiências médicas". Segundo ainda Gino Concetti, 
"as finalidades nas quais os cientistas se aventuram no contur
bado"e inquietante expeiirriento não justificam- uma escolha 
que é intrinsecamente perversa. Não basta, por certo, o desejo 
de assegurar filhos a casais que naturalmente não os possam 
ter para justificar o desenvolvimento de :um processo_ que 
a consciência comuril rejeita_ como coiltráiio à dignidade da 
pessoa humana", esc:reVe ele. ''E que dizer, então- pergunta 
o editoiiálista - da perspectiva de se utilizarem embriões 
clonados em transplantes de órgãos, operação esta sumamente 
execrável, ou de 'se programarem filhos selecionando-os em 
bancos de embriões congelados, tendo por modelos os já nasci
dos, cujas caracteristicas psíquicas e somáticas podem ser com
paradas e verificadas?" 

Prosseguindo, afirma o editorialista: "Desde sempre se 
aceita universalmente que um fim bom ou a consecução de 
um ob jetivo útil não podem constituir por si sós o critério 
da moralidade do agir humano em cada esfera, inclusive a 
médica. A engenharia genética é, sem dúvida, uma ciência 
que u:az vantagens à humanidade, à reprodução da espécie. 
Mas para que seja 'hum.anap, isto é, que responda a,ps valores 
da dignidade da pessoa e a seus direitos. deve esta! St!mQ,re 
a serviço da própria pessoa para melhorar-lhe a qualidade 
da vida, eliminando taras hereditárias ou outraS eventuais 
disfunções". · 

Por fim, ensina o moralista: "Quando ul_trapassa esses 
rigorosós"lilnites~ _quandq s'e coloca além e acima das normas 
dá ordem-morai e jurídica, fundada sobre o primado e a 
dignidade da pessoa, quando, enfim, viola os direitos ainda 
que de um só ser humano, transform~-s~_ (a engenharia gené
tica) em instrument-o perverso e não pode ser aceita nem 
permitida. Os legisladores, os estados têm o dever de decretar 
no âmbito de seu próprio ordenamento normas precisas ao 
resguardo da pesquisa científica, não para freá-la, mas para 
desencorajar aqueles que, sem escrúpulo, se aventuram -no 
túnel da loucura ou querem escrever uma história de horror, 
humilhando e ofendendo toda a humanidade." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou plenamente de acor
do com o editorial do Osservatore Romano, que acabo de 
çxpor-lhes. E foi por ter sempre acreditado na necessidade 
de transpor para a norma jurídica os princípios éticos, que 
apresentei, em 3U de abril de 1991, o Projeto de Lei do Senado 
n" 114,de 1991, que ''estabelece normas para o uso das técnicas 
de engenharia genética, paia a construção, manipulação, cir
culação e liberação de moléculas de DNA - recombinante 
e de organismos e vírus que os contenham e dá outras provi
dências". 

Fiz constar do referido projeto (art. 29), a proibição, no 
uso das técnicas de engenharia genética, entre outros pontos, 
de intervenção no material genético humano in vivo, xceto 
para o tratamento ele defeitos genéticos, e a proibição de 



11192 Quinta-feira 9 DIÂRÍO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) Dezembro de 1993 

reprodução de embriões humanoS destinados a servirem como 
material biológico disponível, inclusive para a destruição Vo-
luntária -sOb a forma de excedentes. -

Ao elaborar o projeto, tive em :ritenie oferecer um refe
rencíal legal para o desenvolvimento da engenharia gen-étita 
nacional, de acordo com rígidos princípíos' de biossegurança, 
diante dos consideráveis riscos que a ãtiVídade encerra, sem 
olvidar. contudo, a necessidade de preservação do ecossis
tema, da saúde humana e dos direitos individuais, alérp. da 
necessidade do pleno respeito aos prindpiós- e nonrias da ética 
nas investigaçõe-s cíentíficas, tendo em Vista os possíveis· ríScos 
murais que cada nova tecnologia desenvOlvida pode criar. _ 

Tendo tido a iniciãtiva da apresentação do projeto, não 
pretendi, como fiz constar de sua JustificaçãO, ·•exaurir 'assunto 
de tamanha envergadura e complexidade", ma'S sim "suscitar 
um debate mais amplo, possibilitando· a elaboração legislativa 
mais adequada". 

Relatado pelo ilUstre Senador Francisco Rollemberg, o 
projeto foi oaprovado pelo Senado Fede rã! em dezembro de 
· 1991, tendo o nobre relator contribuído para o seu aperfeiçoa
mentQ em diversos 'aspectos, demonstran'do S. Ex~ grande 
interesse e empenho para a aprovação da matéria, além ·de 
indiscutível competéneia no aprimoi'àmento da proposta ü:ti-
cial. · · · 

Em 27 de dezembro de 1991, o Projeto de Lei foi encaÍní
nhado à Câmara dos Deputados. onde recebeu o n" 2.560, 
de 1992 e onde, desde então, se encoritra: tramitando, tendo 
merecido, ·em abril do ano em curso; pârécer favorável, com 
apresentação de subs~tutivo, do il~stre relator na Cq~cio 
de Seguridade Social e Famílfa, ilustre peputado Sérgio Arou
ca. No substitutivo apresentado, mantém-se o espíritO que 
norteou a elaboração original do projeto, merecendo destaque 
a alínea II do artigo IV e o artigo V da nova versãó, que 
tratam a matéria da seguinte forma: nó "uso das técniCas da 
engenharia genética é proibida a intervenção no material gené
tico humano in vivo, exceto para o tratamento d~ defeitos 
genéticos e de outras doenças; é proibida, a manipulacão expe
rimental de embriões humanos, inclusive a sua manutençã"o 
in vitro por quãlquer técnica de suspensão d~ animação ou 
a· sua produção natural ou artificial Jiâfa' fins de utilização 
enquanto material biológico para quaisij_úer fínalidades. 

Sr. Presidente, Srs .. Senadores. em vista da grande rele
vância e atualidade da matéria e da necessidade de se estabele
cerem com urgéncia parâmetros Para 'o' U~o da~ técniCfl_S ~e 
engenharia genética no Brasil, a fim de Se-_coibir_~~o e qual
quer abuso derivado de manipulação irf~SfKmsável ou crimi
nosa do material genético, inclusive no reino vegetal -uma 
vez que o projeto não se limita à proteção dos embriões hum a~ 
nos -, realço o dever que o Congres&o Nacional tem de 
apressar a aprovação do Projeto de Lei n' 2.560, de 1992. 

Evidentemente, quando defendo a apróvaçáo da matéria 
não estou pretendendo_que se detenha o_avanço da investi
gação científica, sem dúvida um grande bem para a humani
dade (quanto a isso, aliás, penso que o cOntinuado desenvol
vimento da ciência em r(~lação aos seres viVoS continuará tra
z.errcÍo grandes benefícios à humanidade, e que o domínio 

/'das téénicas..da engenharia genética será, a partir da agora, 
./· a grande meta a ser perseguida por todos os_ países, visando 
'· à conquista da hegemonia nos campos científico e tecnoló

gico). Ao defender a aprovação do projeto, estou, sim, mani
festando a preocupação no sentido de que se fixem normas 
precisas que vedem o desrespeito ao direito do embrião huma
no. Sem a definição dessas nOrmas, Srs .. Senadores, o embrião 
l10mano será também no Brasil. çom toda certeza, utilizado 

Como simpleS Objeto de experirÍientação, em flagrante aten
. t3do cOnira 'a. dig~i-ªade da p~ssoa e_ da espécie humana. 

-A-- aprOvàÇctO'_do pt:ojeto é' muito oportuna, tendo em 
vista que eJe 'traÇará, em· nosSó País, os parâm~ttós éticos 
e Iegais para ·a= e·figehhari3 gen'étiCi no mOmento em qúe discu
tiMOs· questõeS~c'9_gio á _apràVa'çãO áo' prO)etp de lei -relativo 
à propriedade industrial, incluindo o pa_tenteamento de mi
crorganismos, processos microbiológicos e produtos derivados 
desses processos. É, ademais, oportuna, quando se sabe que, 
erri. -todo o mundo, se processa uma ve:ràadeira corrida em 
busca do patenteamentci de m0dífi6çôes genéticaS, queamea
ç3 ~a~roPelar os crité~i9~ étiçós:. E.é., pO·r fiill, 'õpOi-tuna, quando 
se tem ·e·m méóte que está em plc;:no cu.r~o,_em ~~cala,rn1,11_1dial, 
a mais ambiciosa· pesquisa bjOtecnológica jamaiS r~alizada -
o Projeto Genorria Huma:no·-, que pretende efetuaro_mapea
mento· e sequenCiáih'eilto cõnipleto de toda a informação-gené
tica: fieieditária da espécie humana. 

Diante dessas circunstâncias, tÇ>rna-~e irilpresCindíyel o 
reconhecimento ju_rídico do embrião humano. Nenhuma lei, 
em nosso País, poderá, assim, ignórá-lo como ser sujeitQ de 
direito,_sob pena de, em última análise, cOlocar em perigo 
toda a sociedade, pois que, ao defender o embrião humano, 
não' se 'está !:)enão proteg-endo cad<;i_homem _que re,cpOhece 
:ô~s.s~ pequenino ser .indefeso o que e}e próprio -foi _desde 
o início de sua e;tistência, conforme as sábias palavras de 
S.S. João Paulo II, em discurso pronunciado, em 20 de novem
bro último, aos participantes do Grupo de Trabalho sobre 
o Genoma Humano, promovido pela Pontifícia Academia de 
Ciências. 

Em resumo, temos quelthpedir" que a ·aplicação iáespon
sável da engenharia genética- venha ameaçar a humanídade, 
e para isso, toma-se. ~ecessário resgátar a 'ética nos domínios 
científico- e técnico, pois, como· escreveu Laberthonnire, "a 
técnka ensina-nos a nos servirmos das coisas. Mas saberemos 
para que nós podemos servir'?" Na verdade, Sr. Presidente, 
Srs .. Senadores, a técnica apenas fornece nieios de ação ao 
homem. Permanece ·mu:da, porém, quanto aos fins que devem 
orientar nossa conduta. Nos dias angustiantes do roundo atual, 
mais do que nunca sentimos a necessidade da ética para nos 
iluminar o caminho que devemos seguir. Hoje, o esplendor 
dos poderes do homem coloca em evidência, numa visão trági-
ca, a possibilidade de destruição da própria vida. _ 

Podemos permitir que isso aconteça, Srs. Senadores? 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Luiz Alberto_ Oliveira. 

O SR. LUIZ ALBERTO OLIVEIRA (PTB-PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -:-Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, 
a cultura e o saber jurídico do Paraná estão, merecidamente, 
em festa. Este ano, para gáudio da gente paranaense, está 
se assinalando o cinqüentenário da publicação do livro "Prá
tica de Proçesso Civil", de autoria do conhecido intelectual, 
advogado e jurista Fr~uicisco Raitani, um gaúcho de Rio Gran
de, ali nascido em 1897 e falecido 72 anos depois em Curitiba. 

O Professor Raitani fez toda a sua formação cultural 
na capital de nosso Estado_ aonde chegou, vindo de seus pagos 
com toda a sua família, aos cinco anos de idade. Sua carreira, 
ponteada de inegáveis sucessos e hoje cultuada, merecida
mente, foi brilhante, pautada na sua grande força de vontade 
e na extraordinária cultura humanística. Professor, pot forma
ção inicial e dos mais expressivos por seus métodos didáticos 
modernos e.dinâmicos, Percorreu, sempre marcando sucessos. 
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todos os níveis_ de ensi'Do. Primeiro, o qp.e talvez lhe_ tenha 
embasado a vocação defi~ítiva, fqi professO(pfimárió:. ~SUa 
trajet6ria foi marcante, e logo en;t seguic;la 8':1,3 â,n~i;:t de alcançar 
novos patamares, acabou por Iev~-19 a_~~ciÇt_ri.ar_para o curso 
secundáriõ, até.Chega,r, pata_ategría_dos_-hOpj._e:n_s$:1~ sCu Nn;tpo 
e do futuro, aos cursos de terceiro gralk,, ~c!q~_q_l}...1. s~:r,_npre 
com enorme dedicação, na Faculdade· d~_ Ciências -Eçónô
micas, na cadeira de Prática Jurídica e mi Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Paraná prestou sua inestiinável 
colaboração como aUXiliar de_e~s~o t;las cadeiras de ,Pireito 
CiVil, Direito COinerciál e d_oTrãbalho. -

J\13s1 e is_so nãc? ~t,~SOu n,'efihl;lQ:út SUrpresa ~osintei~citiais 
de sua geração, sua n~c"es$idad~ de saber,_de aprofundar seus 
conhecimentos, acabou por l!=!vá-lo ao jornalismo, Profiss3o 
que exerceu com a -mesmá éfic1êiicla das cátedras, tendO sido 
nos idos de !950 Redàtor Chefé 'do íornal O llia; mantendo 
durante muitos anos uma coluna, muito lida_ à sua época, 
nas páginas da Gazeta do _Povo. N_o jorna_lisn;10 doutrinário 
foi Reqator Chefe· Adjunto no jornal Mundo Espíri~a, além 
de e_screver, em paralelo com a atividade executiva na redação, 
a coluna, "Nossa Cr6Iiic3". - -

Mas as atividades do Professor Fi'ancisco Raita.n1 naP 
se lililitarain ao ·rn.agiSféxio e ao j0triá1iSmo:_ Foi _alúoiiâ_r·· d·a 
ProcUradoria Fiscãl da-prefeitufâ MuniéiPâi"de Clirltibâ. Titu
lar da Delegacia de Çostumes âa noss_a capital, oi:tde fez tudo 
o que era possível e que a lei lhe perm"itia, parã mari.ter "a 
moralidade pública, sem ·ofensas à liberdade individual". 

Advogâdo do Estado_do Paraná, chegou, também com 
grande sucesso, ao· posto de Subconsultor Geral do Estado. 
Foi1 ainda, um dos fuq.dadores da Associação de Servidores 
Públjcos do Paraná. Eleitoomembro da Academia Paranaense 
de Letras, na vag;, do. Dçse.mba_rgador Emani Guari ta Carta
xo, não quis tomar posse, -tinha receiq que a emoção, qi.Je 
seria muita, acabasse por derrotar seu coração já abalado 
por problemas. Mais tarde, como numa reafir~aç~o de aplau
sos aos seus méritOs, seu- filho Felício Raitani Neto 1 acabou 
por o·cupar ·a cadeira número seis da Academia, a mesma 
para_qual fora eleito. 

Conhecido em todo o Estado que adotou e foi pár ele 
adotado pela obra que realizou, era um qu~áS:e desconhecido, 
como homem, no seu meio, tendo deixado como herança 
valiosa um exemplo raro, muito raro~de integridade,_ muito 
difícil de ser igualado, principalmente em dias como estes 
que estamos vivendo. . 

Seus dois livros, "Prática de Processo Civil", Prêmio -de 
1943 do Instituto de Advogados do Paraná, e "Falência e 
Concordata", representam, com fidelidade, cinqüenta anos 
de estudos e pesquisas, apurados no trato da justiça ni"ilitante. 
. Gostariâ de fa~e-r miithas as palavfa~ do ProfeSs_or Man~er 
de Oliveira Franco Sobrinho, que em coluna que assinava 
na Gazeta do Povo, disse logo após a morte do Professor 
Raitani, "Tombou um grande juri~ta. Sofri com a triste notícia. 
Amarguei sabendo desaparecer uma figura notável âas letras 
jurídicas. Vivendo na modéstia, como advogado, professor 
e jornalista~ jamais se -d.eix_OJJ fevar pelas ambições materiais. 
Tinha a coragem morar daqueles que trabalham na· obscuri
dade e na penumbra das bibliotecas. Não foi um arrogante, 
um vaidoso, um falastrão, um farSarite ou aproveitador". 

Sr: Presidente, Srs-:Senãdores, -querO aetxa:r consigriado 
nos Anais desta Casa meu orgulhO cOmo paranaense que sol!-, . 
pelo cinqüentenário do-livro, ''Pi-áticã. -dei. Processo Civil'_;_, 
e registrar meus cumprime-ntos à família do ilustre J:>rof~ssor, 
advogado e jurista, Francisco Raitani. · 

l)moutro a~sumo-me traz à, trjb_una, Sr. Presidente, Sr~s 
, ~ ~$;:_~-, SeJladores,. a medi~a em que a Comissão Parlamentar 

Mista do Congresso investiga as atividades da Comissão de 
Orçamento, aprofunda seus trabalhos trazendo a público os 
~mes praticados.pqr anões e. gigantes. da manipulação e des
vios d~ verbas fed_~ça!s .• surgem no cenário político, ou melhor, 
pretendem ressurgir na_ cena política brasileira notórios agen
tes da corrupção que enlameou a administraÇão pUblica e 
comprometeu a poa imagem do Congresso Nacional. 

Os crimes que estão sendo apurados pela CPI do _orça
~el1_to _revelam ~-·~>:;i~t~ncia de uma conex.ão.que ligava o 
conluio das empr~it~iras dos megae$cândalos _com parlamen
tares, com. func\oná;rio's ca_tegorizados do Governo Federal 

.e. out,ros níveis de governo, e a quadrilha organizada pelo 
~~presário Paulo C~sar Farias -ladravaz da política naciortal 
qu_~ se _encontra erq prisão em Brasfli_a, para a segurança da 
honra e da dignidade nacionais._ _ _ , _____ . __ 

_Ac;-u_ados pe{as investigações .da _CPI, PC Farias_ e seu 
cúmplice nos assaJ.tos.que praticaram contra empresários-brasi
lei:ros e até estran_g~ír9s, na extorsão de fundos· para a campa

. z:t~a do. então caif~i~.ato Fernand_o -Cpllor, tratam. agora de 
_ mo~rt"'a! u_m verdas:J~iro imbróg~io políticp ~ pate_ntativa .d~ sa
(ar-,se das malhc:ts! pa _lt:~· Collor_, çujp mp.ndato foi_ suspenso 
após o seu envolvimento a PC Farias na extorsão de comissões 
em=obras superfaJuradas e na cobrança de ágio sobre a libera
ção de recursos ~ede_rais, não se limitou à arrecadação de 
fundos para a camp~nha, mas logo após ~Içado ao Supremo 
Poder da Nação tr,a.tçu de organizar Ç~.. ,rede de_ crime conti
nuado que tinha .etp _I~aulo César Farias Q_ executor, . 

O eX-Presidelu~ _da República e a gestor d;,ls finanças 
.de_ campanha eleitpral estão procurando retirar a lama da 
corrupção que o~.,~ncob~e para tentar lançá-la sobre aqueles 
polítiCos que, pelfl- ,honra e dignidade de _que são dotados, 
não se enchafurdaram nas atividades delituosas de Collor e 
PC Farias. ·· · · 

Desesperado 'anie a iminência d~ sua condenação, O ex
Presidente Collor tenta envolver o nome do Presidente Itamar 
Fr<!_nC<? na qu_es~ão d_e fundos d_e_ campanha. como se 700 mil 
-Oólares que teria~. s~do enviados a Min~ ÇJ,eraJs, no pe_rfodo 
eleitoral, tivessem_sido administrados pelo,Sr. Geraldo F.arias 
em disCordância cpriJ-~ legislação eleitoral ou de forma que 
pudesse beneficiar: pessoalmente Itamar Franco. 

Quem-conhece_a vida pública de Itamar Franco não tem 
dúvid~s quanto à honorabilidade do_atual Presidente da Repú
blica. Uma estatura moral que deve ser':'ir de exemplo para 
todo cidadão brasileiro que deseja fazer da atividade política 
e da administração pública um bem exercido com ética e mora
Cidade. Itamar Franco rec:uperou a dignidade dessa instituição 
brasileira que é a Presidência da República, que havia sido 
transformada num balcão de negócios de Collor na_extensã.o 
da corrupção organiZada por PC Farias. Hoje podemos-avaliar 
que o Gov_emo Itamar Franco está enfrentando os grandes 
problemas nacionais com o sentido da responsabilidade para 
encontrar as soluções que conduzam o Brasil ao caminho da 
recuperação econóriiica e da retomada do desenvolvimento. 
Procura corresponder aos grandes anseios_ da sociedade brasi
leira. 

Itamar Franco, precisamos reconhecer, Srs. Senadores, 
é um baluarte da dignidade. A gr~nde imprensa nacional reco

- nh~ce nas_ edições de hoje dos jornais, com a nota divulgac{a 
pela conceituada agência Folhas e publicada pelos mais impor
tantes veículos de comunicação social do País, que "o Planalto 
está tranqüilo quanto às acusações (descabidas, acrescento 
eu) de que o assessor de Itamar Franco, Geraldo Farias, teria 
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re-cebido dinheiro na campanha". Os mais respeitáveis e acre
ditados jornais brasileiros enfatizam que "há um ano o próprio 
Planalto passou um pente fino pela vida de Farias e não achou 
ligações com PC." 

A coluna Painel, da Folha de S. Paulo, destaca também, 
como estilo de vida, que .. a nota de Ita~ar, antecipando-se 
às acusações de que recebeu 700 mil dólares na campanha, 
desagravou vários setores do Planalto._:P_:re~i~m_que iriam valo- i 

rizar uma notfcia menor~ Não deu outra. Mas o Chefe é o 
Chefe e tem seu estilo", conclui a coluna Painel. Sim, da 
probidade e da honestidade na gestão das coisas públicas. 
Um Presidente que honra o cargo· quê "óCUpà. -e- engrandeCe 
a nação que preside. 

Mas, Srs. Senadores, os fatos que estão sendo apurados 
pela CPI do Orçamento indicam a necessidade de se aperfei
çoar ãs- institUições brasileiras e, neste momento, temos a 
grande oportunidade nesse sentido, com a realização dos tra-
balhos de revisão do texto constitucional . . 

A Carta de 1988 introduziu modificações ria vida nacional, 
como o funcionamentO do Ministério Público, que deve ter 
suas atribuições ampliadas e sua estn.ituia- fOrtàlecida. Com 
o objetivo de ampliar as instituições-para-defesa da adminis
tração contra a possível ação d~ _delinqüentes públicos - a 
exemplo de PC Farias, Fernando Collor ·e õs parlamentares 
envolvidos na corrupção no âmbito da- Ç~f!lissão Mista, de 
Orçamento do Congresso, desejo· informai a V. EX"5 que, 
nesta data, estou propondo emenda constitucional instituin~~o _ 
a figura dã -Promotoria de Instrução, q·u·é· Sé tem·m.õS"ti·ádo 
e.(iciehte na vida de outros povos, c9m<n:Ys ifalianos, possibi
litando o desencadeamento da "ti.ani puliíe" (mãos limpas) 
no CongressO daqUele País e na vida do povo italiano. A 
par disso, estou· subscrevendo emei_lda ao texto constitucional 
sobre a instituição do voto distrital misto, forma de escolha 
de representantes populares que considero mais autêntica e 
livre das grandes pressões económicas, que deformam a esco
lha de mandatários e maculam o processo eleit<?ral, através 
de subvenções a campanhas eleitorais que se tornaram no 
Brasil uma forma escandalosa de uso de recJ.Irsos, tanto públi
cos com<:> partiCulares. 

O Brasil precisa de tempo de mudanças para limpar a 
sua vida política e administrativa. É justo reconhecer que 
já estamos caminhando nessa direção com as atividades da 
CPI do Orçamento, a prisão de Paulo César Farias; apuração 
das atividades da quadrilha que assaltava subyenções sociais, 
do julgamento de Collor, qualquer que seja a decisão da Justi
ça. Estamos Vívendo a opottt.Inidade dessa mudança, com 
a revisão constitüciõiiãC E, com o objetiv6 de trazer minha 
contribuição, em nome do Paraná, estou apresentado emenda 
sobre os impedimentos eleitorais dos ímprobos na adminis
traçá<r pUblica e na vida política brasileira. Espero receber 
o apoio de V. Ex.P que tanto têm demonstrado de interesse 
e empenho em que se coloque um basta aos desmandos na 
vida nacional. 

Muito obrigado! 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Hydekel Freitas _Iram S_araiva _João Calmon João França _ João 
Rocha _ Josaphat Marinho _"José: Fogaça _ José Paulo Biso! _ 
Júlio Campos _ Júnia Marise _ Jutaby 'Magalhães _ Lavoisier 
Maia _ Levy Dias _ Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Luiz 
Alberto Oliveira_ MarcO Maciel_ Mário Covas_ Marluce Pinto_ 
Meira Filho Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin Onofre 
Quinan _ Ro-;;:aldo -ArãgãO ~ Teotonio Vilela Filho _ Valmir 
Campelo. 

. O SR. PRESIDENTEI (Levy Dias) -Encerrou-se hoje 
o prazo para apresentaçãO de emendas ao Projeto de Resolu
ção n" 131, de 1993, que altera o art. 29 do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

O projeto nã6 reCebeu emendas e ser_á despachado ~ 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidad<;tni~ e à Cofli1Ssão 
Diretora. - - -

EriC:errou-se Ontem o prazO para apresentação de emen
das às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n•94, de !992-n''4.377/89 
na Casa de origem. que altera o parágrafo único do art. 1" 
da Lei n• 7.628, de 13. de novembro de 1987, que dispõe 
sobre os preços míri:im-os da uva. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 152; de 1992- n• 567/91 
na Casa de orígem, que prorroga o prazo de vigência da Lei 
n• 8.199, de 1991. ~ 

-Projeto de Lei da Câmara, n• 123, de 1993, n' 2.278/91, 
na Casa de origem, que altera a legislação do imposto de 
renda, relativamente à distribuição disfarçada de lucros. 

-Projeto de Lei do Senado n9 28, de 1993, de autoria 
da Senadora Eva Blay, .que_ reg_ulamenta o § 79 do art. 226 
da Constituição Federal e dá outras providências; e 

-:-Projeto de Lei do Senado n" 41, de 1993, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que dá nova redação ao art. 
15 da Lei n' 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que "dispõe 
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medica
mentos, insumos farmacêuticos e correlatas, e dá outras provi
dências". 

Os projetas não rec~beram emendas. As matérias serão 
incluídas em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo 
a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã. às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•41, DE l993 

~ (Incluído em Ordem do dia nos termos do art. 375, VIII, 
do Regimento ·Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 41, de 1993 (n• 242/93na Câmara dos Deputados), 

Affonso_Camargo _Albano Franc_o _ Almir Gabriel_ Antonio que· aprova o ato q-u-eieilOVa a perinissãO dã empresa Modelo 
Mariz_ Aureo Mello _ Be_ni_ Vera~_ César -Dia~ _ Cid Sabóia de FM Ltda. para expio~ r !ferviço de radiodifusão sonora em 
Carvalho _ Coutinho Jorge _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ freqüência modulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
Eduardo Suplicy _ Esperidião Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ · tendo 
F11!Dcisco Rollemberg _Gerson Camata _ Gilbeno Miranda _ Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
Guilhenne Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena_ dor Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 



Dezembro de 1993 DIÁRIODO_CONGRESSO :NACIONAL (Seçao II) Quinta~feir?-_ 9 11195 

2 

PROJETO DE DECRETO i.EGISJ::ATIVÓ No 42~ DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 315, VIIJ 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projetei de Decreto Legis
lativo n' 42, de 1993 (no 247/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Alvorada do -Sertão Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de São João do Piauí, 
Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Séna
dor Aureo Mello, em substituição-à -cõrilissão d~ Educaça.o. 

3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 43, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos terinós do art. 375, ·v!Ii 
do Regimento Interno) -

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legis
lativo no 43, de 1993 (n' 249/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova pertnissao outorgãda á Televisão 
Verdes Mares Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frcqüência modulada na cidade de Recife, -Estado 
de Pernambuco, tendo 

farecer favorável, proferido em Plenário, Rela!(l_r: Sena
dor Alvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis7 
lativo no 44, de 1993 (no 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o--ato que renova a permissão da Rádio Indepen
dente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonar~ em 
freqüência modulada 03. cidade de Lajeado, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenáiió, Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituiçãO à Coinissãó -de EducaçãO. 

5 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TfVO NO 45, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos teimõs âO- ã.rt-. -:375, VIII, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo no 45, de 1993 (n' 253/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Capinzal Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Cata
rina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição ã Comissão de Educação. 

6 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VJII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 46, de 1993 (no 248/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgad? à Rádio 
Fraternidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-

ra em freqüência modulada na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 

7 

PROJETO DE DECRETO LEGISL;I.TIVO N•47, DE i993 

(Incluído em Ordem do Dia nos-termos do art . 375, VIII, 
· : 'do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 47, de 1993 (no 60/91 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova permissão à Rádio FM_ Rio 
Acaraú de Tamboril Ltda. para explorar serviço de ;radiodi
fusão sonora 'na cídade de Tamboril, Estado do Ceará. (De
pendendo de parecer da ComissãO de Educação) 

E 

PROJETO OE LEI DO. SENADO N• 151, 
DE 1993 

(Incluído em Ordem do Día nos termos do art. 172, II, 
b, do Regimento Interno) 

DiScussão, errl turno único, do Projeto de Lei do Setl"ado 
n9 151, de 1993,:de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre a prorrogaç_ão do p~azo fix.~do pe~o art. 59 da 
Lei n~ 7.450, de 23-12-85, para instalação, modernização, am
pliação ou diversificação de empreendimentos industriais e 
agt1COias nas áreaS de ~tuaç~.o cj.a Sufta"m e Sl,!dene. (Depen
dendo de Parecer da Comissão de Constítuiçãõ;Justiça e Cida~ 
dania) 

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 156 

.. DE 1993 , 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
b, do Regimento Interno) 

DiscussãO, eírdurno único, do.Profe!o de Lei do Senado 
n9 156, de 1993, de autoria do Senador Marco Ma.ciel, que 
prorroga o prazo estabelecido pela Lei no 8.396, de 2-1-92. 
(Dependendo _de Parecer da Comissão de Assuntos Econô
mico&). 

---10 

PROJETO DE DECRET~.!JEGISLAT!VO No 52, DE 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
d, do Regimento Interno) 

DiscussãO"; em-turno Uriko~-do Projeto de Deci-et_o_ Legis
lativo no 52, de 1993 (n'246/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a- concesSão oUtorgada à Rádio 
Grande Lago Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Santa Helena, Estado 
do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação). 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 

1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 
- parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo no 48, de 1993 (no 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Jornal 
do Brasil Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 

.................. 
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em freqüéncia moduh:td-a-iiã cid3.de dÜRio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

.. , . . '.! 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 49, DE 

1993 
(Incluído em Ordem do Dia nOs termos d~ ~-rt: 353, par-~1~ãfo 
único,. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ProjetO de Decreto Legis
lativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, ria Câmara dos Deputados), 
que aprova o· ato que renova a p"ermisS~fó-"âa Rádio Litoral 
Ltda., para ·explorar serviço de radiodifusão sonora eirt" fre
qüência modulada na cidade de Osório, E'stádo do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Parecei" favorável, proferido em plenário, Relator: Sena
dor Ainii" Lando, em substituição à COmisSão de Educação. 

13 

PROJETO DE DECRETO ÚGISLATIVO N• 50, DE 
1993 ' 

(Incluído em Ordem do Día nos termos do art. 353, 
Parágrafo único, do Regimcn.to_t~terno) -·· 

Votação, em turno únic_o, do Pr<?jet9 de Decreto Legis
lativo n' 50,' de 1993 (n' 277193, na Câniáià'ilos Deputados), 
que aprova o ato 'que' te nova a outorga âéferida ao Sistema 
Nova Era de Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão" sonora -~IT! ·onda média ria cídade de Bouazó-
polis, Estado do Paraná, tendo _ 

~arecer favorável, proferido em plenário,. R:elatoi: Sena~ 
dor Aureo Mello, em' substituição á Confi"Ss'ão de Educação. 

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 135, DE 1993- COMPLEMENTAR 
. (Em regimC.de.ur"g~ncia, nos term.o's·d~ art. 3.36, c, 

do Regimento Interno) 

Votação,. em tu:ino úhic6, do _:projeto d~ Lei do Senado 
n9135, de 1993---CorripJementar, de autoria do Senador Pedr:9 
Simon, que acrescenta parágrafo ao __ a-rt. .38 .da Lei n9 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para excluir do ·benefício çlo 
sigilo bancário as pessoas que mertcioriã; tenCio 

Parecer, proferido em plenário, Relator: Senador José 
Ric.ha, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, 
favorável ao Projet() e pela tramitação autónoma, como pro
jeto de lei, das emendas apresentadas. ·- ·- . 

15 
PROJETO DE LEI DA. CÂMARA N• 219, DE 1993-

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,"c"~ 

do Ro!gímento Interno) 

Votação, erit turno único, do Projieto âe Lei da Câmara 
n9 219, de 1993-Complementar (n9 94/91-Cõmplementar, na 

Casa de orige!n), cjue' prorroga a Lei que estabelece normas 
sobre o cálculo, a entrega e o _controle das liberações dos 
:r:eCursos dos Fundos de Participação e dá outras providências, 
tençlo 

.Pai"eCer favO'd.ve1., profeiído em plenário, Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

16 

PROJETO DE LEI DA CÁMÀRA N• 221, DÉ 1993-
COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos tenno·s do 3rt. 336, c, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 221, de 1993-Complementar (n• 165/93-Complementar, na 
Casa de origem), que disciplina a fixação do número de depu
tados, nos termos do art. 45, inciso primeiro, da Constituição 
Federal, tendo . . 

Pareceres, Proferidos em. plenário, ·~m substi.tuiç:ão à Co
rriiSSã~ de· ConStituiçãO_; JuStiça e Cidadania, Relatora: .. Se.na
d?~~ ~y~ Blay; 19 pronunçi.arpento, favorável ao Projeto; z~ 
pronunciamento, contrário ao Substitutivo de Plenário. -

17 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1993 
(Em regime de u-rgência, nos termos do art. 336, c, 

do ~egimeilto Interno) 
Oíscussão, em iuriio únicO, do Projet_.o de Le"i da Câniãra 

n' 59, de 1993 (n' 1.270/91, na Casa de origem), que .dispõe 
sobre o salário mínimo de médicos e ciiurgiões-deiítist~s. ten-
do · · 
,. Parecer, proferido em plenário, Relator: Sen~dor A!mir 

Gabriel, em substituição à Comissão dé AssuntQS Sociais, favo
rável ao 
Projeto com emenda de redação que apresenta . 

(pependendo de Parecer da Çomissão .... dé ConstitUição, 
Justiça e Cidadania sobre a Emenda). 

18 
PROJETO DE LEI DA CÁMARÁ N° 235, DE 1993-

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgêrlcla·, nos termos do an. 336, c, 

- . do ~egimento Interno) 

DisCussão, em turno únicO, do PiÜjeto de Lei da Câmara 
n' 235, de 1993-Complementar (n' 146193-Complementar, na 
Casa de origem) •. de iniciativa do Presidente da República, 
que cria o Fundo Penitenciáriõ Nacional - FUNPEN, e dá 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Eco:'lômi<:os). 

O SR. PRESIDENTE (Levi Dias) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12h25min) 
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Ata da 2533 S~ssão, em 8 de dezembro de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Levy Dias e Júlio Campos 

As 18 HORAS E 30 MlNOTóS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES: . _. . , -

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _: Almir 
Gabriel _Álvaro Pacheco_ Antonio Mariz_ Aureo Mello _ Bello 
Parga _ Beni V eras _ Carlos Patrocínio _ César Dias _ C'id 
Sabóia de Carvalho _ Coutinho Jorge _ Darcy Ribeiro _ Dario 
Pereira _ Dirceu Carneiro _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvru:es _ 
Esperidião Amin _ Eva Blay _ Fíaviano Melo _ Francisco 
Rollemberg _,Garibaldi Alves Filho_ Gers~n Camata :_Gilberto. 
Miranda _ Guilh~rme Palmeira_ Hénriqu_e, Ã.lmeida _ Humberto 
Lucena _ Hydekel F:reitas _Iram Saraiva _:_ ir.ipUan COsta Júitior _ 
Jarbas Passarinho_ João Calmon _João França _João Rocha_ 
Josaphat Marinho _José Fogaça_ José Paulo Biso!_ José Richa _ 
José Sarney _Júlio Campos _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães_ 
Lavoisier Maia_ ~vy Dias _ Lourival Baptista _ l,..~c_ídio Portella 
_ Luiz Alberto Oliveira _ M:ansu~tO de La:vOr _ Mafcio L3cerda 

Marco Maciel Mário Covas Marluce Pinto. Mauro 
BeneV.deS _ M:eira-Fiiho ~-M9isés ___ Ãbdo --- Nelson C~eü:o _ 
Nelson Wedekin _ N'ey _Maranhão _ Odaçir Soares _ Onofre 
Quinru'- Pedro Simon ..: Pédro TeiXeira _:·Ráchld sáiciánha DerZi 
_ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar_ 
Teotônio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ Wilson M~ns. 

O ,SR. PRESIDENTE (LeVy Dias)--' A lista de presença 
acusa o comparecimento de 71 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos -Iiossos trabalhos. 
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO D'O SR. I• SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS--

Encaminhando à revisão do Senado Federal autqgrafo 
do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 246, DE 1993 
(n• 1.229/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a municipalização da merenda esco-
lar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os recursos consignados no Orçamento da 

União, destinados a programas de alimentação escolar em 
estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino funda
mental, serão repassados, em parcelas mensais, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios. 

·_ § 19 o montante dos recursos repassados a cada Estado, 
ao Distrito Federal e a cada Município será diretamente pro· 
porcional ao número de matrículas nos sistemas de ensino 
por eles mantidas. 

§ 29 ·os recursos de~tinados a_prog~amas de alime_nt~ção 
escolar em estabelecimentos mantidos pela União serão dire· 
tamente por ela administr3.dos. ----

Art. 29 Os recursos só serão repassados aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios que tenham, em funciona~ 
menta, Conselhos de Alimentação Escolar. constituídos de 
representantes da administração pública local, responsável pew 
la área de edu_cação; dos professores; dos pais de alunos; 
e de trabalhadores rurais. 

Art. 39 Cabe ao Conselho de Alimentação Escolar, en
tre outras, a fiscalização e o controle da aplicação dos recurso: _ 
destinados à mereQ.da escolar. e a elaboração de seu Regi
mento Interno. 

Art. 49 A elaboração dos cardápios dos programas de 
alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados e 
Municípios, através de nutriciOnista capacitado, será desen
volvida em acordo Ç.OJll _o Conselho de Alimentação Escolar, 
e respeitará os hábitos alimentares de cada localidade, sua 
vocação agrícola e a preferência pelos produtos in natura. 

Art. SQ Na aquisição de insumos, serão priorizados os 
produtos de cada região, visando a redução dos custos. 

Art. 69 A Un~ão e os Estados prestarão assistência téc
nica aos MunicípiOS; em especial na área da pesquisa em aliw 
mentação e nutrição, elaboração de cardápios e na execução 
de programas relativos ã- aplicação de recursos de que trata 
esta lei. 

Art. 79 Esta tei enÚa em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

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

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.327, DE 2 DE OUTUBRO DE 1967 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação 
Nacional de Material Escolar. 

oooo••••••••••••ooooo•ouoo-oO••••••u••••••~••••••••uo••••oooouuolooo 

39 A Fundação Nacional de Material Escolar terá por 
finalidade a produção e distribuição de material didátido de 
modo a contribuir para a melhoria de sua qualidade, preço 
e utilização. -- _ 

Parágrafo único. A Fundação Nacional de Material Escow 
lar não visará fins lucrativos e o material por ela produzido 
será distribuído por preço de custo. 
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LEI No 7.091, DE 18 DE ABRIL DE 1983 

Altera a denominação da Fundação Nacional de 
Material Escolar, a que se refere ~ Lei n9 5..327, de 
2 de outubro de 1967, amplia suas finalidades e dá outras 
providências. 1 

................................................................................. 
Art. 29 0 aft. 3~ da -Lei no 5.327, -de 2 de outubro de 

1967, alterado pelo Decreto-Lei nn 979, de 20 de outubro 
de 1969, passa a vigorar a seguinte redaçãõ-: 

·············-~rA--~;;;-;s~ã~-d~-Â~~~~;~;s~~i~i~~;···················· 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n' S/164, de 1993 (n' 3.244/93, na origem), encami
nhando, nos termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado 
Federal, solicitação para que o Governo do Estado de Mato 
Grosso possa contatar operação de crédito~ para os fins que 
especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~ 
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ·--PasSa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimentos- que ~Serão lidos pelo Sr. 
1'~ Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 1.388, DE 1993 

Requeiro, nos termos regi_rilentais, inversão da Ordem 
do Dia, no sentido de que o item 13 da pauta (PLC 173 
de 1993), passe a ser o item 1, sendo apreciado em primeiro 
lugar. _ _ _ _ - -

Sala de sessões, 8 de dezembro de 1993. Senadora Eva 
Blay. 

REQUERIMENTO N• 1.389, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do dia, a fim de que a matéria 
constante do item n" 6 seja submetida ao Plenário em segundo 
lugar. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993. -Francisco 
Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ::...serão feitas as inver
sões solicitadas. 
Item 14 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 173, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.. 172, 

I, do Regimento Interno) 

N• 173, de 1993 (n' 1.864189, na Casa de origem), que 
dá nova redação aos arts. 387 e 392 da Consolidação das 
Leis do Trabalho- CLT, altera os arts. 12_.e.25 da Lei nl' 
8.212, de 24 de julho de 1991, e os arts. 39, 71, 73 e 106 
da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, todos pertinentes 
à licença~maternidade (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais) 

Nos termos do art. 140. letra h, do Regimento Interno, 
. designo a nobre Senadora Ev:a Blay para proferir parecer 

em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 
A SRA. EVA BLAY (PSDB-SP. Para proferir parecer.) 

-Sr. Presidente, SrS. Senadores, o presente projeto de lei, 
de autoria da nobre Deputada Rita Camat_a, visa dar nova 
redação aos arts. 387 e 392 da CLT, qu·e tratam da proteção 
do trabalho da mulher gestante e da licença~maternidade , 
constituindo esta direito constante do art. 7'\ inciso XVIII, 
da Constituição, nos ::;eguintes termos: 

'~Art: 7<? São direitos dOs trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social 

. - . - . 
...................... \···········································-'•····· 
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego 

e do salário, com a duração de cento e vinte dias." 
O objetivo da proposta é adequar o citado art 392 ao 

texto constitucional, Ílo que se refere ao período de licença 
à gestante, fixado em cento e vinte dias. A Constituição _de 
1988 deu um avanço substanciai, contemplando em seu texto 
o direito à licença da gestante. Este reconhecimento, principal
mente para as mulheres de menor poder aquisitivo, repre~ 
sentqu urna conquista do maior alcance social. 

Na ver_dade, o direito à licença-maternidade não é um 
direíiO da mulher ou do homem, é _sobretudo um direito da 
criança. Vê~se, mesmo a olhos desannados, que a matéria 
não é nova no direito ConStitUCional brasileiro. 

Isto porque a alínea''!" do arL 137 da ConstituiçãO Fede
ral de 1937 já assegurava _que _a Licença à Gestante se desse 
sem prejuízo do salário integi-al. 

Com o advento da Constituição de 1946, pouco mudou, 
eis que garantia ela o direito da gestante a -descanso antes 
e depois do parto, sem prejuízo do emprego ne~ do salário"· 
(inciso X do art. 157). .• • 

Tambêm a Constituição de 1967, seja em su<t, vefsão origi~-
nal, seja com a redação da Emenda 1/69, diSpunha sobre 
a matéria; verbis: 

.. descanso remunerado da gestante, antes e depois do 
parto, sem prejuízo do emprego e do salário" (iriciSo XI do 
art. 158 e do 165, da Coi:iitituição de 1967 e da Emenda 
1169, respectivamente). 

Na Consolidação das Leis do Trabalho, a matéria, desde 
o advento do DecretocLei n" 229/67, está disposta 'no art. 
393 da seguinte forma: · 

"'Durante o período a que se refere o art. 392, a mulher 
terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado 
de acordo com a média dos 6 (seis) últimos meses de trabalho, 
bem como aos direitos e- vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda 
facultado reverter à função que anteriormente ocupava." 

Pelo exposto, constata~se que, no direito P9~itivç:t_ brasi
leir"o, é antiga a preocupação em proteger a gestante, exata
mente no momento em que ela se encontra mais débil. 

E tal proteção, como não poderia deixar de ser, sob pena 
de se transformar em castigo, vem acompanhada da imperiosa 
necessidade de pagarnen,to de salários. Sempre, todavia, com 
o ônus inteíra-rnÚite a cargo do empregador. Contudo, a prote~ 
ção desejada, ante ao comportamento de maus empregadores, 
tornou~se um foco de discriminação do trabalho da mulher. 

Diz~se foco de discriminação, uma vez que o mercado 
de trabalho da mulher foi reduzido; o salário que lhe era 
destinado passou a ser inferiorizado em relação ao do homem. 

Criado, então, um grave problema, como compatibilizar 
a garantia à gestante (não só à gestante, mas, também, à 
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prole) com a dis_criminação? De que adianta garantir salário 
durante certo período da gestação, se a mulher não tem em
prego? 

Na verdade, o problema já estava solucionado, em tese, 
há muito, eis que o Brasil era signatário da_ Convenção n~ 
3 da OIT, aprovada em Washíngton, em 29 de outubro de 
1919, que determinava em seu art. 3~ a obrigatoriedade do 
"tesouro público" ou sistema de seguro, arcar com as presta
ções decorrentes do afastamento da gestante. 

Entretanto, embora denunciando o convénio internacio
nal, o País veio a retomar o espírito que inicialmente o condu
zia. Primeiramente, ratificando a Convenção n9 103 da OIT 
sobre "Amparo à Maternidade (Revisão -1952)", que dispõe 
no§8'doart.IVque: , .. _ - _----- _ 

"Em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como 
pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas 
às mulheres que emprega." Süssekind, Arnaldo; "Direito InM 
ternacional do Trabalho", São Paulo, Ltr, 1983, p. 423/427. 

Posteriormente, de forma mais efetiva, foi promulgacla 
a Lei n"' 6.136, de 7 de novembro de 1974, que determinava 
a inclusã? de mais um benefício entre aqueles arrolados no 
inciso do art. 22 da Lei n"' 3.807, exatamente o sa1árioMma~
ternidade. 

Segundo a sistemática instituída, as empresas pagariam 
o salário-maternidade às suas empregadas, sendo-lhes lícito, 
entretanto, de_duziMio "do montante que elas mensalmente 
recolhiam ao Instituto Nacional de Previdência Social -
INPS, a título de contribuições previdenciárias" (art. 2" da 
Lei n"' 6.136/74). Ve:r.ifica-se do desenvolvimento do direito 
brasileiro~ seja o elaborado internamente, seja o recebido 
por tratados, que a garantia_ do inciso XVIII do art. 7" da 
ConstifuiÇão tem dupla face. De um lado, há manutenção 
do emprego sem prestação de trabalho, enquanto do outro 
lado, há a garantia do pagamento de salários .• 

Nesse primeiro aspecto - manutenção do vínculo sem 
a prestação laboral -. a questão é eminentemente de direito 
do trabalho. O caso da gestante é típíco de suspensão toÚtl 
do contrato de trabalho por determinação legal, até mesmo 
para que se possa dar cumprimento ao princípio estatuído 
pelo art. 227 da Constituição. 

De outro lado, sendo garantido à gestante o pagamento 
dos salários neste período de suspensão total, e consideran
do-se que o órgáo previdenciáriO oficial é que deve arcar 
com os custos (o empregador é mero intermediário), pOde-se 
afirmar que a licença-maternidade tem, também, natureza 
previdenciária. ---- -

Na verdade, ressalta, a autora do projet9, que a norm<1 
consubstanciada no dispositivo constitUcional deve desde logo 
ser transportada para a legislação ordinária, pela sua natureza 
social. 

O presente Projeto de Lei n" 1864, veio a esta Comissão 
com pareceres favoráveis de várias comissões da Câmara Fede
ral pelas quais trarnitou;-ali recebendo substitutivos que foram 
aprovados e que se encontram apensados ao projeto (2.018/89, 
6.120190 e 1.659191) 

Os Projetes de Lei n• 2.018/89 e 1.659/91, apensados, 
têm um enfoqu-e diferente, uma: -vez que não Visam alterar 
a CLT, mas sim estabelecer a licença de cento e vinte dias 
a todas as trabalhadoras rurais gestantes,. que desempenham 
atividade rural, iridiVidualment~_QJ,Lem regime de economia 
familiar e que não possam ser caracterizadas como empregadas 
rurais. Esits, ressalte-se, es_tavam claramente abrangidas pelo 
dispositivo c!onstitlicional acima cítãdo, que teve aplicação 

imediata, independente da regulamentação do salário-materM 
nidade no âm.bito da previdência social. 

Na verdade, os projetes acima mencionados são praticaM 
mente iguais. A divergência entre os dois reside, principal
mente, no fato de que um propõe que o benefício possa ser 
requerido até dois anos após o parto, eStabelecendo o outro 
que esse prazo não-deve exceder um ano. 

Já o Projeto de Lei n9 6.120, de 1990, abrange a concessão 
de licença-gestant~ por um período de cento e vinte dias para 
a empregada, urbana _ou rural, gestante ou mãe adotiva, e 
para a Ipulher trabaJha~o.ra rural não empregada. 

São estes alguns dos aspectos. dos projems substitutivos 
apresentados. 

Vale esclarecer, ademais, que o Projeto de Lei n~ 
1.864/89,.da nobre Deputada Rita Camata, foi aprovado, ain
da em 1989, pelas Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção e de Trabalho. 

A Comissão de ConstituiÇão e Justiça e _de Redação aproM 
vou, em abril de 1991, não só o Projeto de Lei n' 2.018189, 
mas também o Projeto de Lei n~ 6.120/.9Q~ A- Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, por seu turno, 
deliberou, em dezembro de 1992, sobre o Projeto de Lei 
n~ 1.864/89 e as três _outras proposições acima des_Critas. que 
se encontram apensadas. Foi aprovado, nessa Comissão, o 
Sub5titutivo do Relator Deputado Paulo Rocha. Acontece 
que, em julho de 1991, entrou em vigor a Lei n"' 8.213, que 
regulamentou a concessão, pela Previdência Social, do salárioM · 
maternidade, às empregadas, inclusive domésticas, e às traba
lhadoras avulsas. O D~putado Paulo Rocha optou por inserii-, 
no corpo da legislação em vigor, as altei"ações jUlgadas perti
nentes. 

Ainda, no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, foram alterados dois artigos. O art. 387, revogado 
pela Lei nv 7.855/89·.- é- restabelecido peJO pfesente projeto 
vedando o trabalho da mulher gestante ou em período de 
amamentação em áreas insalubres ou em atividades perigosas 
ou penosas. 

Já o art. 392, que trata especificamente ~da JicençaRges
tante, foi modificitdO, determinando-se, no seu caput, que 
esta seria devida, por cento e vinte dias, sem prejuízo do 
emprego e do salá.r:io, com início no período entre vinte e 
oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste. 

Mantém-se o § 3» do art. 392- que_ prevê o gozo de todo 
o período de licença, após o parto, na hipótese de este ocorrer 
antecipadamente. Por fim, a mudança de função pela mulher 
grávida seria garantida, quando as condições de trabalho fosM 
sem comprovadamente prejudiciais à saúde ou à gestação (§ 
4•). 

Um outro aspecto trabalhista incluído no substitutivo, 
foi a vedação da dispensa arbitrária ou _se_m justa causa da 
empregada gestante, desde; a confirmação da gravidez até cin
co meses ~pós o parto. 

Ressalte-se que tal norma já consta do art. 10, II, b, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devendo 
pois vigorar até que seja aprovada a lei complementar sobre 
a proteção de toda relação de emprego contra despedida arbi
trária ou sem justa causa. Ainda no âmbito da legislação previ
denciária, as alterações introduzidas na Lei n9 8.213/91 pela 
proposição em exame são no sentido de determinar que os 
cento e vinte dias do salário-maternidade sejam concedidos 
após o parto e de estender à segurada especial esse benefício, 
no valor de um salário mínimo, pago diretamente pela Previ
dência Social. 



11200 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Dezembro de 1993 

Vale tembrar que a segurada espe"cial é uma..-categoria 
que eng_loba~nâ Previdência Social, as produtor:a·s. parceiras, 
meeiras e arrendatárias rurais, as garimpeir'áS; as peScadoras 
artesanais e assemelhadas, qu~ exerçam suas atividades indivi
dualmente ou em regime de economia familiar. 

Com relação ao art. 2D, parágrafos 3~ e 4\' do inciso 7 
do art, 12 da lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, sugerimos 
que as medidas administrativas propostas sejam estendidas 
também a pessoa física. 

Como houve alterações recentes no art. 25 da Lei n9 

8.212/91 com o advento da Lei n' 8.540 .de 1992, institutos 
que regulamentavam as contribuições dos segurados especia-iS, 
sugerimos uma nova redação com base nessa nova_realidade. 

Entendemos que a mé~ia das alíquotas seria razoável 
para um equilíbrio maior, Ou seja; 2,1 (dois inteiros e um 
décimo); nos casos da pessoa física e do segurado especial, 
da receita bruta da comercialização da sua produção. 

Com relação ao parágrafo 6"' do art. 25 da lei n"' 8.212 
de 24 de julho de 1991~ opinamos por uma nova redação, 
visando atender ao disposto no art. 233 .dã Constituição Fe
deral. 

Ademais, no seu parágrafo oitaVO da- ic!1 acima sejam 
estendidos as obrigaçõeidas medidas admi~istt:ativas a pessoa 
física. 

No que tange ao art. 3~ do projeto, sugerimos que o 
parágrafo único do art. 39 da Lei n"' 8.213/91 seja alterado 
conforme emenda que adiante apresentamos. 

Com referência ao custeio, o projeto atende plenamente 
ao dispositivo constituCional, que estabelece que ''nenhum 
benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio 
total." 

É o Relatório. 

VOTO DO RELATOR 
O Projeto de Lei da Câmara n' 173, de 1993 (Projeto 

de Lei n' 1864-D, de 1989, na origem), de autoria da Deputada 
Rita Camata, "dá nova redação ao 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 1991, e os arts. 39, 71, 

· 73 e 106 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, todos perti
nentes à licença-@aternidade." 

A regulamentação proposta pela ilustre Deputada Rita 
Camata tem assento na legislação em vigor, e cOii!ititui-se 
em conquista de importância relevante para as trabalhadoras 
brasileiras. _ 

Com referência ao art. 2"' do projeto, opinamos pela mu
dança da redação aos parágrafos 3'? e 49 do inciso VII do 
art. 12 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991, visando uma 
melhor racionalidade nas ações administrativas. 

No entanto, com relação ao art. 2"' do projeto opinamos 
pela alteração da redação do art. 25 da Lei n"' 8.212/91, modifi
cada pela Lei n" 8.540/92, com bas:e na nova realidade social, 
no seu inciso I e parágrafos 69 e 8", objetivando adequá-la 
aos princípios jurídicos e constitucionais. 

Ainda, com base na redação oferecida ao_ aft. 39 , enten
demos que o parágrafo único do art. 39 da Lei n' 8.213/91 
deve ser alterado baseado numa melhor sistematização das 
açUes administrativas. 

No mais, reconhecemos que a proposição merece acolhi
mento, dado o imperativo de seu alcance social. 

Cabe observar também que o projeto atende aos requi
sitos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis
lativa. 

Em face do exp-osto, manifestamo~n6s pela aprovação 
do presente projeto de lei, com as seguintes emendas: 

Emenda n'' 1-R 
Altere-se o art. 29 do projeto, dando-se_ a seguinte redação 

aos parágrafos .3""' e~ 1~ .: do inciso VII do art. 12 da Lei n<? 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

''Art. 2\' ··············•········"'---·~----~-=-·····~···;.··---"'~·-···-~·-•· 
"Art.l2 ············-·--·~·-········-'··············--·········-······ 
§ 39 - O INSS instituirá Carteira de Identificação e Con

tribuição para fins de .inscriçãO e cOmprovação da qualidade 
do segurado especial e pessoa física de que trata o inciso 
VII deste artigo. _ 

§ 4\' -A inscríção do -segUrado esPecial e pessoa física 
_e sua renovação anual nos termos do Regulamento constituem 
condições indispensáveis à habilitação dos benefícios de que 
trata a Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991. 
• Emenda n"' 2-R 

Altere-se o art. 29 do projeto, dando-se a seguinte redação 
ao inciso I e aos parágrafos 6~ e 89 do art. 25 da Lei n"' 8.212, 
de 24 cfejulho de 1991, modificado pela Lei n' 8.540, de 
22 de dezembro de 1992: 

"Art.2"' ...................... , . · .......... -.... -.-..... : ... ~---· ~--·--~- .\. ~~· 
Art.25 
--~· .. ·--·-~· ...•. ~ ,., .... --~ . . _.-;.-..... i-~~- .. -:: ... ·'··· ........... : .... :. 
I- 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), no 

caso de pess_oa física e segurado especial, da receita bruta 
da comercialização de sua produção; -

..... -· ... ---·· ..... ..:..:;~~ ~:; ....... :. : ; __ ........ -..... :;.· .... -. ··---.... --
§ 6~ -A Pessoa Física e o segurado especial mencionados 

no caput deste artigo são obrigados_a apresentar ao INSS 
-Declaração Qüinqiiefüil das operações de venda- DAV, 
na forma a ser definida do Instituto ·com anteCedência mínima 
de 120 dias com relação à data de entrega. 

§ 89 - A entrega da Declaração rtos termos do § 6~, 
deste artigo por parte do segurado especial e pessoa física 
é condição indispensável 'para a renovação da íoscrição nos 
termos do § 4"' do art. 25, desta Lei". 

Emenda n9 3-R 
Altere-se o art. 39 do projeto, dando-se a seguinte redação 

ao parágrafo único do art. 39 da Lei n' 8.213, de 24 de julho 
de 1991: 

'' Art.3"' ......••.......... ~ ··---· ·-··. ···~· ·---··; ····-··· .. ·---··· ~-- ~~· 
ArL39 ..... ··:. ·-·- ... '' ·' ...... , . '-·-··'-···· ···-·· ... , '···''· .. "'~ -~- . 
"Parágrafo Unico. Para a segurada especial fica garantida 

a concess_~~ do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário 
mínini-0, -desde que comprove o exercício âã:- atividade rural, 
ainda que de forma descontínua." 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O parecer conclui 
favoravelmente ao projetó, com as trés emendas que apre
senta. 

A matéria ficará sobfe a mesa durante trés dias úteis 
para recebimento de emendas, nos termos do art. 8"' da Resolu
ção n' 110, de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 6: 

PROJETO DE LEI DA- CÂMARA N' 152, DE 1993 
(Em regime de ur_génda, nos termos do art. 336, 

c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n"' 152, de 1993 (n~ 2.250/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a alienação 
de imóveis de propriedade da União, sob jurisdição do Minis-
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tériO da Marinha. (Dependendo de Parecer da Comissão- d~ 
Constituição, Justiça e Cidadania). . · 

Nos termos do art. 140, letra a, do ~egimento Interno, 
designo o nobre Senador FrancisCO Rollem berg pa-ra proferir 
parecer sobre o projeto, em Substituiçã9 ã ComissãO Çle Const"i~ . 
tuição, Justiça e Cidadania. - ' - - · -

O SR. FRANCISCO ROLLÉMBERG (PFL·SE. Para 
emitír -parecer.) - Sr. Presidente, Srs. _Senadores, vem ao 
exame o Projeto de Lei da Câmara nç. 152, de 1993, originário 
do· Poder Executivo _çia Uqião, propondo autorização para 
que possa o Ministério dã Maririha alienar â Caixa de ConstrU
ções de __ Casas para o Pe.ssoal do Ministério da Marinha
CCC:PMM, bens imó_Veis da União sob __ suajurisdiçãq,_cuja 
utilização Ou explOraÇãO- n3o atendei lii.ais ·às necessidades da 
Marinha do Brasil e qui sejitm úteis -para a coitstrução de __ 
imóveis residenciais_. - - - _ _ __ 

Os bens a serem alienados poderão, quando se tratar 
de venda ser oferecidos com dispensa de licitação à Caixa 
de Construções de Casa para o Pessoal do MiniStériO da M_ari
nha- autarquia federal vinCulada ao Ministério da Marinha 
-que poderá adquiri-los com recursos orçamentários, inclu
sive. 

A proposição em anãlise coildiciona a utilizaçãO dos imó
veis a que se refere, quando adquiridos pela citada entidade, 
em projetes habitacionais regula_rmente aprovados, yedado 
o desvio de finalidade, sob pena de reversão. 

Dispõe, ainda, sQbre a obrigatoriedade da co~J.mi_cação 
ao órgão responsável pelo património da União. das aliena
ções realizadas nos termos propostos no Projeto em exame. 

Por derradeiro·, é (>revista ã. -dispensa do pagamento de 
;mol~~entos deviÇos aos cartór~qs de _r~gi~t_r9~ de .imóyejs 
·elativos à transcrição das transferência$ _qos f?en§"alienados 

à Caixa de_Construções.de Casas.Para o PessOal do Ministério 
da Marinha, realizadas de conformidade com o disposto no 
Projeto ein apreço . 

.A matéria foi subm-etida -à apreciação da Câmara dos 
Deputados, de acordo com o que dispõe o art. 65 da Consti· 
tuição Federal, tendo sido aprovada por unanimidade_ à vista 
dos Par~c_eres favoráveis proferidos pelas Comissões de: Cons
tituição; Justiça e de Redação; Trabalho, Administração e 
Serviço Público; e de Defesa Nacional. 

Ão ser recebida pelo Senado Federal, foi despac~ada 
à Comissão dé Constituição, Justiça e Cidadanra·, tendo trans
corrido o prazo regimental sem o oferecimentO de emendas. 

E o relatório. 
De início, cumpre:. noS louvar a iniciativa do Poder E·xecu

tivo no encaminhamento da propo-sição orà em análise, cujos 
fins colimados têm,. em seu mérito, nítido alcance social, 
pois visa, o Projeto·, a amenizar o grave prOblema habitacional 
que aflige _a sociedade brasileira, em particular ª--_f_amíl!a nava, 
conforme salienta o Ministro da Marinha na Exposição de 
Motivos que acompanha a Mensagem_ Presidencial relativa 
à matéria em exame. 

O procedimento em questã.o.encontra precedente nas Leis 
n• 6987, de 13 de abril de 1982, que dispõe sobre a alienação 
de imóveis de propriedade da União e das entidades da Admi
nistração Federal Indireta, e dá outras providências e na de 
n• 7059, de 06 de setembro de 1982, que altera o art. 30 
da Lei n• 6855, de 18 de novembro de 1980, que criou a 
Fundação Habitacional do Exército_. 

Para melhor juízo de V, Ex•S, permito-me citar O artigo · 
1• da já mencionada Lei n• 6987 ;de 1982: "~o, Poder Execu, 
tivo autorízádo a alienar o Banco Nacional de Habitação -

BNH, a título oneroso ou gratuito, terrenos de propriedade 
da União, situados em locais suscetíveis de serem aproveitados 
para fins de construção de moradias populares". 

À vista das considerações expostas, opinamos pela apro
vação do_ Projeto de Lei em exame. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O parecer·conclui 
favoravelmente à matéria. 

Completadá a instrução da matéria, passa-se à discuSsão 
do projeto, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu~são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer- -

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A"' matéria vai à sanç·ão. 

É o seguinte o projeto api-ovadá: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 152, DE 1993 
(o' 2.250/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do· Presidente da República) 

Dispõe sobre a alienação de imóveis de propriedade 
da União, sob a jurisdição do Ministério da Marinha. 

O Ço:1gre~so N:ã.cio,nal decreta: 
Ait. 1" Fica o Ministério da Marinha autorizado a alie

nar à Caixa de Const~_uções de_Çasas para o Pessoal do Minis
tério da Marinha- CCCPMM, a título oneroso ou· gratuito, 
bens imóveis da União, sob sua jurisdição, cuja utilização 
ou exploração não atenda mais às ne_cessidades da Marinha 
dp Brasil e que sejanl ·úteis para a construção de unidades 
resi_denciais. . . _ -~ _ .. - . , 

§ 'I 9 Quando se tratar de venda, os bens imóveis a que 
se refere o caput deste àrtigo poderão ser OferecidoS, antes 
de qualquer procedimento licitatório, a· acJ:uisição pelá Caix.l 
de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da 
Marinha, que poderá adquiri-los com a dispensa de licit"ação, · 
inclusive com recursos o-rçamentários. - '"·- - - _ · · _ 

§ 2• Os imóveis alienados pela União à Caixa de Cons~ · 
truções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha 
somente serão utilizados em projetas habitacionais regtilãr
mente aprovados, vedado o desvio de fiflalidade, sob pena 
de reversão. 

§ "39 As alienações de bens imóveis feitas na cozlfor· 
midade desta lei serão obrigatoriamente comunic3.da"S ao -ór.:-
gão próprio responsável pelo património ·da Unülo. 

§ 49 Fica a Caixa de Construções de Casas para o Pes
soal do Ministério da Marinha dispensada do pagamento de 
emolumentos devidos aos Cartórios de Registras dé ImóVeiS, · 
quando da transcrição das transferências dos bens, alienados 
em conformidade com o caput deste artigo. _ _ 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. · - · · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 1: 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 7, DE 1991 
(Em regime de urgência, no_s termos do art. 336, 

-c,-do Regimento Interno) 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n' 7, de 1991 (n' 3.081189), 
na Casa de origem), que estabelece normas para a-s·microem
presas -ME, e empresas de pequeno porte- EPP, relativas 

,, 
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ao tratamento diferenciado e simplificado, nos campos admi
nistrativo, fiscãl, p-fcvidenciário, trãbalhista, creditício e do 
desenvolvimento empresarial (art. 179 da Coi:tstituição Fede
rai), tendo 

Parecer, sob n~ 363, de- i993, da Comissão. 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo de parecer da Corniss~Q_de Assuntos Eco-

nómicos e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre as emendas de Plenário). 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão extraor;. 
dinária no dia 9 de novembro último. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Elcio Alvares para proferir parecer sobre 
a~. emend~ em substitui.~__!o à _Comissão de Assuntos EconôR 
ffi!COS. 

O SR. ELCIO ALY ARES (PFL ~ ES. Para proferir pare· 
cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senaddores trataRse do PLC n9 

. 1!91, que recebeu 1 no Senado, emenda substitutiva de plená
rio. Foram analisadas, concomitantemente, o PLC n9 69/93 
e o PLS n" 43/92, qüe versam sobre o mesmo assunto. C9mo 
Parecer n~ 331, de 1993, nessa mesma Comissão de Assullios 
Económicos, tívemos a hOnra de_ Sl!brneter à apreciação dos 
ilustres Pares novo Substitutivo (Su)?em.enda n9 1RCAE), que 
aproveitava sugestões contidas na EJUenda Substitutiva de 
Plenário e nos váriOs projetes apresentãdos. O referido PareR 
cer nn 331, de 1993, foi aprovado, juntamente com o Substi
tutivo, pelos senhores m~mbros da Comissão de Assuntos 
Económicos e, em seguida, pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

A Comissão Diretora apresentou a redação dOvencido, 
para o turno suplementar, através do Parecer n9 363, de 1993. 
Anunciada a matéria em turno suplementar, em 9-ll-93, foR 
rarn apresentadas as Emendas de n9 1 a 5, subscritas pelo 
Senador Jutahy Magalhães, que passamos a relatar. 

EMENDA N' I 

SuprimaRse as expressões "ou que contratem até 20 (vin
. te) trabalhadores e "ou que contratem até 100 (cem) trabalha· 
dores", respectivamente, dos incisqs I e II do art. 2'-' do SubstiR 
tutivo. 

A emenda proposta deve prevalecer, por relevante nos 
seus fundamentos. Com o desenvolvimento da tecnologia e 
a sofisticação de máquinas e sistemas, não é possfvel caracte~ 
rizar uma pequena empresa, com Objetivo de dar~lhe estímulos 
e incentivos, tendo por critério o número de empregados, 
sob pena de se conceder isenções a empresas fortes e ricas, 
não merecedoras de tais estímulos. Em decorrência, votamos 
pela aprovação dessa Emenda. 

EMENDAN'2 

Dê~se ao art. 10, caput, e seu parágrafo único, a seguinte 
redação: 

"Art. 10. As microempresas, de que trata esta 
Lei, ficam isentas do imposto de renda, desde que te
nham receita bruta anual igual ou inferior a 96.000 
UFIR (Unidades Fiscais de Referéncia). 

Parágrafo único. O limite de receita bruta anual, 
para efeito de isenção do imposto de renda, será calcu~ 
lado tomando~se por base as receitas brutas mensais 
divididas pelos valores da UFIR vigentes nos respec~ 
ti vos meses." - - - · 

A modificação busca evitar que a isenção do imposto 
de renda, a ser eventualmente concedida à microempresa, 

atinja o valor de 250.000 UFIR (teto previsto no projêto de 
lei), aumentando em muito o atual limite que tem por b~se 
a definição contida na lei em vigor (Lei n' 7.25Ji/84), restnta 
a 96.000 UFIR... Não procede a preocupação do ilustre Sena
dor, uma vez que o texto do art. 10, no Substituti~o aprovado, 
é apenas autorizativo permitindo ao Poder ExecutiVQ a conces
são de isenções e de reduções tributárias.às,microempresas 
e às _empresas de pequeno porte. Caberá ao Poder Executivo 
definir os limites de isenções, que poderão ser parciais. 

Assim sendo, sOmos_ pela rejeição da presente emenda, 
por desnecessária ad objetivo proposto. 

· EMENDAN•3 

Suprinla-Se ·o inCiSO I do art. 18 do. Substitutivo. 
Trata-se de evitar, pela supressão proposta, que a contri

buição da microempresa para o custeio das prestações por 
acidente de trabalho seja calculada pelo percentual mínimo. 
Parce-nos normal e razoável que, no rol dos benefícios à mi
croempresa, esteja listada a redução, a limites mínimos, da 
contribuição para o Custeio das prestações por acidente de 
trabalho. 

Assim, por não atender ao critério de oportunidade, SoR 
mos pela rejeição dessa emenda. 

EMENDAN•4 

--SuprimaRse o art~ i9 do Substitutivo. _ 
O art. 19 concede ã microempresa e ã empresa de peque

no porte O ressarcimento dos custos de perícia para avaliação 
de condições de insalubridade ou de periculosidade, nos casos 
em que o laudo concluir pela inexistência deSsas condições. 
Trata-se de dispositivo que busca estimular as pequenas em
presas, reduzindo~lhes os empecilhos e custos que não sejam 
característicos da sua operação. 

Entendemos que não há porque modificar a disposição 
citada,- razão pela qu~l.~?mos pela _rejeição dessa emenda. 

,EMENDAN•S 

Suprima-se o art. 20 do S-ubstitutivo . 
O art. 20 estatui que "as fiscalizações trabalhistas, previ

denciária e tributária atuarão de forma orientadora em relação 
à microempresa e à etnpresa de pequeno porte." A emenda 
proposta, que propõe suprimir esse dispositivo, tem origem 
no receio de que o texto atual se preste a dúvidas_ de interpre
tação, conducentes ao esvaziamento da ativídade de fiscali
zação. Na origem, o ~spfrito que se buscou imprimir a essa 
disposição foi, o de complementar a atividade de fiscalização 
com a de orientação, çie tamanha relevância para osnoveis 
empresários, que se airlsccün ·na constituição e operação de 
uma empresa de pequeno porte. 

Admitindo que o art. 20, tal como está redigido, pode 
dar margem a interpretação controvertidas, aceitamos os fun
damentos apresentados pelo nobre Senador subscritor da 
emenda, dando, entretanto, ao referido dispositivo a redação 
seguirite, que não lhe aitera o conteúdo: 

"Art. 20. Sem prejuízo de sua açáo específica, 
as fiscalizações Üabalhistas, previdenciária e tributária 

- prestarão orientáção à microempresa e à empresa de 
pequeno porte." 

Rejeitamos, portanto, a Emenda n9 5, modificando, po
rém, o texto do art. 20 a que ela se refere. 

Em razão ao exposto, somos pela aprovação da Emenda 
n~ 1 e pela rejeição às Emendas nQ 2, 3, 4 e 5, pelos motivos 
e fundamentos anteriormente expendi~os.. 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesa pede escla- · 
recimento ao Senador E leio Alvares. O parecer foi pela apro
vação da emenda n'? 1 e pela rejeição das demais? 

O SR. ELCIO ALVARES- Somos pela rejeição das 
emendas de nçs 2, 3, 4 e 5. Entretanto, aceito em parte a 
emenda n9 5, do Senador Jutahy Magalhães. Acrescento, en
tão, apenas um pequeno-adrninículo sem prejuízo de sua açao 
específica: as fís-Caliza_ç6es._Estou entregando por escrito o 
parecer. 

Parece-me que, sob o ponto de vista técnico, no momento 
em que não concordei com a emenda, eu a rejeito, mas tam
bém não quis deixar de aproveitar a emenda; fica a sube
menda. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nos termos do art. 
140, letra a, do Regimento Interno, designo o nob_re Senador 
Elcio Alvares para proferir parecer sobre as emendas em subs
tituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para proferir pare
cer.) - Sr. Presidente, o parecer segue a mesma trilha do 
parecer que ofereci pela Comissão de Ass._urüos Ecóriõfuitos_. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O parecer do Sena
dor Elcio Alvares conclui pela aprovação da Emenda n9 1 
e pela rejeição das Emendas ng; 2, 3 e __ 4, sendo que aceita 
a de n" 5 nos termos de subemenda. 

Votação do substitutivo em turno suplementar, ressal
vadas as emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Votação da Emenda n9 1 com parecer favorável do Re

lator. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

• Votação das Emendas n<;IS 2, 3 e 4 de parecer contrário. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitadas. 
Votação da subemenda apresentada conforme parecer 

escrito do Relator, Senador Elcio Alvares. 
Os Srs. Senãdores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. A matéria vai a Comissão Diretora para reda

ção final. 
Sobre a mesa, p-arecer da Comissão_Diretora oferece_ndo 

a redação final da matéria que será lido pelo Sr. 1>' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 437, DE 1993 
Da Comissão Direto.ra 

Redação final do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n•, de 1991 (n' 3.081, de 1989, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 7, de 1991 
(n' 3.081, de 1989, na Casa e de origem), que estabelece. 
normas para as microempresas- ME, e empresas de pequeno 
porte- EPP, relativas ao tratamento diferen_ciado e simpl~fi
cado, nos campos administrativo, fiscal, previdenciário, traba-

lhista, creditíêio e de desenvolvimento_empresarial (art. 179 
da Constituição Federal). 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de dezembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente - Beni V eras, Relator -
Lucídio Portella - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PAREÇER N'437, DE 1993. 
Redação final do Substitutivo do senado ao Projeto 

de Lei da Câmara n~, de 1991 (n~ 3.081, de 1989, na 
Casa de origem). que estabelece normas para as mi
croempresas- ME, e empreS3S-de pequeno- porte -
EPP, relativas ao tratamento difer_en_ciado e simpiffi. 
cado, nos campos administrativo, fiscal, previdenciário, 
trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial 
(art. 179 da Constituição Federal). 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Do tratamento jurídico diferenciado 

Art, 19 Fica assegurado às microempresas e fl;sempresas 
_ de pequeno porte tratamento jurídico simplificado e favore
cido nos campos administrativo, tributário, trabalhista, previ
denciário e creditício, na conformidade do disposto nesta Lei. 

CAPÍTULO II 
Da Definição de microempresa e 
de empresa de pequeno porte 

Art. 2~ Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
I- microempresa, a pessoa jurídica e a firma individual 

que tiverem receita bruta anual igual ou inferior ao valor 
nominal de duzentas e cinqüenta mil Unidades Fiscais de Refe
rência- UFIR, ou qualquer outro indicador de atualização 
monetária que ve-nha a substituí-la; 

II- empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a 
firma individual que, não enquadradas como microempresas, 
tiverem receita bruta anual igual ou inferior a setecentas tnil 
Unidades Fiscais de Referência- UFIR, ou qualquer outro 
indicador d_e atualização monetária que venha a sUbstítuí-la; 

§ 19 O limite da receita bruta de que trata este -artigo, 
apurado no período de 19 de janeiro a 31 de dezembro de 
cada ano, será calculado considerando·se o somatório dã.s 
receitas brutas mensais divididas pelos valores das Unidades 
Fiscais de Referência- UFIR, vigentes nos respectivos me
ses. 

§ 2" No primeiro ano de atividade, o limite da receita 
bruta será calculado proporcionalmente ao número de meses 
decorridos entre o mês de constituição da enlJ?resa e 31 de 
dezembro do mesmo ano, desconsideradas as frações de mês. 

§ 39 O enquadramento da firma individual ou da pessoa 
jurídica em micrOéinpresa ou em empresa de pequeno porte, 
bem como o seu desel).quadramento, não implicarão alteração, 
denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por 
elas anteriormente firmados. 

§ 49 Fica o Poder Executivo ·autorizado a majorar em 
até duas vezes e meia o valor mencionado no inciso I deste 
artigo, e, em até cinco vezes, o-valor mencionado no inciso 
II, quando se tratar de empresa industrial. 

Art. 39 Não será considerada microempresa a pessoa 
jurídica e a firma individual: 

I- constituída sob a forma de sociedade por ações; 
. II.- em que o titular ou sócio majoritário seja pessoa 

jurídicã ou física domiciliada no exterior; 
III -que participe de capital de outra pessoa jurídica, 

ressalvados os investimentos provenientes de incentivos fiscais 
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efetuados antes da vigência da Lei n9 7 .256, de 27 de novembro 
de 1984, quando se tratar de microempresa, e antes da vigência 
desta Lei, no caso de empresa de pequeno porte; _ _ . -;-

IV- cujo titular, sócio majoritário ou controlador. parti
cipe de outra empresa, ·a inenos que a receita ~ru~a anual 
total das empresas interligadas não ultrapasse os Imutes fixa
dos no inciso I do art. 2~ desta Lei, para enquadramento 
como microempresa, ou no inciso II: dO I_TI-esmo artigo, para 
enquadramento como éinpresa de pequeno porte; 

V- que realize operações relativas a: 
a) compra e ven~a, loteamento, incorporação, locação 

e administração de imóveis; _ _ 
b) câmbio, seguro e distribuição de valores ~obi~iários; 
VI -que prestem serviços profissionais liberais regula-

mentados em lei. . _ 
Parágrafo único. O disposto no incisO- "IV deste artigo 

não se aplica à participação de microempr~sa c;>u de empresa 
de pequeno porte em centrais de compras, bolsas de subcon
tratação, consórciO de exportação e outras assoCiações asseme-
lhadas. _ -

CAPÍTULO III 
Do Registro Especial e Enquadramento 

Art. 4~' A pessoa jurídica ou a firma individual que, 
antes da promulgação desta Lei, preencher os requisitos de 

. enquadramento como microempresa ou enip:_esa de pequeno=_ 
: porte, comuicatá esta situação ao 6r~ão COmpetente, para 
; fim de registro especial, na forma prevista neste Capftulo. 
~ Art. 5-? Tratando-se de empresa já constituída, o regis
: tro será realizado mediante simples comunicação, da qual 

constarão: - - _ 
I - o nome e demais dados _de identificação da firma 

individual ou da pessoa jurídica e de seus sócios; 
II- a indicação do registro de firma individual ou do 

arquivaQJ-ento dos atos constitutivos da sociedade; . 
III -a declaração do titular ou de todos os sócios de 

que o volume da receita bruta anual da empresa não excedeu, 
no ano anterior, os limites fixados no art.-2~', I ·e II, e seu 
§ 4"', desta Lei, e de que a empresa não se enqua~ra em 
qualquer das hipóteses de exclusão do art. 39. des~a Le1. 

Parágrafo único. O registro especial da_mrcroempresa 
e empresa de pequeno porte será feito em conformidade com 
a legislação em vigor. 

Art. 6~' Feita a comunicação, e independentemente de 
alteração do ato constitUtivo, a microempresa ·adotará, em 
seguida ao seu nome, a expressão "microempresa" ou, abre
viadamente, "ME", e a empresa de pequeno porte a expressão 
"empresa de pequeno porte", ou "~PP". , 

Parágrafo único. E privativo .ae· microempresa e de em
presa de pequeno porte o uso da's expressões de que trata 
este artigo. ; : . 

Art. 7" O órgão- incum0~9.o de registrar as rnicroeni
presas e as empresas de pequerio po_rte, co_nf9irn~ o disp~sto 
neste Capítulo, comunicarã esSes re_gtstros aos órgaos fiscaliza
dores da Administração Federal, Estadual e Municipal. __ 

Parágrafo único. Feita a comunicação, os órgãos fiscaliza
dores procederão à imediata inscrição da microempresa e da 
empresa de pequeno porte em seus r:egistros. 

CAPÍTULO IV 
Do Desenquadrament9 e reenquadramento 

Art. 8"' O desenquadramento de microenip~esa e o- de 
empresa de pequeno porte âar-se-á qu~ndo excedidos os res
pectivos limites de receita bruta anual fixados no art. 2~'desta 

· IeL · . 

§ 1~' Será tolerado, por um único_ e~ercfció fisca!, seja 
ultr-apassado em até vinte por cento o hmtte estabelecido no 
art. 2~' desta lei. 

~ § 29 Desenquadrada a microempresa, passa automa
ticamente à condição d~ empresa de pequeno porte, e esta 
à condição de emPresa excluída do regime desta lei. 

- Art. 9-? A empresa de pequeno porte reenquadrada co-
mo empresa e a mícroempresa reenquadrada na condição_ de 
empresa de pequeno porte .comunicarão esse fato ao _ór~ão 
de re,gistro especial (Capítulo III), no prazo de trinta dtas., 
a contar da data da ocorrência. _ 

Parágrafo único. Recebida a comunicação, .O órgão 
competente providenciará para que dela tomem conhecimento 
os demais órgãos interessados nas órbitas federal, estadual 
e municipal. 

CAPÍTULO V 
Do Regime Tributário e Fiscal 

Art. 10. Ficã o Poder Executivo autoriZado a conceder 
isenções oU reduções tribUtárias às microeinpreSas e às empr~
sas de pequeno porte, definidas conforme o art. 2~ desta ~~t. 

Art. 11. Ultrapassado mais de uma ve_z o limite dare.~ 
ceita bruta, a micrbemptesa fici-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 § P, do art. 8'1 desta Lei. 

Parágrafo único. A rniçroempresa 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 microempresa e da empresa 
de pequeno porte será simplificada, nos termos a serem dispos
tos pelo Poder Executivo na regulamentação desta Lei. 

Art. 13. Amicroempresa e a empresa de pequeno porte 
não estão isentas do recolhimento dos tributos devidos por 
terceiros e por elas retidos. . 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não 
dispensa as empresas nele referidas da guarda dos document()S 
relativos às compras, vendas e serviços que realizarem.< 

Art. 14. Os doculnentos fiscais emitidos pelas mi
croempresas e pelas empresas de pequeno porte obedecerão 
a modelos simplificados, aprovados em regulamento, que ser
virão para todos os fins previstos na legislação tributária. . 

Parágrafo único. Até o último dia útil do mês de abnl 
do ano-calendário seguinte será entregue a Declaração Anual 
Simplificada de Rendimentos e Informações, em modelo sim
plificado, aprovado pela Secretaria da Receita Federal. 

Art. 15. O cadastramento fiscal da microempresa e da 
empresa de pequeno porte será feito ?e ofício, m~di~nte inte:
comunicação entre o órgão de regxstro e os orgaos fiscais 
cadastrais competentes. 

CAPÍTULO VI 
Do Regime Previdenciário 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 
prevenciária e trabalhista, observado o disposto neste Capí
tulo. 

Art. 17. O Poder ExecutÍvo estabelecerá procedimen
tos simplificadps que facilitem o cumprimento da legislação 

,-- previdenciária e trabalhista, por parte daS-microempresa~ e 
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empresas de pequeno porte, bem como para eliminar exigên
cias burocráticas e obrigações acessórias que sejam -incompa
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 o previsto na legislação específica, observado o seguinte: 

I- a contribuição da rnicroempresa para o custeio das 
prestações por acidente de trabalho será calculada pelo percen-
tual mínimo; · 

II- o Poder Executivo expedirá instruçõe-s relatiVas ao 
recolhimento englobado das contribuições previdenciárias das 
microempresas. empresas de pequeno porte e de seus empre
gados, estabelecendo prazo único para sua efetivação, -obSer
vada a periodicidade mensal; 

III -as instruções a que se refere o inciso anterior deve
rão, também, prever o recolhimento das contribuições por 
intermédio da rede bancária autorizada e a utilização de docu
mentos de arrecadação simplificado. 

Art. 19. A microempresa e a empresa de pequeno porte 
serão ressarcidas dos_ custos de perícia para avaliação de condi
ções de insalubridade ou de periculosidade se o respectivo 
laudo concluir pela inexistência dessas cc ... dições. 

Art. 20. Sem prefuf:Zo de siiã. ação específica, as fiscali
zações trabalhista, previdenciária e tributária e prestarão 
orientação à microempresa e à empresa de pequeno porte. 

Art. 21. A microempresa e a empresa de pequeno porte 
ficam dispensadas de efetuar as notificações a que se referem 
o § 2', do art. 139 da Consolidação das Lei do Trabalho. 

Art. 22. O disposto nos arts. 17 e 21 desta Lei nã·o 
dispe-nsa a microempresa e a empresa de pequeno porte do 
cumprimento das seguintes obrigações: 

I- efetuar as anotações na Carteira de Trabalho e Previ
dência Social; 

II- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais 
-RAIS; e 

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 seus 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" 

CAPÍTULO VII 
Do Apoio Creditício 

Art. 24. À microempresa e à empresa de pequeno porte 
ficam asseguradas condições favorecidas relativamente a en:
cargos financeiros, prazos e garantias, nã.s operações que reali
zarem com instituições financeiras, inclusive bancos de desen
volvimento· e entidades oficiais de fomento, na formã a ser ' 
regulamentada pelo Poder Executivo. 

Art. 25. Nas operações a que se refere o artígo~a~terior ,_ 
de valor até vinte mil UFIR, as gàrantias exigidas- fkàm reStrí- · 
tas aos próprios bens financiados, à fiança e ao aval. 

Art. 26. Dos recursos de que trata o art. 11, b, da Lei 
n' 8.154, de 28 de dezembro de 1990, até cinco por cento 
ao ano devem ser destinados a- aplicações financeiras pã-ra 
lastrear a prestação de' aval ou fiança- complementar em opera
ções cujo ·valor não ultrapasse o teto estabelecido no artigo 
anterior e desde que, a microempresa e a empresa de pequeno 
porte rião tenham condições de oferecer garantias reais ou ·-
fidejussórias, ou de contratar seguro _d~ __ crédito no v~lQIJ_ot~l
do mútUO. - - - - - -

Art. 27. As--diretrizes e normaS regulamcntadoras da 
prestação de aval, á que se refere o art. 26 desta ~ei. ficam 
a cargo do Conselho Deliberativo de que trata o § 1°, do 

_ art. 10 da Lei n' 8"154, de 28 de dezembro de 1990. 

. CAPÍTULO VIl! 
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 microempresa ou empresa de 
pequeno porte, estará sujeita às seguintes penalidades: 

I- pagamento de todos os tributos e contribuições, como 
se redução alguma ,houvesse existido, acrescídos de juros de 
mora e multa estabelecidos na Lei n"'8.383, de 30 de dezembro 
de 1991, contados_da data em que tais encargos deveriam 

- ter sido pagos até a data de seu efetivo pagamento; 

II- multa prevista no inciso II do art. 49 da Lei n"' 8.218, 
de 29 de agosto de 1991, no caso de dolo, fraude ou simulação, 
e, especialmente, nos casos de falsidade de declarações ou 
informações prestadas, por seu titular ou sócio, às autoridades 
competentes; r ' 

III- aplicação- automática de multa de cinqüenta por 
cento sobre o valor monetariamente corrigido sobre os em
préstimOs obtidos cnm base nesta Lei, independentemente 
do cancelamento do incentivo de que tenha sido beneficiada; 

IV -ca'ncelamento, de ofício, de enquadramento como 
microempresa ou como empresa de pequeno porte. 

Art. 29. A falsidade de declaração prestada objetivan
do os benefícios desta Lei caracteriza o crime de que trata 
o: art. 299 do Código Penal, sem prejuízo de enquadramento 
em outras figuras penais. _ 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÓES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 30. As firmas indiViduais e as sociedades comer
ciais e civis enquadráveis como microempresa o-u empresa 
de pequeno porte que, durante cinco anos, não tenham exer
cido atividade económica de qualquer espécie, poderão reque
rer e obter a baixa no registro competente, independente
mente de prova de quitação de tributos e contribuição para 
com a Fazt::nda Nacional. 

Art_. 31. As implicações orçamentárias e financeiras, 
decorrentes desta Lei, serão incorporadas à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e ~onsider~das no Orçamento da União do 
ano suDseqüente. Parágrafo único. Fica o Poder ExecutiVo autorizado a 

incentivar e fomentar os agentes financeiros públicos e priva
dos a estabelecer linhas de crédito diferenciados às microem
presas e às empresas de pequeno porte, bem como a constituir 
fundo para garantia de aval ou fiança, inclusive provendo 
~IDeias necessáriOs. 

Arf;.. 32. A política de tarifas públicaS- para a microem
presa e a empr~~ de pequeno porte contemplará sempre 
os P!.~çps mínimos_ cqncedidos a quais_quer outras empresas, 
adotando-se o mesmo critério para a venda de bens e serviços 

-- - põr parfe de eiitpresas e entidades oúblicas. -
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Art. 33.~ A política de compras governamentais dará 
prioridade à microempresa e a empresa de pequeno porte, 
na medida de sua capacidade, com processo-especial e simpli
ficado nos termos da regulamentação desta Lei. 

Art. 34. As isenções e deduções previstas na atuallegis
lação em bcnef!cio da micro_empresa e da empresa de pequeno 
porte permanécerão até que entre em vigor,o ~e_gime tributário 
e fiscál d~corrente desta Lei. 

Art. 35. A presente Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos tributárioS e fiscais a partir 
do exercício financeiro de 1994. 

Art. 36. O ·Poder Executivo regulameritará a presente 
Lei no prazo de noventa dias, a contar de sua publicação. 

Att'; 37. Revogam-se as disposições· em contrário. 

O Sr. Levy Dias,2P Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) .. . 

Não havendo quem queira fazer us_o da palavra, está 
encenada a discussão. 

A redação final é considerada definitfvaiiiente aprovada 
sem votação, nos termos do art. 79 da Resolução n<? 110, de 
1993. . ·- ·------ . 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 9_$_ecretário .. 

É lido o seguinte . . 

REQUERIMENTO N• 1.390, DE 1993 

Nos termos do an. 311, alínea do Regimento Interno, 
requeiro preferência para a Mensagem n9 441, de 1993, a 
fim de ser apreciada antes das matérias constantes da Ordem 
do Dia. ----

Saia das Sessões, 8 de de dezembro de 1993. - Júlio 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o requer.imeJ?,tO. _ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento. será feita a: invefsão solicitada. 

Item 12: 
MENSAGEM N• 441, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. S;o da 
Resolução n• 110, de 1993-) 

Mensagem n' 441, de 1993 (n' 927/93, na origem), que 
solicita seja autorizada a coqtratação de operação de crédito 
externo, com garãhtTa:-da União, no valor equivalente e até 
quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, 
duzentos e quarenta e dois dólares americanos-, de principal, 
destinada ao financiamento parcial do projeto de telefonia . 
rural do Estado de Mato Grosso_ (Dependendo de parecer 
da Comissão-de Assuntos Económicos). 

Nos termos do art. 5°, da Resolução n' 210, de 1993,. 
designo o nobre Senador C~rl6_s Patroçínío para Ptoferir pare
cer sobre a matéria eni substituição â Comissão de Assuntos 
Económicos. _ _ __ _ 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO- Para profe
rir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presi-

dente da República encaminhou para exame do Senado Fede
ral proposta para que seja autorizada a concessão de garantia 
da União à contratação de operação de crédito externo, a 
ser firmada pela Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebrás):o 
e o Instituto Central per ii Credito a Media Termine- Media
credito Centrale. 

O montante da operação de crédito, no valor de 
US$45,546,242,00, insere-se no âmbito do Acordo-Quadro 
de Coopet1,lção Brasil_.:_ Itália, e destina-se ao financiamento 
parcial do projeto de telefonia rural do Estado de Mato Grosso 
-;-;;-- financiamento integral de importaçãq d~ equipamentos a 
serem fornecidos pela S.ocietá TeleSpazio. 

Este empréstímo e~temo apresentará as seguintes condi
ções financeiras: 

I- Devedor: Telecomunicações Brasileiras S.A- Tele
brás; 

II- Garantidor: República Federativa do Brasil; 
III- Credor: Instituto Centrale per ii Credito a Media 

Termine -Mediocredito Centrale 
IV- Valor: US$ 45.546242,00 (quarenta e cinco mi

lpões, quinhentos e quarenta e seis mil duzentos e quarenta 
e dois dólares norte americanos); 

V- Juros: 1,75% a. a., fixos, sobre os saldos devedores 
do principal, contados a partir da data de cada desembolso; 

VI- Juros de mora: 1,75% a.a. sobre a quantia em atra
so até 35 dias, de 5% a.a. para o período superior a 35 dias 
e até um ano, calculados pela fórmula de juros simples, e, 
após ~mano, calculados pela fórmula de juros compostos; 

VII- Condições de Pagamento: 
a) Do principal: em 30 parcelas semestrais, iguais e conse

cutivas, vencendo-se a primeira no ~6"' Jl1êS a-pós a_ data da 
efetivação da Convenção Financeira; 

b) Dos juros: semestralmente vencidos. 
___ Quanto aos mecanismos de controle_ das operações de 
·crédito externo e à conceSsão de garantias da União a essas 
operações, definidos a nível Constitucional e regulamentados 
pela Resolução do Senado Federal n9 96/89, cabem os seguin-
tes esclarecimentOs -

1) os limites de endividamento da União, defmidos nos 
artigos 29 , 39 e 49 da referida Resolução são atendidos, confor
me Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional- SIN/CO
REF/DIREF n' 321, de 1 de dezembro de 1993 

Ressalte-se que o Parecer da Secretaria do Tesouro Na
cional, anexo ao Processo em exame, apenas informa qtie 
já foi "providenciada a inclusão da garantia a ser conced~.da 
nos limites de endividamento da União". Não são fornecidos, 
todavia, os dados comprobatórios do cumprimento desses li
mites; 

2) relativamente aos limites pertinentes à Telebrás, esti
pulados no artigo 79 da Resolução n~ 96/89, aquele Parecer 
conclui, "com bas_e nos dadqs fornecidos pela Divisão de Pro
gramação Financeira da Telebrás'·, que a operação de crédito 
pretendida não extrapola os limites de endiVidamento estabe
lecidos pelo Senado FederaL Há portanto, margem suficiente 
à cobertura dos encargos financeiros da operação de crédito 
pretendida; 

3) o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio
nal- PGFN/COFn• 1.212/93, encaminhado ao Senado Fede
ral, no exame das claúsulas da minuta contratual conclui que 
as mesmas são admissíveis e estão de acordo com a legislação 
brasileira aplicável â espécie, tendo sido obsf:rvado o disposto 
no art. 59 da Resolução n9 96/89. que veda disposição contra-
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tual de natureza política ou atentatóría à soberania nacional 
e à ordem pública; ___ _... 

4) os condicionantes à concessão de garantia __ da União, 
estipulados no § 9\' do art. 3~ da referida resoluçãó do Senado 
Federal, também são atendidos, conforme se-depreende do 
já mencionado Parecer STN/COREF/DIREF no 321/93; âessa 
forma~ a Secretaria do TeSouro Nacional conclui seu parecer 
favoravelmente à concessão da pleiteada garantia da União; 

5) é informado, ainda, que a operação de crédito meneio
. nada encontra-se incluída no Programa de Dispêndios Globais 
(PDG) da Empresa Telebrás, e que as obrigações contratuais 
decorrentes são passíveis de cumprimento por parte da Tele
brás. 

As demais formalidades prévias à concessão de garantia 
de União e à contratação do empréstimo externo, prescritas 
na ConstituiçãO- Federal e na Resolução n\' 96/89 do Senado 
Federal, foram obedecidas. 

Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada na 
Mensagem n9 441/93, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 132, DE 1993 

Autoriza a União conceder garantia a operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até 
US$45,546,242.00 (quarenta e cinco milhões, quinhen
tos e quarenta e seis mil e duzentos e quarenta e dois 
dólares norte-americanos), a ser contratada pela Teleco
municações Brasileiras S.A. (Telebrás), junto ao Insti
tuto Centrale per il Credito a Medio Termine - Medio-
credito Centrale." - - - - - -

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É a República Federativa do Brasil autorizada 

a conceder garantia à operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$ 45,546,242,00 (quarenta e cinco mi
lhões, quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta 
e dois dólares norte-americanos), de principal, a ser contratada 
pela Telecomunicações Brasileiras S..A (Telcbrás), jun_to aO 
Instituto Centrale per ii Credito a Media Termine-:-:- Meaio
credito Centrale. 

Parágrafo único. A operação de crédito externo referida 
no caput deste artigo destina-se ao financiamento parcial do 
Projeto de Telefonia Rural do Estado de Mato GJ::OSSO, no 
âmbito do Acordo-Quadro de cooperação económica, indus
trial, científico-t~cnológica, técnica e cultural, assinado em 
17 de outubro de 1989 pela República Federativa do Brasil 
e pela República Italiana. 

Art. 2" As condições financeiras básicas da operação 
de crédito externo a ser garantida pela União são as seguintes: 

I- Devedor: Telecomunicações Brasileiras S.A- Tele
brás; 

II - Garantidor: República Federativa do_ Brasil; 
III - Credor: Instituto Centrale per ii Credito a Medio 

Termine - Mediocredito Centrale; 

VIl - Condições de Pagamento: 
a) Do principal: em 30 parcelas semestrais, iguais e conse

cutivas, venCendo-se a primeira no 66n mês após a data da 
efetivação da Convenção Financeira; 

b) Dos juros: semestralmente vencidos. 
Art. 39 A aUtorização conCedida por esta Resolução de

verá ser exercida num prazo de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contados de sua publicação. 

Art. 4" Esta resolução entra em· vigor na data de sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução 132/93, 
que autoriza a contratação de operação de crédito externo 
com garantia da União, no valor equivalente até 
US$45,546,242.00 .(quarenta e cinco milhões, quinhentos e 
quarenta e seis mil e duzentos e quarenta e dois dólares norte
americanos), de principal, destinado ao financiamento parcial 
do Projeto de Telefonia rural do Estado de Mato Grosso. 

Discussão do projeto em turno úniCo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Eiii votação. · · 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados (Pausa). · 
Aprovado. 
A matéria vai à_Comissão Diretora para a redação finaL 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 

mesa, redação final da matéria que será lida pelo Sr. 1~ Secre-
tário. - - · · 

É lida a seguinte. 

PARECER N• 438, DE 1993 

Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução n~ Ú2, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 132, de 1993, que autoriza a contratação 
de opefação de crédito externo, com garantia da União, no 
valor equivalente 4 até US$45,546,242.00 (quarentã -e Cinco 
milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta 
e dois dólares no~e-ame~icanos), de principal, junto ao Insti
tuto Centrale pei ii Credito a Medio Termine- Mediocredito 
Centrale, destinada ao financiamento parcial do Projeto de 
Telefonia Rural do Estado de Mato Grosso. 

Sala de Reuniões_ da Comissão, 8 de dezembro de 1993. 
- Levy Dias, Presidente -Júlio Campos, Relator -Carlos 
Patrocínio - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER W 438, DE 199L 

Redaçâo final do Projeto de Resolução n~ 132, de 
1993-

IV- Valor: US$45.546.242,00 (quarenta e cinco milhões, Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi-
quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
dólares norte-americanos); __ promulgo a seguinte 

V- Juros: 1,75% a.a., fixos sobre os saldos devedores - " 
do principal, contados a partir da data de cada desembolso; RESOLUÇAO N ' DE 1993 

VI- Juros de mora: 1,75% a.a sobre a quantia em Autoriza a União a conceder garantia a operação 
atraso até 35 _dias, de 5% a.a para o período superior a JS de crédito externo, no valor equivalente a até 
dias e até um ano, calculados pela fórmula de juros simples US$45,546,242.00, a ser contratada pela Telecomuni-
e, após um ano, calculados pela fórmula de juros compostos; cações Brasileiras S.A. (TELEBRÁS),junto ao Instituto 
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Centrale per ii Credito a Medio Termine - Media
credito Centrale. 

O Senado. Federal resolve: -.. -, --
Art. 1~ É a República Federativa do Brasil autori2:ada 

a conceder garantia à operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$45,546,242.00 (_quaietüa e Cinco milhões, 
quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois 
dólares norte-america.nos), de principal, a ser contratada pela 
Telecomunicações Brasileiras S.A. (TELE~RÁS) junto ao 
Instituto per ii Credito a Medio Termine - Mediocredite 
Centrale. 

Parágrafo único. A operação de crédito exter~o referida 
no caput deste artigo destina-se ao financiamento parcial do 
Projeto de telefonia Rural do Estado de_ Maio Grosso. no 
âmbito do Acorc:J(_)·Quadrq çle Cooperaç~q-~_~qnõmica, {nCfus- _ 
trial, Científico-Tecnológica, Técnica e CUltUral, assinado em 
17 de outubro de 1989 pela República Federativa do Brasil 
e pela República ltaliana. 

Art. 2'~ As condições financeiras básic~s. da operação de 
crédito externo a ser garantida pela União são as segUintes: 

I) devedor: Telecomunicações Brasileiras S_.A. -TELE-
BRÁS' · · · · - ·-

n/ garantidor: República FederatiVao'dõ Brasil; __ 
III) credor: Instituto centrale per il Credito a Medio Ter

mine -:- Mediocredito Central e; 
!V) valor: US$45,546242.00; . , 
V) juros: 1,75% a.a., fixos, sobre os saldos devedores 

de principal. contados .a partir da data de cada desembolso; 
_ VI) juros_de mora; 1,75% a.a. sobre_a_ quantia eru _atraso 

até trinta e cinco-dias, de 5% a.a. para o período superior 
a trinta e cinco dias e_até um ano, calcv.lª_dos pela fórmula 
de juros simples e, ãpós um ano, calculados pela fórmula 
de juros' compostoS; -- · 

VII) condições de pagamento: " ""' 
a) do principal: em trinta parcelas semestrais, iguais e · 

consecutivas, venCendo a primeira no se_xàgésip"io sexto mês 
após a data da efetivação da Convenção Finariceira; 

b) dos juros: semestralmente vencidos, , . 
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução deve

rá ser exercida no prazo c.Je quinhentos e quarenta dias, conta
dos de sua publicação. 

Arf 49 Esta ResolUÇão entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. (Pausã.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a qiscussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada defi

nitivamente aprovada, sem' votação, nos _te.rmos do art. 79 

da Resolução n• 110, de 1993. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
Seill revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de 
uma informação da Mesa, porque, quando foi pedida a inver
são de pauta, não tínhamos o espelho das proposiçUes que 
seriam votadas. -

lnd;?o de V. Ex~ em que situa·ção ficou o projeto de 
lei refeiente aos idosos, que era o terceiro item da pauta, 
e não fQi votado até o momento. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -será apre
ciado agora, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 3: 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO .. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 112, DE 1990 

(E.Dl regime de urgência nos termos do art. 336, "c", 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
n" 376, de 1991) 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara 
ao ·ProjeJ9CÍe Í.eí do Senado ne 112, de 1990 (n" 5.710/90, 
naquela Casa), de iniciativa da ComissãO de Assuntos Sociais, 
que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho 
Nacional do Idoso e dá outras providências.(Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

A Presidência esc!(,lrece ao Plenário que o Requerimento 
nn I_)34,A_e 1993, de f!l,l.toria do Senador Beni Veras, que 
posiciona a inclusão do projeto na Ordem do Dia, nos tennos 
do art. 172, I, do Regimento Interno, fica prejudicado com 
a aprovação do Requerimento n" 1.363, de 1993, de urgência, 
nos termos do art. 336, c, da Lei Interna. 

· Nos termos do art. 140, a, do Regimen~o Interno, designo 
o nobre Senador J utahy Magalhães para proferir parecer sobre 
o suÇtstitutivo da Câmara dos Deputados. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para pro
ferir parecer) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a exame 
desta Comissão de Assuntos Sociais, SubstitutiVo da Câm'afà 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n~. 112, de 1990, 
que, de ~cordo com o Requerimento no. -80?, de 1993, apro
vado, passa a tramitar em conjunto com ·o Projeto de Lei 
do Senado n•. 376, de 199L 

Os projetes originaiS tinham por objetivo, ambos, o aten
dimento às pessoas idosas, sendo que o primeiro deles se 
atinha Pormenorizadamente à implantação de uma política 
nacional, incluindo a criação do Conselho Nacional do Idoso; 
e o segundo tratava preferencialmente de medidas práticas 
de atendimento, envolvendo aspectos de saúde, habitação, 
profissionalização, urbanismo, entre outros. 

Para avaliar o mérito de ambos os projetas originais, 
é necessário buscar o seu histórico, pois dessa forma se verifi
cará o quanto estão inseridas as abalizadas sugestões de espe
cialistas. 

De fato, para se chegar à elaboração do Projeto de Lei 
do Senado no. 112, de 1990, a Subcomissão do Idoso criada 
no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, em 4 de ~utubro 

-.de 1989, investigou a situação dos idosos no Distrito Federal, 
sobretudo os carentes, os instalados em instituições asilares. 
Nessa época, foram realizadas audiências públicas para obter 
depoimentos de autoridades no trato com os idosos; às audiên
cias compareceram repreSentantes tanto dos órgãos oficiais 
quanto de entidades da iniciativa privada. 

Já o Projeto de Lei do Senado n'. 376, de 1991, foi resul
tante de extensa pesquisa dirigida aos próprios idosos. Por 
intermédio das associações de idosos ligados aos Grupos de 
Convivência orientados pelo SECS - tradicionalmente inte
ressado na questão - foram distribuídas 1.000 (mil) cópias 
de um formulário onde pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, 
de todas as partes do_Bra~il, expuseram suas necessidades, 
carências, opinaram sobre s~u~ problemas particulares, enca-



Dezembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 9 11209 . 

minharam, enfim, sugestões relatiVaS-a tod?s as medidas cíue 
poderiam ser adotadas para tornar-lhes a vida ma.is-"éÍigna, 
mais proveitosa, mais feliz. 

Vê-se, pois, que os objetivos de ambos os projetes são 
calcados na realidade de vida dessa parcela de nossa população 
ainda hoje discriminada, considerada geradora mais de ónus 
que de ganhos. 

Em excelente hora, tais projetas foram elaborados, pois 
a condição de vida das pessoas mais velhas merece todo nosso 
respeito. AliáS, o Brasil caminha aceleradamente para ·ser 
considerado um país de população idosa - pois os efeitos 
do-controle de natalidade fazem-se sentir. 

Nada mais oportuno, portanto, que niudar a mentalidade 
relativamente à chamada "terceira idade", que passa a ser 
cada vez proporcionalmente maior em relação aos jOvens· e 
crianças. - -- - -------- -.--

0 substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados 
conseguiu, em sua feliz redação, abranger as intenções de 
ambos os projetes. 

Assim, na Seção I do Capítulo II, que trata dos princípios 
gerais, e na Seção II, das diretiizes, estão primordialmente 
refletidas as linha::; gerais no Projeto de Lei do Senado n9. 
112, de 1990, assim como nO Capítulo III, que trata da organi
zação e gestão. Já o Capítulo IV. que indica as ações governa
mentais, contém, de forma sintetizada, as disposições práticas 
que o Projeto de Lei do Senado n'. 376, de 1991, preconizava. 
E contém também, no seu Capítulo V, a proposta da criação 
do Conselho Nacional do Idoso, que fora anteriormente suge
rida no mais antigo dos projetas. 

A conclusão natural desta análise não poderia ser outra 
sertão aplaudir tais-inieíatívas:· Somos, pois, pela aprovação 
do SUbstitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado n" 112, de 1990, apenas por uma questão regimen
tal, Sr. Presidente, porque, de acordo com as normas regimen
tais, temos que considerar prejudicado o projeto postericir, 
o Projeto n' 376. 

Esse o parecer, Sr. Presidente. 

O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
conclui favoravelmente ao substitutivo da Câmara. 

Passa-se à discussão do substitutivo da Câmara em turno 
único. (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaçl!o. (Pausa.) 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos -termos do 

art. 287, do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado será considerado série de emen
das e xotado separadamente por artigos, parágrafos, incisos, 
alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, 
salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou 
por grupo de dispositivos. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimento-que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguillte 

REQUERIMENTO N• 1.391, DE 1993 

Nos termos do art. 287, do Regimento Interno, requeiro 
votação, em globo, do Substitutivo -da Câmaracdos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado 1n• 112, de 1990 (n' 5.710/90, 
naquela Casa), de iniciatiVa da Comissão-de Assuntos Sociais, 
que fiXa diretrizes para-a política naCiOnal de assistência ao 
idoso, e dá outras providências. - - -

Sala das Ses~ões, 8 de dezembro de 1993. -Jutahy Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

-Aptóvado. 
Passa-se â votação em globo do Substitutivo da Câmara 

em turno único. 
Os Srs. S_enadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o Projeto de Lei do Senado n9 376/93, 

que tramitava em conjunto. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Himiberto Lucenii) .:___ Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação 
final da inatéria, cjU.e Será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É.lido? seg~inte 
PARECER N• 439, DE 1993 

(Da Comissão Diretora)-

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 112, 
de 1990 (n• S. 710/90, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretorà apres~nta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n' 112, de 1990 (n' 5.710/90, na Câmara 
dos Deputados), que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso 
e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de dezembro de 1993. 
- Levy Dias, Presidente - Beni V eras, Relator - Nabor 
Júnior- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 439, DE 1993 

Redação final do SubStitutivo da Câmara ao PrOjeto 
de Lei do Senado n~ 112, de 1990 _(n9 S. 710, de 1990, 
naquela- Casa), que dispõe sobre a política nacional do 
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

.CAPÍTULO! 
Da Finalidade 

Art. 1" A política naciOnal do idoso tem por objetivo 
assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 
promover sua· autonomia, integração e participação efetiva 
na sociedade~ 

Art. 29 Considera-se idoso, para ·os efeitos desta lei, 
a pessoa maior de sessenta anos de idade. 

· CAPÍTULO II 
Dos princípios e das diretrizes 

SEÇÃO I 
Dos Princípios 

Art. 39 A polfttcã nacional do idoso ·réger-.se-á- pe-los 
seguintes princípios: 

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de 
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, .garantindo 
sua participaÇão na comunidade, defendendo sua dignidade, 
bem-estar e o direito à vida; 

II- o processo de _envelliecimento díz respeito à socie
dade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e infor
mação para todos; 

III -o idoso não deve sofrer discriminaÇãO de qualquer 
natureza; 
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IV- o idoso deve ser o principal ag~nte e o destinatário 
das transformações a serem efecivadas através desta po:lítica; 

V- as diferenças económicas, so~iais, regionai~ e, parti-_ 
cularrnente, as contradições entre o meio rural e o urbano 
do Brasil deverão ser ·observadas pelos poderes públicos e 
pela sociedade em geral, na aplicação desta lei. 

SEÇÃO II 
Das Diretrizes _ . 

Art. 49 Constituem diretrizes da política nacional do 
idoso: 

I- viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integra
ção às demais gerações; 

II -participação do idoso, através de_slljiS organizações 
representativas, na formulação, implementação e avaliação 
das políticas, planos, programas e proje{Os a serem desen~ 
volvidos; 

III -priorização do atendimento ao idoso através de suas 
próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, à 
exceção dos idosos que não possuam condições que gara·ntam 
sua própria- sobrevivência; 

IV- descentralização político-administrativa; 
V- capacitação e reciclagem dos .reçursos humanos nas 

áreas de geriatria e gerontolpgia e na prestação de serviços; 
VI -implementação de sistema de informações que per

mita ·a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos 
planos, programas e projetes em cada nível de governo; 

VII- estabelecimento de mecanÍSni;QS que favoreçam a 
divulgaçãçrde informações de carátere_c!.u,~tivo sobre os as
pectos biopsicossociais do envelhecimento; 

VIII- priorização do atendimento .ao idoso em órgãos 
públicos e privados prestadores de serviços, quando desabri
gados e sem familia; 

IX- apoio a estudos e pesquisas sobre a~ questões relati~ · 
vas ao envelhecimento. ~ 

Parágrafo único. É vedada aperm~nência de portadores 
de doenças que necessitem de assisténcia médica ou de enfer
magem permanente _em instituições asilares de caráter social. 

CAPÍTULO III 
Da Organização e Gestão 

Art. 59 . Competirá ao órgão mi~íst_~rf~1 resporlsávéi pe~ 
la assistência e promoção social a coordena~ o gerai da política 
nacional do idoso, com a participação dos.conselbos_nacionais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais_do idoso. 

Art. 6~ Os_ conselhos nacional, estaduais, do Distrito 
Federal e municipais do idoso serão órgãos' pe-rmanentes, pari
tários e deliberativos, compostos por igua:1 p.úmero de repre
sentantes dos órgão's e entidades ptíblica_s _e de organizações 
representativas da soc~edade civil ligadas_ à área. 

Art. 7" Compe"te aos çonselhos de que trata o artigo 
anterior a formulação, coordenação, supervisão e avaliação 
da política nacional do idoso, no âmbitp das respectivas instân
ciaS político~administrativas. - _ " -- · 

Art. 89 A União, por intermédio do nllnistério respon
sável pela assisténcia é promoção social, compete: 

I- coordenar as açóes relativas â política nacional do 
idoso; - --· 

11 -participar na formulação, acompanhamento e ava
liação da política nacional do idoso; 

III -promover ás articulações intraminisieriãis e iD.ter-. 
ministeriais necessárias à implementação da política nacional 
do idoso; 

IV- coordenar e financiar_, com a participação dos Esta
dos, do Dist.tito Federal e dos Municípios, programas nacio
nais compatíveis coln a polítiCa nacional do idoso, no âmbito 
de sua competência institucional; _ 

V- elaborar a. proposta orçamentária no âmbito da pro
moçãO e assistência social e submetê-la ao Conselho N acíonal 
do Idoso. - _ . . . 

F arágrafo únicq. Os ministérios das áreas de saúde, edu
cação, trabalho, previdência social, cultura, esporte, e lazer 
devem elaborar prOposta orçamentária, no _â_mhito de suas 
competências, visan9o ao financiamento de programas nacio~ 
nais compatíveis com a política nacional do idoso. . 

Art. 99 Aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni
Cípios compete a formulação, coordenação, supervisãO e ava
liação de suas políticas sociais do idoso, em consonância com 
a política nacional, bem como a execução de planos, progra
mas e projetas. 

Parágrafo único_. A participação de entidades benefi
centes e de assistência social nã execução de programa_e proje~ 
tos destinados ao idOso atenderá aos princípios e às diretrizes 
estabelecidos nesta ~i. 

CAPÍTULON 
Das ~ç_ões Governamentais 

Art. 10. Na implementação da política nacional do ido
so, são competências dos órgãos e entidades públicas: 

I- na 4rea de promoção e assistência social: 
a) prestar serviçós e- desenvolver ações voltadas para o 

atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante a 
participação das familias, da sociedade e de entidades gove,rna
mentais e não governamentais; 

b) estimular a cri~ção de incentivos e de alternativas de 
atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros 
de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas_ abrig"itdas de traba
lho, atendimentos domiciliares e outros; 

c) promover simpósios, sem_inários e encontros especí
ficos; 

d) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estUdos, 
levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social 
do idoso; . - · 

e) promover a ca~acitação de recursos para atendimento 
ao idoso; 

II- na área de saúde: 
a) garantir ao ido$o a assistência à saúde, nos diversos 

níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde; 
b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do 

idoso, mediante programas e medidas profiláticas; 
c) adotar e aplicar normas de funcionamento às institui

çõeS geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores 
do Sistema Único de Saúde; 

d) elaborar normaS de serviços geriátricos hospitalares; 
e) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias 

de Saúde dos Estados, Çlo Distrito Federal, e dos Municípios 
e entre os Centros de Réferência em Geriatria e Gerontologiit 
para treinamento de equipes interprofissionàis; 

O incluir a Geriatria como especialidade clínica, para 
efeito de concursos públicos federais, estaduais, do Distrito 
Federal e municipais; 

g) realizar estudos para detectar o caráterepídemiológico 
de detennin_adas doenças do idoso, com vistas a prevenção, 
tratamento e reabilitação; e 

h) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 
III- na Área de Educação: 
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a) adequar currículos, nlctodologias e material didático 
aos programas educacionais destinados ao idoso; 

b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do 
e~sino formal, conteúdos voltados para -o procesSo de envelhe
c~mento, de forma a eliminar preconceitos e-a-produzir conhe
Cimento sobre o assunto; 

c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como-dlsciplinas 
curriculares nos cursos superiores; 

d) desenvolver programas educativos, especialmente nos 
meios de comunicação, a fim de informar a população sobre 
o processo de envelhecimento; 

e) desenvolver programas que adotem modalidades de 
ensino à distância, ã.dequados às condições do idoso; 

O apoiar a criação" de universidade aberta para a terceira 
idade, como meio de universalizar o acess..o às diferentes fOr-
mas do saber. 

IV- na área de trabalho e previdência social: 
a) garantir mecanismos que impeçam -a discfiminação do· · 

idoso ·qu-anto a sua partiCipação no mercildo cte -trabalho, no 
setor público e privado; 

b) priorizar o atendimento do idoso nos benefíciOS previ
denciários; 

c) criar c estimular a manutenç3o de proiramas de prepa
ração para aposentadoria nos _s_etores público e- privado com 
antecedência mínima de dois anos antes do afastamento; -

V- na área de habitação e urbanismo: 
a) destinar, nos programas habitacionais, unidaç]es em 

regime_de~comodato ao idoso, na modalidade de casas-lares; 
b) incluir nos programas de assistência ao idoso formas 

de melhoria de condições de habitabilidade _e adaptação de 
moradia, considerando seu estado físico e suã. Independência 
de locomoção; ·- -- ' 

c) elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa 
idosa à habitação popular; 

d) diminuir barreiras arquitetónicas e urbanas; ---
VI -na área de justiça: 
a) promover e defender os díreitos da pessoa idosa; 
b) zelar pela aplicação das normas sobre o idoso determi

nando ações para evitar abusos e lesões a seus direitos; 

VII - na área de cultura, esporte e lazer: 
a) garantir ao idoso a participação no processo de produ

çãq, reelaboração e fruição dos bens culturais; 
b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos cultu

rais. mediante preços reduzidos, em âmbito nacional; 
c) incentivar os movimentos de idosos a desenvolver ati

vidades culturais; 
d) valorizar o registro da memória e a transmissão de 

informações e habilidades do idoso aos mais jovens,_ como 
meio de garantir a continuidade e a identidade cultura"!; 

e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e ativida
des físicas que propOrcionem a melhoria da qualidade de vida 
do idoso e estimulem sua participação na comunidade. 

§ 19 É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus 
bens, proventos. pensões e benefícios, salvo nos casos de inca
pacidade judicialmente comprOVada. 

§ 29 Nos casos de comprovada incapacidade do idoso 
para gerir seus bens, ser-lhe-á riomeado Curador especial em 
juízo. 

§ 39 Todo cidadão tem o dever de denunciar à autori
dade competente qualquer forma de negligência ou desres-
""eito·ao ido~o. -

CAPITULO V. 
Do Conselho Nacional 

ArL 11. Fica criado. na estrutura do ministério responsável 
_ pela política de assistência e promoçãu ·sm::ial. o Conselho 
Nacional do Idoso, órgão permariente, de caráter normativo 
e deliberativo. integrado por representantes-de órgãos e enti
dades públícas responsáveis pelas políticas soCiais básicas. dos 
córiselhos estaduais do idoso e _do_ Distrito Federal e. em igual 
número, por representantes de organizações._da sociedade civil 
ligadas à área,_reconhecidas nacionalmente. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional do Idoso é coris-
tituído de dezesseis membros, assim definidos: 

I -um representante do Ministério do Bem-Estar Social; 
II- um representante do Ministério da Justiça; 
III -um reporesentante do Ministério da Educação; 
IV- um representante do Ministério da Saúde; 
V- um representante do Ministério da Previdência So-

cial; · 
VI -um representante do Ministério· do Trabalho; 
VII -um representante do Ministério -da Cultura; 
VIII - um representante da Fundação Legião BraSileira 

de Assistência - LBA;· · 
IX- oito representantes das entidades não-governamen

tais. sendo quatro idosos. 
Art. 12. Ao COnselho Nacional do Idoso compete: 

·I -formular. coordenar. supervisionar e avaliar a Polí
tica Nacional do Idoso; 

II- elaborar proposições. objetivando aperfeiçoar- a le
gislação pertinente à polftica nacional do idoso; 

III-manifestar-sé sobre a dequaÇão·das políticas sociais 
do idoso. em âmbito estadual, do Distrito Federal e municipal, 
aos princípios e diretrizes previstos nesta Lei; · 

IV- estimular e apoiar a criação de Collselhos do Idoso 
nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios; 

V - propiciar assessoramento aos conselhos estaduaís, 
do Distrito Federal e municipais, no sentido de tornar efetiva 

_a aplicação dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei; 
VI- acompanhar a implementação da polítiCa naCiOilal 

do idoso, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

VII- zelar pela efe_tiva descentralização político-admi
nistrativa e pela parti~!paçclo de organizações representativas 
dos idosos na formulação de política, planos, programas e 
projetas de atendimentó ao idoso; 

VIII- promover e apoiar campanhas de formação da 
opinião pública sobre a política nacional do "idosO~ erifãtizándo 
seus direitos e deveres; ---

IX- estabelecer a divulgação critérios para repasse de 
recursos financeirOS--'aós EStados, ao DistrítO Federai e aos 
Municípios, bem como às entidades beneficentes e de 3'Ssistên
cia social; 

x--api'ecí~-r a_prop_ost~ orçainentária an~al dos órgãos 
do governo federal responsáveis pela implementação da polí
tica nacional do idoso; 

XI- instituir seti regimento interno. 
Art. 13. Os !Tiembros _do Conselho e seus -~~spectivos 

suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, de
vendo a indicação ser efetivada conforme disposto em regula
mento. 

: Art. 14. O Presidente do Conselho será eleito entre 
os conselheiros e nomeado pelo Presidente da República. 

Art. 15. Os membros do Conselho terão mandato de 
três anos. renovados em um terço anualmente. 
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Art. 16. A função de membro do Conselho não _será 
remunerado, sendo seu exercício considerado relevante servi
ço prestado à sociedade brasileira, 

Art. 17. O Conselho aprovará seu regimentO internO 
no prazO de sessenta dias, a contar da data de sua inst3.lação. 

Art. 18. O ministério respóri~~e_I._pela assistência e 
promoçãO social, por intermédio do órgãó competente, pro
porcionará o apo~o féi::nico-administrativo_ necessário ao per-
feito funcionamento do Conselho. -

Parágrafo único. A Secretaria da PrÕ-Óloção Humana de
sempenhará as funções de Secretaria Exe-cütiva do Conselho 
Nacional do Idoso. 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais 

Art. 19. Os iecúrsos financeiro_§jec·essárioS ã imPle
mentação das ações aJetas às áreas de competência dos gover
nos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais serão 
consignados em seus respectivos orçamentos. · 

Art. 20. O Poder Executivo regUlamentará esta lei no 
prazo de sessenta di~s·, a partir da data- de sua publicação. 

Art. Zl. Esta ieientra em vigqt, na, data de sua publi-
cação. --- ---· -·--· 

Art. 22. Revogaril-se as diSPOsições' em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus
são a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada, a discussão, a. redaçãQ finã.l é considerada 

definitivamente -aprovada, sem votação; nos termos do art. 
7' da Resolução no 110. de 1993. 

A'matéria vãUi sanção. __ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência , não haVendo objeção do Plenário-, inclui como itens 
14, 15 e 16 na pauta da Ordem do Dia as matérias a sabú: 
Projeto de Resolução n• 117/93, Projeto .de Resolução n' 
121/93 e Projeto de Lei da Cãmara n• 26/93. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 5: 

Discussão, em turno úrilco·, dÚ-Projet~ de Lei da .Câirlara 
n' 53/93 (n' 284/91 na Casa de origem), que regulamenta o 
exercício das profissõ~sde Técnico em H_igi~ne Dental e A ten
dente de Consultório Dentário. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Sociais.) 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1" 
Secretário. ·- -
É lida a seguinte 

EMENDA DE PLENÁRIO OFERECIDA 

AO PROJETO DE LEI DA CAMARA 5J/93 

Que regulamenta o exercício das profissões de Técnico 
em Higiene Dental e de Atendente de Consultório Dentário. 

EMENDA N• 1-PLEN 

Dê-se a seguinte reáaÇ3o aos incisos V e VUI .do art. 
5"', suprimam-se os incisos VII, .~X_e XIII, renumerando-se, 
em conseqüência, os demais: 

~'Art. 5~' ... ("omissis") ... 
V - detectar a existência da placa bacteriana, b~m 
como executar a sua remoção; -
VIII -realizar profilaxia bucal;" 

justificação 

Tão importante quanto a regulamentação do exercício 
das profissões. de Técnico em Higiene. D.ental e Atendente 
de _Consultório é a definição de seus exatosiimites. Por isso, 
Impõem-se traçar precisamente a .esfera de competência desses 
dedicados priofiSSiàitais, para que não .Conflite com outras 
áreas odontológicaS, 

Assim, na conformidade com as diretrizes traçadas pelo 
Conselho Federal de Odontologia, após entendimentos havi
dos com a Associação Brasileira de Odoltologia, a Federação 
Nacional dos Odontqlogistas, a Associação Brasileira de Ensi

-no Odontológico e d Departamento de· Oç!Õntologi~ d9 IIJ.sti
tuto Nacional de Previdência Social entendemos serem neces
sádas algUinaS mo:dificações e; SJJ-pressões na redação primitiva 
do PLC 53/93, pelas razões seguintes: 

a) Embora detectar a existência da placa bacteriana e 
removê-la, constituam competência do Técnico em Higiene 
Bucal, o mesmo não" acontece com a detectação de inductos, 
que é, privativa do Periodontista, sendo, pois,_ um_a especia
lidade odontologica. Por isso, o inciso V deve. ser modificado, 
para suprimir-se "e inductos"; 

_ b) Por outro lado, "fazer tomada e revelação de. radio
grafias intraorais" insere~se na esfere.-de competência dO Téc
nico de Radiologia, do mesmo modo que 'responder p_ela 
adritin-iStfaÇão da clínica' importá em ãtrib_u.iÇão que cOnflita
com prettôgãtiVaS básicas dos Técnicos de Admini:stração, 

. Contadores, etc., profissões já regulamentadas .legal_mente, 
razão pela qual se imJ?Õe a supressão dos incisos ~II _e ~qn; 

c) ademais, quando o Projeto atribui ao Técnico em Higie
ne Bucal competência para "realizar profilaxiia das doenças 
buco-dentais" (inciso VIII), ingressa no campo da Patologia, 
o que extrapola à formação técnica desses profissionais, por
quanto não lhes fornece conhecimentos específicos para ava
liar tais doenças e realizar a sua profilaxia. Por isso, o inciso 
VHI deve ser parcialmente modificado, para estabelecer que 
cabe ao Técnico em Higiene Dental "realizar profilaxia bu
cal"; 

d) finalmente, quando o Projeto estabelece que,_ao Lado 
d_e inserir, condensar e polif substâncias-resta4radoras, o Téc

~ nico em Higiene Bucal poderá também escupi-las, ad~~tra 
a área do serviço especializado de Dentisteria, motivO pelo 
qual a expressão "esculpir" deve ser retirada do inciso IX. 

RegistramOs, por derradeiro, que na elaboração desta· 
Emenda, recebemos a colabora_çãq e assessoria . .técnica dos 
cirurgiões-dentistas Dr: Álvaro Si queira Vantine. Dr. Volnei 
Garrafa, Dr. Vítor Gomes Pinto, Dr. João Hildo de Carvalho 
Furtado, Dr. Emil Adib Razuk, Dr. Swesdembergerdo Nasci
mento Barbosa, e da T.H.D. Maria Lenice da Silva A velar. 

Sala das Sessões, 8 de desembro de 1993. -Senador 
Beni Veras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nos termos 
do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, designo o nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho. para proferir parecer sobre 
o projeto e a emenda, ef!l substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais. 

O SR. CID SABÔIÁ DE CARVALHO (PMDB-CE. Para. 
proferir parecer.) - - · . 

Sr. Presidente, Srs. Senac)ores, trata-se do Projeto de 
Lei n" 53: de 1993, da Câmara dos Deputados (Projeto de 
Lei n' 284-C, de 1991 na Casa de origem), que regulamenta 
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o exercfcio das profissões de Técnico em Higiene Dental e 
de Atendente de ConsultóriO DCritário. -- · ·-- · 

Sr. Presidente, vou resumir o' parecer, ·e·m face do adían
tado da hora, pedindo, no entanto, a publiCação" integral da 
matéria tal como está aqui sendo apres~it_fid~ pelo relator. 

ESsa matétia, St. Presidente, re·cebeu apenas uma emen
da de autoria do nobre Senador Beni Veras; Orna emenda, 
de certo modo, bem adequada, bem inteligente, mas que não 
se ajusta de modo algum ao Projeto tal como foi concebido 
na Câmara dos Deputados. ·oaí porque, embora reconhe
cendo o propósito salutar do ilustre Senadcr Benl \ÍeraS de 
apetfeiÇoar Ci projetO; este Relator rejeita a emenda apresen
tada, 'pelas razUes que estãô cóntid~-s· no parecer, que,· se 
o Plenái'iO exigir, -ifii aphisentá-:.taS-irHnUdenteriiente. · · 

O presente Projeto de Lei, de autori'a ·do nobre DepUtado 
Augusto Carvalho, aprovado na Câmara dos Deputados, regu
lamenta o exercício das profissões de técnico em higiene dental 
e de atendcnte de consultório dentário, Naquela Casa, foi 
aprovado nas ComissUcs de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público e na Comissão de -ConstituiÇão e Justiça e 
Redação. 

Segundo o autor do Pt:qj~to, _trat?-SC da_reapresentação 
de Projeto de Lei- de _iniciativa do ilustre Deputado Robson 
Marinho, o qual foi arquivado por força do dfsposto no art. 
105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O.au.tor 
fó"i~ riã. ocasião, relator do Projeto na Comissão de Trabalho, 
Administração, e Serviço PúblicO. Tendo concluído pela rele
vância e oportunidade da propositura resolveu, entãO, r·eapre
sentá-la. 

· Eln 1975, a Câmara de !".e 2" graus do Conselho Federal 
de· Educação, pelo Parecer n9 460/75, criou e disciplinou os 
Cursos de técnico em higie-ne dental e de a tendente de. consul
tório dentário. Desde então tem sido qualificado pessoal para 
o exercício destas profissUes, as quais até o momento não 
foram legalmente disciplinadas. 

O Conselho_ Federal de Odontologia, após entendimentos 
com a Associação Brasileira de Odontologia, a Federação 
Nacional dos Odontólogos e o Departamento de Odontologia 
do Instituto Nacional de Assistência e Previdência Social, em 
1984, aprovou normas para O exercldo destas profiSSUes para
odontológicas: Segundo o autor_dq Projet9~ t;:tis noiTQ~s C:st~o 
consUbstanciadas nesta propositura. O objetivo, portanto, 
deste Projeto de Lei é o de disciplinar o exercício destas 
profissUes, sujeitando-as à fiscalização exercida pelos Conse-
lhos RegionaiS de Odontologia. -

O Projeto de Lei é subdividido em quatro Capítulos, 
sendo o primeiro das "Disposições Preliminares", o segundo 
"Do Técnico eni Higiene Dental'', o terceiro "D_o Ate"'dente 
de Consultório Dentário'' e o quarto das."úiSPosições-Trans1-
t6rias e Finã.is". Prevê que o exercício-das profissue·s é facul
tado somente aos profissionais portadores de diplomas e/ou 
certiffcados expedidos que atendam integralmente a Lei nn 
5.692/1971 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o disposto 
no Parecer n9 460/75 da Câmara de Efisino de Primeiro e 
Segundo Graus e Supletivos do Conselho Federal de Educação 
e as normas contidas na presente lei. Obriga· a íriscrição nos 
Conselhos RegionafS de Odontologia, estabelece normas so
bre esta inscrição e fixa o valor das suas anuidades e taxas 
em relação às dos cirurgiUes-dentistas, estabelecendo teta 
de um quarto e um décimo, respectivamente, para o técnico
em higiene dental e para o a tendente de consultório dentário. 

Quanto ao técnico em higiene denfãl, define-o como 
aquele profíssional qualificado em nível de segundo grau, que 
executa tarefas auxiliares no atendimento odontológico, sob 

supervisão do cirlii-giã6-dentista: EStabelece suas atribuições, 
todas elas descritas no parecer n9 460n5 da ·câmara'de EnSino 
do I• e 2• graus, do Conselho Federal de Educação. Veda 
o exercício de atiVidade autônoma, prestação de assistência 
ao paciente sem sUpeivisão do Cirtitgião:.dentista e realização 
de procedimentos'na cavidade bucal do paciente ilão discrimi-
nados nesta lei. ' : : ' . . . · _ _ . · .. 

Quanto _ao atendente de consultório dentário: define-o 
como aquele profiss~onal qualifiCã4o e~ nív~! A~- prilrieiro 
grau, que executá suas tarefas auxiliares sob su,PerVi§~q do 
cirurgião-dentista.óu dO técnico em higíen"e-dental. Estabele,ce 
suas atribuições de conformidade com as descritas nó parecer 
no 460n5 da Câmara de Ensino de 1? c 2" graus do Conselho 
Federal de Educação: Veda o exercício autónomo da ativida
de, a prestação de. assistência sem supervisão do cjrurgião
dentiSta ou do técnico em higiene.dental e a re;:t~izaçfi_o de 
pi"OCedimentos na·_ Câvidade bucal_ do paciente não discrimi
nados nesta lei. · ' ' 

Finalmente, pi-~ v,~ a rcspons~!Jíli~~~t: dos ci~~rgil!~s-den
tistas, junto aos Cons~lhos Rcgiçqai~_-de _ Odol).tologia, pela 
extrapolação daS -funções dos técriicqS éin híg!e"ne. ç_entál e 
ateridentes de cOnsultórios dentários sob sua supervisão e os 
obriga a informar ao Conselho Regional de Odontologia de 
sua jUrisdição a eXístêlü:ia desses profissiOnais em seu consul
_tório particular ()U _em clínica sob a ~l!a responsabilidade. 

O Projeto de ·Lei é bastante cuidadoso na especificação 
das atribuições e limitações das profissUes que regulamenta. 
Obedece às disposições do apan!lho -fPrmador·e-doS órgãos 
de ética e fiscalização da profissão de. Girurgião-dentista .• ao 
qual os técnicos-em higiene dentai e Os atcndentcs de_co_~Sul
tórios dentários estão Vinculados. É 'oportuno -e conveniente 
que se disciplinem profissUes já definidas pelo sístema: educa
cional, pois protegem seus seguidores e- a população sujeita 
a seus cuidados. · 

É de competência legislativa a regulamentação de profis
sUes. foi aprovaQ.o qua"itto à constituciOnalidade e juridicídade 
na Câmara dos Deputados. 

O Projeto reçebeu, na Comissão de_ Assuntos Sociais, 
emenda de autoàa do nobre Senador s·e-ni V eras, que proprõe 
nova re_dação aos incisos V e VIII do art. 5I' e supressão 
dos iricisos VII, IX e XIII do mesmo artigo. Quanto à modifi
cação do inciso V; a emenda proprõe a retirada da palavra 
''inductos". No inciSo YJII, proprõe alterar a expressão "doen-
ças buco-dentais" por "bucal". · 

A palavra "inductos", refere-se a manchas superficiais 
dos dentes, como, p. ex., as provocadas pela nicotina dos 
cigarros. É bom que se relembre, que no caput do art. 5'", 
é explicitado que "compete ao Técnico em Higiene Dental, 
sempre sob supervisão do Cirurgião-Dentista. As seguintes 
atividades ... '' Ora, estão garantidos os direitos ·dos clientes, 
quanto a eventual exorbitância· do Técnico;pois o Cirurgião
Dentista o está supervisionando. Não é permitido o exercício 
profi~Lonal do_J'écnico sem esta supe~~$ão. 

Com relação ao inciso VIII, a _mQdificação prôp6sta pela 
emenda consiste na substitUição da expressão "profilaxia das 
doenças buco-dentais", por "profilaxia bucal". Da mesma 
forma como argumentamos nó item ã.~terio-r, esta atividade 
do Técnico é realizada sob supervisão do cirurgião-dentista 
ao qual cab~ definir os limites da profilaxia. Esta vai desde 
a simples escavação, até procedimentos mais complexos de, 
p. ex., biópsia da lesão. bucal. Não acreditamos s_er necessária j 
a modificação proposta pela emenda, pois também aqui estão 
resguardados os cuidados necessários, pela supervisão do ci-
rurgião-Dentista. _ · 
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Finalmente a emenda proprõe a s:trpTéssão dos mdsos 
VII, lX e XIII. O inciso Vll trata da co~petência de '_'fazer 
tomada e revelação de radiografias intr;1-orais", Esta é uma 
atividade meramente auxiliar que não conflit_ã com as de técni
co em radiologia, como justifica a emenda. É uma atlvida'de 
que apóia o cirurgiãO-dentista. O técnico· em radiologia _tem 
função mais espeCífica, Cohiô operar ôãpãrelho de Rai9 X 
e revelar radiografias. 'O ·inciso IX trata de urna atividade 
importantíssima dO Técnico em Higiene Dental, pois aumenta 
sensivelmente o rendimento da atividade do cirurgião-den
tista, principalmente em serviços públicos; Como em escólares, 
quando a demanda é. sempre muito gra:nde e· a oferta de.servi
ços é pequena. Portanto, rtão conside·rarhos- adequado supri
mir este inciso, pelo grande alcance soc_iaLque possui, como 
tem demonstrado sua prática, relembrando que o Técnico 
é sempre supervisionado pelo cirurgião--dentista. O inciso 
XIII, da mesma forma, parece-nos· uma atividade auxiliar do 
Técnico, que não fere comp(!tências de administrador ou de 
contador, como refere a emenda. É uma atividade delegada 
pelo cirurgião-dentista a alguém que está presente no Seu 
consultório e que muito bem pode auxiliá-lo nas tarefas admi
nistrativas da clínica. 

Embora reconhecendo o propósito~ salliüir do ilustre Se
nador Beni V eras de aperfeiçoar o Projeto,.este relator rejeita 
a emenda apresentada pelas razões acima expostas. 

Do ponto de vista de técnica legislatiyé!i há que se consi
derar que a COnstitUiÇãO di 1988 denomina ensino funda
mental e ensino médio os ensinos de 1 ~ e ,29 graus da Lei 
n' 5.692, de 1971 (art. 208, incisos I-~ II., da Constituição 
Federal). Desta forma,_ a _fim qe ajustar _a. nomenclatura da 
Lei n~ 5.692/71 à Co11stituição de 1988,,é recomendável a 
substituição das expressUes "em nível de Segundo Grau"~ 

1do art. 40, e" em nível de Primeiro Grau?', do art. 7~, do 
presente Projeto de Lei, pelas express6es;-"em nível m~dio" 
e "em nível fundamental"' respectivamente. 

Como se trata de alterações meramente de ajuste à no
menclatura constante de norma constituciOnal, não alterando 
o mérito dos dispositivos, entendemos que tais modificações 
possam ser consideradas emendas de redação, não necessi
tando o projeto retornar a Câmara dos Deputados, caso_seja 
aprovado o parecer do relator pelos ilustres Senadores mem
bros da Comissão de Assuntos Sociais. Simplesmente seria 
necessário comunicar à Câmara dos Deputados as referidas 
alterações. 

Diante do exposto, o parecer do relator é pela aprovação 
do Projeto de Lei n~ 53193 cOm as seguintes Emendas: 

EMENDA2-R 
Dê-se a seguinte redação ao art. 4\' dO Projeto: 
Art. 49 O Técnico_ em Higiene Dent_al é o profissional 

qualificado em nível médio que, sob supervisão de Cirurgião
Dentista, executa tar~fas auxiliares no tratamento odonto
lógico. 

EMENDA3-R 
Dê-se a seguinte redãção ao art. 7~ do Projeto: 
Art. _7~ O Atendcnte de Consultório Dentário é o profis

sional qualificado em nível ~undamental que, sob supervisão 
do cirurgião-dentista ou do Técnico em Higie~e Dental, exe
cuta tarefas_ auxiliares no tratamento odontológico. 

Este é o nosso parecer. - · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Parecer 
conclui pela aprovação do Projeto com.emendas de redação 
do Relator e pela rejeição da emenda do Senador Beni V eras. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do Projeto e da emenda, em turno único. (Pausa.) 

Não- have-ndo q~~m peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senador~s que o aprovam queitam·pe-rm·aneéer 

sentados. (P~usa.) 
Aprovado. . 
Votação em globo das emendas de parecer favoravel. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . 
Aprovadas. 
Votação da emenda de parecer contrário. 
os SrS- .Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · · · · 
Rejeitada. A matéria vai à Comissão Diretora para reda-

ção final. .. . . _ . . . 
Sobre a me-sã, parecer da Comissão Diretora oferecen~o 

redação final da matéria, que será lida pelo Sr. 1" Secretáno. 
É lida a seguinte 

PARECER N' 440, DE 1993 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Redaçào f"mal do PI"Qjeto de Lei da Câmara no 53, 
·. de-1993 (n~ 284, de 1991, na ÇâJ!!~lr~ dos Deputados~~ 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Lei da Câmara n' 53, de 1993 (n' 284, de 1991, na Casa 
de origem). que regulamenta o exercício das profiSsões de 
Técníc9 _em Higiene Dental e de Atendente de Consultório 
Dentário. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de dezembro de 1993. 
- Levy Dias, Presidente - Beni V eras, Relator - Lucídio 
Portella - Carlos Patrocínio. · 

ANEXO AO PARECER N' 440, DE 1993 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara no 53, 
de ~~~3 (n~ .. 284, de 1991, n Câmara dos Deputados), 
que regulamenta o exercício das profissões de técnico \. 
em higiene dental e de atendente (le consultório dem~ 
tário. 

O Congresso Nacional decreta: 
CAPÍTULO I 

DispoSições Preliminares 

Art. 19 O exercício das profissões de técnico em higiene 
dental e de atendente de consultório dentário, em todo o 
territórío nãcional, só é Permitido aos profissionais portadores 
de diplomas e/ou de certificados expedidos que atendam, inte
gralmente, à Lei n~> 5.6_92, de 11 de agosto de 1971, e ao 
disposto no Parecer n~ 460175, aprovado pela Câmara de Ensi
no de Primeiro e Segundo Graus e supletivos do Conselho 
Federal de Educação e às normas contidas nesta Lei. 

Art. 2'-' Poderão exercer também, rio território nacio
nal, as profissões referidas no artigo anterior, os portadores 
de diplomas expedidos por escolas estrangeiras devidamente 
revalidados. 

Art. 3° O técnico em higiene dental e o atendente de 
consultório dentário estão obrigados ao registro no Conselho 
Federal de Odontologia e à inscrição no Conselho Regional 
de Odontologia em cuja jurisdição exerç~ suas atividades. 

§ 1 ~ Os registros e as inscrições serão lançadas em livros 
específicos, de modelos aprovados pelo Conselho Federal de 
Odontologia. · 

§ 29 O número de, inscrição atribuído ao técnico em 
higiene dental será precedido pela sigla do Conselho Regional, 
ligado por hífen às letras "THD". 
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§ 39 O número de inscrição atribufdo ao atendente de 
consultório dentário- SCrá precedido pela sigla do Conselho 
Regional, ligado por hífen às letras"ACD". 

§ 49 Ao -técniC<i_ein hígiéne· de-rital e··ao atendente de 
consultório· dentário fnScdtós serãO IOrnecidas~cédUias de -iden
tidade profissional, de modelo aprovado pelo Conselho Fede· 
ral de Odontologia. 

§ 59 Os valores das anuidades devidas aos Conselhos 
Regionais pelo técnico em higiene dental e pelo atendente 
de consultório dentário e das taxas co-rrespondentes aos serviw 
ços .e atos indispensáveis ao exercício das profissões não pode· 
rão ultrapassar, respectivamente, um quarto e um décimo 
daqueles cobrados ao cirurgião-dentista. 

CAPITULO II 
Do Técnico em Higiene Dental 

Art. 4" O técnic"o em higiene den-tal é o profissional 
qualificado em nível médio que, sob a supervisão de cirurgião
dentista, executa tarefas auxiliares no tratamento odontoló
gico. 

Art. 59 _ Compete ao técnico e·m higiene d_ental, sempre 
sob a supervisão do cirurgiãó-dentista, as següirites_atividades, 
além d3.s estabelecidas para os atendentes de consultório-den-
tário:, . - -

I- participãf âo treinamento e capacitação de a tendente 
de consultório dentário; -

II -participar dos programas educativos e de saúde bu
cal; 

,III -participar na realização de levantamentos e estudos 
epid.emiol<lgicos; . .- · · · 

IV- fazer a demonstração de técnicas de escovaç_ão,
orientar e promover a prevenção da cárie dental através da 
aplicação de flúor é de outros métodos e ·produtos; 

V- detectar a existência de placa ba"cte-riana --inductos, 
bem como executar a sua remoção; 

VI- supervisionar, sob delegação, o trabalho dos aten
dentes de consultório dentário; 

VII- fazer tomada e revelação de radiografias intra
orais; 

VIII- realizar profilaxiãs das doenças buco-dentaiS; 
IX -inserir, condensar_, esculpír e polir sUbstâncias res

tauradoras; 
X- proceder a limpeza e a antissepSiã do campo opera-

tório, antes e após atas cirúrgicos; 
XI~ remover suturas; 
XII- preparar moldeiras e modelos; 
XIII- responder pela administração da clínica. 
Parágrafo único. Dada a sua formação, o técnico em 

higierie dental é credenciado a compor a equipe de saúde, 
desenvolver as atividades em odontologia e colaborar em pes
quisas; 

Art. 6" É vedado ao técnico em higiene dental: 
I- exercer a atividade de forma autónoma; 
II- prestar assistência direta ou indireta ao paciente, 

sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista; 
III- realizar na cavidade bucal do paciente procedimen

tos não discriminados noS incisos do art. s~ desta lei; 
IV- fazer propaganda de seus_se_rviços, mesmo em revis

tas, jornais e folhetos especializados da área odontológica. 

CAPÍTULO IIf 
Do Atendente de Consultório Dentário 

Art. 7" O atendente de consultório dentário é o profis
sional qualificado em nível fundamental que, sob a supervisão 

do cirurgião-dentista ou do técnico erp. hiiiene dental, _executa 
tarefas auxiliares no gat(.!.Il].ento odontológico. . . _ . 

Art. 8" Compete ao atendent.--- de consultório dentário, 
sempre sob a supervisão do ciruri,iáo-dentista ou do técnico 
em higiene_ dental: _ ~ _ . 

I- orientar o~ p~ci~ntes sobre higi~ne _bucal; 
Il-_revelar e_rQQrit~r radiogr3fiã::; intra·-orais; 
III- preparar o paciente para o atendimento; 
IV- auxiliar no atendimento do paciente; 
V- instrumentar o cirurgião-dentiSta e-o técnico em hi-

giene dental junto _à_ Cadeira operatória; 
VI -promover o isolamento do campo operatório; 
VII- preparar materiais restauradofes e de moldagem; 
VIII- selecionar moldeiras; 
IX- preparar modelos em gesso; 
X___, preencher mapas, quadros e fichas de atendimento 

odontológico; 
XI -executar .ass,epsia e limpeza do instrumental e apa- • 

relho _odontológico; 
XII- executar a recepção e o atendimento_dos pacientes_ 

destinados ao atendimento clínico. 
Art. 9~ É vedado 'ao atendente de consultório dentário: 
_I- exercer a atividade de forma autónoma; 
II- prestar assistência, direta ou indiretamente, a pa

ciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista 
ou do técnico em higiene dental; 

·III -realizar, na cavidade bucal do paciente, procedi
mentos não discriminados nos incisos do art. 8~> desta Lei; 

IV-fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revis
tas, jornais ou folhetos especialízados da área odontológica. 

Art. 10. O atendente de consultório dentário poderá 
exercer sua atividade; sob a supervisão do cirurgião-dentista 
ou do técnico em higiene dental, em consultórios ou __ c_línicas 
odontológicas de estabelecimentos públicos e privados. 

CAPÍTULO IV 
DispOsições Transitórias e Finais 

Art. 11. Respondei-á perante os Conselhos Regionais 
de Odontologia, conforme a legislação em vigor, o cirurgião
dentista que, tendo técnico em higiene dental e/ou atendente 
de consultório dentário sob sua supervisão e responsabilidade, 
permitir que os-mesmos, sob qualquer forma, extrapolem suas 
fUrições específicas. - · 

Art. 12. O cirurgião-dentistã é obrigadO a manter infor
mado o respectivo Conselho Regional qiiarlto à existência, 
em seu consultório particular ou em clínica sob sua responsa
bilidade, de técnico em higiene dental e auxiliares de consul-
tório dentário. -

Parágrafo únicO. Da informação a ·que se refere este 
artigo deverá constar o nome do auxiliar, a data de sua admis
são, a sua profissãO'e o iulnlero de sua inscrição no Conselho 
Regional. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data _de sua publi
cação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final da matéria é consi

derada definitivamente aprovada, sem votação, nos termos 
do art. 7' da Resolução n' 110, de 1993. 

A Matéria volta à Câmara dos Deputados. 
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O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - S.obre a 
mesa requerimento que será lido pelo S.r. l" Secretário. 

É lido e aprovado o seguiiltc 

RÉQUEJÜMÊNTO No 1.392; DE 1993 

Nos termos do art. 311, alínea a,' dO Regimento !~terno, 
requeiro preferência para as matérias :constantes. dos itens 
9, 10, 12, 13, 14, 15 e S.a fim de que sejam apreciados antes 
dositens2e'J. ___ ~ __ , _ 

Sala das Sessões, 8 dedezembro.de-1993. _:__júlio.Campos 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Será cum
prida a deliberação do Plenário. 
Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
126; de 1993 (apresC:bta'do pela Com1Ssá6 de AsSuntos Econó~ 
micos como conClusão de seu Parecer n~> 414, de 1993), que 
autoiii:ã a COinpanhia Vale do Rio Doce â· contratar operação 
de crédito externo ju_nto ao Export-lmport Bank of Japan, 
~o valor equivalente a até duzentos mílhões de dólare·s·n-orte-a-
mericanos, ·com gãr(rntiá d.if U níão. · 

A matéria ficou sobre a mesa durante três dias 'úteis, 
a firii de reCeber emendas. 

À proposição não foram apresentadas emendas·. 
Discussão do projeto, em turno üniCo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A matéria vai à Comissão' Diretora para reda

ção final. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo 

redação final, que será lida pelo Sr. H Secretário. 

É lido o seguinte 

. Ú.REC:ER N• 441, DE 1993 
Da COmissãO Diretóri 

Redação finai do Projeto de Resolução n9 126, de 
!993. 

A Comissão Dir-etora apresenta a·red~Ção final do PfojetO 
de Resolução n" Í26., _de 1993~ que atJ.toriza a Coinpãnhia 
Vale do Rio Doce a contratar operação. de crédito externo 
junto ao Export-Import Bank. of Japan, no valor equivalente 
a até US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte
americanos), com garantia da União. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 cte dezembro de1993. 
- Levy Dias, Presidente - Beni V eras, _Relato-r-- Lucídio 
Portella - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N• 44l,DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n• 126, 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 seguinte 

RESOLUÇÃO N'' , DE 1993 

Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a_ <;ontra
tar operação de crédito externo junto ao Export-Import 

·Bank of Japan, no v·alor equivalente a até 
US$200,000,000.00, com garantia da União. 

O Senado Federai resolve: 
__ ArL 1'' É a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 

no"s termos da ResOlução n'~ 96, de 1989, do Senado Federal, 
·autóri~ada-a C<;mtr~-t~r pper:ação 9e crédito e~terno, cpm ga
. raq_t_ia _dà .União. no v~I01:: equivalente em ienes a 
US$200,000,000.00' (duzentos milhões de dólares norte-ame-

. rica nos), junto ao Export-Import_ Bank of J,apan -EXimbank. 
Parágrafo úniCo. OS recursos objeto da operação de 

crêdiiO deStiriarri-s~ a fiiuinciar· a duplicação da cipacidade 
de produçã;o da Celulose Nipo~Brasileira SA.- CENIBRA, 
empresa cotig_a,9a dà mutuária. 

Art. 2" E a República Federativa do Brasil autorizada 
a conceder garantia à õperação de crédito externo referida 
no art. 1<~ desta Resolução.. _ _ , _ 
· ' Art. 3'·' As condiçóes.firianceiras básic3s-dã oj:>úação 
de crédito externo a ser garantida pela União são as seguintes: 

.a) natureza:_ ~mpréstimo externo com vínculo a expor-
tação; · · 

b) devedor: Companhia Vale do Rio Doce - CVRD; 
c) exportador: Celulose Nipo-Brasileira S.A - CENI-

BRA-,iJ agente: Expo;t-lmport Bank of Japan- EXIMBANK; 
e) garantidor;_ República Federativa _do Brasil; 
t) valor: o equivalente em ienes a até US$200,000,000.00; 

g) vigência: onz~ anos, contados a partir do ingresso das 
divisas; 

h) juros: Long-Term Prime Lending Rate (LTPR) menos 
0,2% a. a., fixada na data de cada desembolso; 

i) Commitment Charge: 0,325% a. a., sobre os saldos não 
desembolsados; 

j) despesas de elaboração e execução do empréstimo: até 
Y 13.000.000,00 (treze milhões de ienes) . 

k) Escrow-account: o nível de recursos na conta-_depósito, 
em COndições. normais, não deverá exceder em 1,5 vezes o 
montante dos compromissos financeiros da operação em cada 
perfodo de referéncia (relação 1,5 por 1); 

I) condições de pagamento: 
- do principal: .em quatorze parcelas semestrais, "igUais 

e consecutivas, quatro anos contados a partir de cada desem~ 
bolso; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
- da commitment charge: após a emissão do Certificado 

de Registro, sobre o saldo não desembolsado, pago semes-
tralmente; · 

- das despesas de elaboração e execução do empréstimo: 
após a emissão do Certificado de Registro, endiante coinpro
vação, devendo ser pagas em cruzeiros reais. exceto aquelas 
incorridas no exterio.r; que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira. 

Art. 49 A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias 
contados da data de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Em discus
são_ (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A redação final é considerada definitivamente aprovada, 

sem votação, nos termos do art. 7~ da Resolução n~ 110, de 
199:>. -:o proiéto vai- à promúlga~ãp, : _ .... __ _ 

O.SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 11: 
Discussão;·cm torno único, do Projeto de Resolução n" 

129, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
mioos como conclusão de seu Parecer n9 430, de 1993), que 
autoriza o Governo do Estado de São Paulo_a emitir 
65.274.713.295 Letras Financcirãs do Tesouro do Estado de 
São Paulo- LF'TP, destinadas à Íiq~idação dq quinto 9~t~vo 
de precatõrios judiciais pendentes, bem co.mo de complemen-
tos às' p3rcelas anteriormente emitidas.· , _ . 

A matéria· ficOu Sobre a m·esa durante três dias_, a fim 
de reCeber Cmeridas, noS termos do art: go da Resolução n\' 
110, de 1993. · · · 

À proposição não foram apresentadas emendas. 
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nãc? havendo quem pe-ça a palavra, encerro a_discussão_. 
Em votação·. · ' · · · · 
0$ Srs. Senaçlo~es que ç aprovam queiràm permanecer 

sentaçlos. (Pausac) · 
Aprovaçlo. . . . 
A matéria vai à Cotnis·sãó Diretora para redação final. 

.Sobre a mesa, rcdação final que será lida pelo_ Sr. 1"' 
SecrCt3rio. - - · - --

É lida a seguinte 

PARECER N• 442, DE 1993 
· Da Càmíssão Diretora -

Redação final do Projeto de Resolução n~ 129, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n\' 129, de 1993, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a emitir 65.274.713.295 Letras Finan~ 
ceira.S do TesourO do Estado de São Paulo- LFTP, destinadas 
à Iiquíd~ção do quinto' oitavo de precatórias judiciais penden
tes, ,b;crn corno d~ complementos às parcelas anteriormente 
emitidas. 

Sala de Rcuriiõcs. da cóm:issão, 8 ctf: dezembro de 1993. 
-- Levy Dias, Presidente - Beni V eras, Relator- Lucídio 
PorteUa - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N• 442, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 129, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou·, e- eu, 
. _ _ . ... . , Presidente, nos 

termo~ do art. 48, rtem 28; Cio Regrmento Interno, p_r9_..mulg_o 
a segumtr .... 

RESOLUÇÃO N-' _ , DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir 
65.274.713.295 Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de São Paulo - LFTP, destinadas à liquidação do 
quinto oitavo de precat6rios judiciais pendentes, bem 
como de complementos às parcelas anteriormetnte emi~ 
tidas. 

O Senado _Federal resolve:: 
Art. 19 E o Governo do Estado de São P utoautoríz3.do 

a emitir 65.274.713.295 Letras Financeiras do fe:-.ouro doEs
tado de São Paulo - LFfP. 

Parágrafo único._ A emiSsão a que se refere O caput 
deste artigo destina-se à_ liquidação do quinto oita-vo de preca
tórios judiciais pendentes, bem como de complementos às 
parcelas anteriormente emitidas. -

Art. 29 As condições básicas da emissão são as seguin-
tes: 

a) quantidade: 65.274.713.295 LFfP; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFT. criadas pelo Decreto-Lei n9 2.376, de 25 de novernbr:o 
de 1987; 

d) prazo: até dois mil, quinhentos e quarenta e um dias; 
e)_ valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real),_nas respec

tivas datas-base;. , 
O previsão d~ colocação e veo,cimento dos títulos a serem 

emitidos: 
colocação da_ta~b~se vencimento quantidade 
Dezembro/93 1'-1-93 15-9-2000 65.274.713.295 , 
g) forma de colocação: através_ de ofertas públicas, nos 

termos da Resolução n9 565, de 20_ de setembro_de_ 1979, 
do BanCo Central. - - -- - - -

Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
a partir da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
P.ublicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a Redação Final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores qUe a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto_ vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 13: 

MÉI\ISAGEM N• 443, de 1993 

(Incluída em Ordein do Dia nos termos do art. 59 da 
Resolução n• 110, de 1993.) · · 

Mensagem n' 443, de 1993 (n' 930/93, na origem), que 
solicita seja autorizada a çontratação de operação de çrédito 
externo, com garantia da União, no valor equivalente a até 
cento e quarenta e sete milhões de dólares norte-americanos, 
de principal, entre o Estado da Bahia e o Banco Interame
ricano de Desenvolvimento - BID, destinada ao financia
mento parcial do Programa Corredores Rodoviários da Bahia. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô· 
micos.) 

Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econó
micos. 

Nos termos art. 5~ da Resolução n~ 110, de 1993, designo 
o nobre Senador Josapha,t Marinho para proferir parecer sobre 
a matéria em substituição à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; está em pauta 
a Mensagem n• 443, de 1993, do Senhor Presidente da Repú
blica, que, nos termos do a_rt. 52, inciso V, d~ ConstitUição 
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Federal, propõe ~cja auto~izada :i contratação de opera~ão 
de crédito ext-erno, com garantia da União. no valor equ~va
lente a 147 milhões de dólares, entre o Estado da Bahia e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BJD. 

A operação de crédito apresenta as seguintes _caracte-
rísticas: -

Valor: 147 milhões de dólares, com recursos do capital 
ordinário do BID; __ _ 

Juros: a taxa de juros será determ_inada pelo custo de 
empréstimos qualificados para o semestre-anterior, acrescida 
de uma margem razoável, que o BJD estabele'7rá periodica-
mente, de acordo .com a política sobre_ taxa de juros; • 

Comissão de crédito; 0,75% sobre o saldo não des~m
bolsado do financiamento, que comeÇará a vigorar aos 60 
dias da data da assinatura: 

Estão estabelecidas as condições do pagamento. 
O empréstimo se destina aó financiamento parcial do 

Programa Corredores de Transporte R~dovi~ri<?, que objetiva 
apoiar o desenvolvimento d~ z~na de_ mflucncia do. corred~r 
principal de transporte rodov1áno do Estado d~ ~ahia .• contn· 
buindo tambL!m para preservar a malha rodovrána existente. 

Segundo parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, con
trato de garantia não 'atribui ao Tes?uro Nacional ~sco~,supe· 
riorcs àqueles normalmente assumidos em -~peraçoes Ja con· 
tratadas com organismos internaciqnais_. O referido parecer 
comu-nica tambêni eX:ístlf ma-rgem suficiente à cobertura da 
pleiteada garantia da União nos limites constantes dos arts. 
2• e 3' da Resolução n" 96/89, do Senado Federal. 

No que diz respeito à situação ~na~ceira do. Governo 
da Bahia o Parecer do Banco Central dtz que ha margem 
de poup~nça suficierite à cóbe~tura da operação d~ crédito 
em foco relativamente aos limites previstoS nb inCISO I, do 
art. 3' da Rcsoluçáo n" 36/92. . _ 

Segundo o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, a minuta do contrato de empréstimo contém cláu
sulas admissíveis segundo a legislação brasileira. 

Tendo em vista as manifestações favoráveis ao emprés· 
timo por parte do Executivo, opinamos pelo deferimento do 
pedido, nos termos do seguinte Projeto de Resolução: 

Autoriza a contrataÇãO-- de operações de crédito externo, 
com garantia da União, no valor qe)47rpilhõ~s_de dólares 
americanos de principal entre o Estado d~. Bahia e o. Ban~o 
Interamericano de Desenvolvimento, destmado ao fmancra
mento parcial do Programa de Corredores Rodoviários da 
Bahia. 

O Senado Federal resolve: ~ 
É autorizada a contratação de operação de crédito exter

no, com garantia- da -União, entre o Estado _da Bahia e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, _destinado ao fi
nanciamento pa-rcial do Programa Corredores_Rodoviários da 
Bahia. 

A operação- financeira descrita nq ar~.-;'"_1? apresen_ta as 
seguintes características, que já estão ~spectficadas. _ _ , _ 

Art. 3\' - A autorização concedxda por esta Resoluçao 
deverá ser exercida num prazo de 540 dia~, contados da data 
de sua publicação. - --- . --- -

Art. 4;' - Esta Resolução entra em_ vrgor na data de 
sua publicação. 

Como se vê, o parece·r é favoráveL 
É o seguinte o parecer na íntegra. 

Está em pauta a-MeOsa~gem n" 443~ de 1~93. do ~r. _P~esi~
dente da República, que, nos termos do art1&~ 52, mc1so V, 
da Constítuição Federal, propõe que seja autonzada a contra-

tação de operação de créd!to "exteinÇ>, com garantia da União, 
no valor equivalente a até US$ 147,000,000.00 entre o estado 
da Bahia e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
B!D_ . 

A operação de crédito em questão apresenta as segumtes 
características: 

Valor: US$147,000,000.00 (cento e quarenta e sete mi
lhões de dólares americanos), com recursos do capital ordi
nário do BID; 

Juros: a taxa de .juros será determinada pelo custo de 
empréstimos qualificados para o semestre anterior, acrescida 
de uma margem razoáVel (expressa em termos de percentagem 
anual) que o BID estabelecerá periodicamente de'acordo com 
-sua política sobre taxa de juros; 

ComisSão de Crédito: 0,75% a. a sobre o saldo não desem
bolsado do financiamento, que começará a vigorar aos 60 
dias da data da assinatura do contrato; 

Condições de Pagamento: 
Do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pe.lo 

mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, 
cOnsecutivas e tanto quando possível iguais, a primeira das
quais será paga 6 meses contados da data prevista para o 
desembolso final dos recursos e a última até o dia 15-3-2013; 

Dos juros: semestralmente, em 15-9 e 15-3 de cada ano, 
a partir de 15-3-94; 

Da comissão de crédito: semestralmente, nas mesmas da
tas estipuladas para o pagamento dos juros. 

Do valor do financiamento se destinará a quantia de US$ 
1,470,000.00 para atender despesas de inspeção e supervisão 
geral do credor. Essas quantia serão desembolsadas em presta
ções trimestrais e tantO quando possível iguais, ingressando 
nas contas do credor independentemente de solicitação -do 
mutuáriO. - · 

O empréstimo se destina ao financiamento parcial do 
Programa de Corredore~ de Transporte Ro~ovi~ri~, que obje
tiva "apoiar o desenvolvimento da zona de mfluenc1a do corre
dor principal de transporte rodoviário do Estado ?a .Bahi.a~ 
contribuindo também para preservar a malha rodov1ána eXJs· 
tente". O custo total do Programa foi estimado em US$ 294 
milhões sendo que 50% dos recursos serão fornecidos pelo 
BIRD ~ os 50% restantes representam a contrapartida do 
Governo da Bahia. 

Segundo o Parecer STN/COREF/DIREF no 316, de 
2.3--11-93, .da Secretaria do Tesouro Nacional, o Contrato_de 
Garantia não atribui ao Tesouro Nacional "riscos superres 
àqueles normalmente as~umidos em operações já contrata?as 
com organismos internacíonais". O referido Parecer co~umca 
também existir ''margem suficiente à cobertura da pleiteada 
garantia da União, nos limites constantes dos artigos 2_~ e 
3• da Resolução n' 96/89 do Senado Federal, restabeleCida 
pela Resolução n• 17/92 do Senado Federal". 

No que diz respeito à situação financeira do Governo 
da Bahia, o Parecer DEDlP/DlARE/SUDEM-93/993, do ban
co Central, há margem _de poupança suficiente à cob~rt_ura 
da operação de Crédito em foco relativamente aos limites 
previstos no inciso I do art. 3~da Resolução n"'36/92 do Senado 
Federal; mas encontra~se extrapolado o limite estabelecido 
pelo inciso d o referido artigo no que diz respeito ao ano 
de 1993. · 

Segundo o Parecer PGFN!COFIN• 1.174/93 da Procura
doria-Geral da FazendaNacional, a minuta do Contrato de 
einpréstímo contém cláusi.Jlas admissíveis segundo a legislação 
brasileira. -
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Tendo em vista as manifestações favoráveis ao emprés
timo parte do Executivo, opinamos pelo deferimento do pedi
do nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 133, DE 1993 

Autoriza a contratação de operações de crédito ex
terno, com garantia da União, no valor equivalente a 
até US$147 ,000,000.00 (cento e quarenta e sete milhões 
de dólares norte - americanos, de principal, entre o 
Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvol
vimento - BID destinada ao financiamento parcial do 
Programa Corredores Rodoviários da Bahia. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 19 É autorizada a contratação cte opração de crédi

to externo, com garantia da União, entre o Estado da Bahia 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, desti
nada ao fianciainentO parcial dO Programa Corredores Rodo-
viarios da Bahia. ___ _ 

Art. 29 A operação finance~ra_~e~cr~ta--n.o ~rt. 1~ apre-
senta as seguintes características: _ o _ 

a) Valor: US$147,000,000.00 (cento e quarenta e sete 
milhões de dólares americanos), com recurso do capital ordi
náriao do BID; 

b) Juros: a taxa de juros será determinada pelo custo 
de empréstimos qualifiCados para o semestre anterior. acrecida 
de uma margem razoável (expressa em termo de percentagem 
antJ.al) que o BID estabelecerá periodicamente de acordo com 
sua política sobre taxa de juros; 

c) ComiSSão de créditos: 0~75% a.a. s.ob_re o saldo não 
desembolsado do financiairie-ntO, que começará a vrgorar áoS 
60 dias da data da assinatura do contrato; 

d) Condições de pagamento do Principal:. o empréstimO 
deverá ser amortizado pelo mutuário mediailte o pagamento 
de prestações se.mestrai~. consec~u_tivas e tanto quandO possíve~ _ 
iguais, a primeira das quais será paga 6 mes~s contados da 
data prevista para o desembolso final dos recursos e a última 
até o dia 1-3-2013; 

e) Dos juros: semestralmente, em 15-9 e-15:::3--de cada 
ano, a -partir de 15-3-94; 

t) Da comissão de crédito: semestralmente, nas mesmas 
datas estipuladas para o pagamento dos juros; _ 

g) Do valor do financiamneto: se d~stinará a quantidade 
de US$ 1,470,000.00 para atender despesas de inspeção e 
supervisão geral do credor. Essas quantias serão desembol
sadas em prestações trimestrais e tanto· qu-anto possíVel iguais, 
ingressando nas contas do credor indep~p.denteme':lte de soli-
citação do mutuárío. -

Art. 39 A autorização concedida por Resolução deverá 
ser exercida num prazo de 540 dias contados da data de sua 
publicação. ~- .. .. · · 

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

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993. - Josaphat 
Marinho, Relator._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto· de Resolu_ç~o n9 133/93, 
que autoriza a c-ontratação de oper~ção de cre~ItO ext.er~o, 
com garantia da União, no valor eqUivalente a ate 147 mllhoes 
de dólares norte-americanos de principal, entre o Estado da 
Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento -BID, 
destinado ao financiamento parcial do Programa Corredores 
Rodoviários da Bahia. 

Discussão Çl.o projeto, em turno único. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Com a pala
vra o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente. esfou solici
tando a palavra apenas para mostrar a diferença de compor
tamento. 

No Governo Waldir Pires, quando tínhamos algum pro
jeto a ser votado no Senado referente a recursos para o Estado 
da Bahia, recebíamos aqui a visita de vários Parlamentares 
do meu Estado, do PFL, inclusive parentes_consangínco_s do 
então Ministro das Comunicações e hoje Governador do Esta
do da Bahia, para não apenas pedir a não-aprovação da solici
tação feita em benefício ao Estado da Bahia. 

É lamentável que não esteja aqui presente, no momento, 
o Senador Ney Maranhão, mas temos a presença de outros, 
porque não vinham apenas solicitar, mas q_uase ameaçar aque
les Líderes que estavam aprovando o proJeto. 

Hoje, Sr. Presidente, temos o oposto. Hoje somos op~si
ção no Estado da Bahia e ajudamos na trarnita~ão deste proje
to. Um projeto que foi lido hoje. pe~a manha, e ~stá send<:> 
votado hoje, à tarde. Veja V. Ex~ a diferença de atitude poli
tica que temos na Bahia. Não queremos fazer OJ?isição _ao 
Estado da Bahia; isso fazemos lá e fazemos aqm .tambem 
ao Governador; mas não a fazemos em casos de mteresse 
do Estado da Bahia. . . .. 

N~ interesse do Estado da Bahia nós estamos dispostos 
a ajudar em tudo que estiver ao nosso alcance. Por isso votare
mos a favor desta proposta. Apesar de não termos recebido 
a tempo todos os avulsos que dizem respeito a esta mensagem, 
transformada em projeto de resolução, votaremos favoravel-
mente a esta proposta. . . . . 

Quero apenas consignar esta manerra de agrr na pobhca 
do meu Estado, porque ajudaremos - como já o fi::em9s 
no passado, em algumas outras oport_unidade- na tra:~mtaç~o 
de projetas desse tipo que são do mteresse da Bahm. Nao 
vamos fazer oposição a qualquer custo~ mas q~eremos. q~e 
fique bem diferenciado o. nosso compo_rta~n:ento. Um dta; o 
Senador Ney Maranhão trá contar a hxstóna de c.omo fm a 
pressão que recebeU para não aprovar o projeto. na época 
em que o Governador era o atual Deputado Waldir .Pires. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Murto bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo-qUem peça a palavra, encerro a discussão. 
Votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ _ , _ _ 
O projeto vai à COffiíssão Diretora !?ara a votação final. 
Sobre a mesa redação final que será lida pelo Sr. P Secre-

tário. · 
É lida a seguinte 

PARECER N• 443, DE 1993 
Da Comissão Diretora 

Redaçáo final do Projeto de Resolução a9 133, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresefitil a redação final do Projeto 
de Resolutião n9 133, de 1993. QUe autoriza a contratação 
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de operação- de crédito exter.no, Com garantiã. da União, no 
valor equivalente a até US$147,000,000.00 (cento e quarenta 
e sete milhões de dólares norte-americanos), de principal, 
enlte o Estado·da'Bahia e o Bánco Interameric3no de Desen
volvimento - BID, destinada ao ffitãiiCiãmento páfcial do 
Programa COxwedpftfS_ ~o_çlq!.;i~rios da Bahia. 
· . Sala .de Reuniões da Comissão, 8 de dezembro de 1993. 

-.Levy Dias, Presidente-:- Júlio Campos, Relator- Lucídio 
Portella - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER Ni 443, DE 1993 

. Redação final do Projeto de Resolução n~ 133., · de 
., . i993. -··· . . . 
.• :FáÇo sab'ef 'qUe ·o senado- :Fecteral aproVou, e eU, }Ítim~ 

berto Luceija, ~residente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Intérno·, pl:ortmlgo· a seguinte 

. RESOLUÇÃO N• , DE 1993 . 

Autoriza a contratação de operação de crédito ex
terno, com garantia da União, no valor equivalente a 
B.té US$147 ,ooo,ooo.o·o, de princip31, entre o Estado 
da Bahia e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
- BID, destinada ao financiamento parcial do Progra-

.- .DJ.a .COITE:dores Rodoviários da Bahia. 
•• '' > • ' ' ''. 

O' Senado Federal resolve: . o • • • 

•Art: •1° É_ autorizada a contratação de operação de cré-
dito externo, com. garantia da União, entre o_Estado da Bahia 
e_o Banco Interamericano de Desenvolviiilento- BID, desti
nada ao financiamento parcial do Programa Corredores ROdo-
viários da- Bahia. _ _ . _ - · · -

Art. -2·l A- operação fiiiã.ricéira_=deSCritá no -art. }9 .apre-
se'ni:a aS seguintéS_ Carãcteii'Stiêas:- - ' "" ' · · ' 
. '.a) ·vaior! úS$147,000",00.00 (ceMo' é quarenta ,,-sete 
~lhõ.es.de,dólares nQr.te-am,ericanos), COil} rt1cursos do Gapit31 
ordinário- do BID; - -

b) juros: a taxa de juros será deteríninada pelo custo 
de empréstirrios qualificados para o seMestre anterior; acres
cid~ ~~ un,.a margem razoável (express~-·~ t~rii}g~de perce.n
tage~ anual) que o BID estabelecerá periodicamente de acor
do- éonl Sua pOlítica s-obre taxa de juros; 
· c) comissão de crédito: 0,75% a.a. s_Obre O s-aldo não 

désembolsado do financiamento, que começará a vigorar- aos 
sesSexit~ dias da data da assinatura do contrato; 

d) condições de pagamento do principal: o empréstimo 
deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento 
de prestações semestrais, consecutivas e tan·to quanto" possível 
iguais·, a prim~ira das quais será paga seiS- meses contados 
da data prevista para o desembolso final dos recursos e a 
últim{i até o dia 15 de março de 2013; -

e) dos juros: semestralmente, em 15 de setembro e 15 
de março de cada ano, a partir de 15 de março de 1994; 

f) da comissão de crédito: semestnilrrlente, nas mesmas 
datas estipuladas para o pagamento dos jufos. 

g) ~o valor do financiamentO:: se dc;:stiri3r~ a quantia de 
US$1.470,000.00 (um milhão, quatrocentos é setenta mil dóla
res) para atender despesas de inspeção e supervisão_ geral 
dQ credor. Essa quantia s~rá dese~bolsa~a em prestações 
trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingreSsando nas 
contas do credor independentemente de solicitação do mu-

. tuárlo. -- -- -
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias 
CO.Qtados da data de sua publicação.-
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Art. 4;> Esta Resolução entra em vigor ria_ data de sua 
publicação. · · · · 

os.R, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Discussão 
da. redação final. (Pausa.) 

Não hav_endo quem peça a palavra, ence:rro·~ diSc~SsãO~ _ 
A redação final é considerada ç:iefinitiyal11eJ}t~,a.prqvad,a, 

sem votação, nos termos do art. 7? da Resolução.n;. J10, de 
1993. 
. .. , ·O pr!)jeJc;> vai, ~ p~O~ufg_aÇ~q. 

· ·O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:__ Item 16: 
DiscussãO, em turno único, do Projeto de Resolução n;. 

117, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
mitós COmo ·concluSão (Ie seu Parecer: n;.. 383, _de.19.93),. que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Piraqr.ara (PR) a contratar 
operação de crédito junto-ao-Bã.nco '.tO Estado do_ Paraná 
SIA- BaneStado, no valor de dez m~lhões e setecentos mil 
cruzeiros reais, a preços de junho Je 1993, no âmbito do 
Programa Estadual de Desenvolvirr.entó. Urbano.- E'EDU. 

A -lnatéria ficOú sobre a· me.;a: durante- irês dias úteis, 
a fim de receber emendas, nos termos do art. -89 da Resolução 
n• 110, de 1993. . 

À proposição não foram fora:m apresentadas emendas. 
DiSCussão do projeto, em turno-úniCcL (Pausa.) _ 
Nâo havendo quem peça a palavra, encerro a diScussão, 
Em votação. 
Os Srs. Senado!es que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado: A matéria .vai' à Coinissão. Diretora ·para .a 

redação final. · 
Sobre a meSa, redação final qUe será lida pelo Sr. 19 

Secretário. - --

É lida a seguinte 

PARECER N• 444, DE 19\13 
Da Comissão_ Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 117, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 117_, __ t;fe 1993, que autoriza a Prefeitura Muni

.?ipal de Piraquara (P~) a contratar operação-de crédito junto 
ao Banco do Estado do.Paraná SA .,- Banestado, noyalor 
de CR$10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil cruzeiros 
reais), -a- preços de junho de 1993, nO âmbito do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. . _ 

Sala de Reuniões_ da Comiss.ão, 8 de novembro de 1993. 
- Levy Dias, Presidente-, Lucfdio Portella,~ Relator Carlos 
Patrocínio- Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N• 444, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n•l17, de 
1993. 

Faço saber que o· Senado Federal aProvou, e e~, H~m
. berto Lucena, Presid~nte nos termo~ do art. 48, item 28, 

do Regimento InternO, proniulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1993 

Autoriza a P-:-efeitUra M:unicipal de Piraquara (PR) 
a contratar ope~ação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Paraná_ SA - Banestado, no valor de 
CR$10.700.000,00, a preços de junho de 1993, no âm
bito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- PEDU. . 
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O Senado Fede'rai' resótve: __ . 
Art. 1"' É a Prefeitura Mpnic~pal de Piraquara (PR.\ 

nos termos da Resolução n"' 36;de 1992, db Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de créditO interno, no 'valor 
de CR$10. 100.000;00 (âei: Ínilhóes e setecentos mil cruzeiros 
re~is) a:llreços ile juqho,de 1993, junto ao Banco do Estado 
do Paraná SA ~ Banestado. 

Parágrafo único.-- O financiamento destina-se à realiza
ção de obras de infra-estrutura.-em. PíràqUara (PR), no âmbito 
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PE
DU. 

· · Art; 2~> · As características_ da operação_são as seguintes:, 
a) ·valor pretendido: CR$10.700.000,00 a preços de junho 

de 1993;. . · · · 
b)' juros: 12% a. a.; 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referen

cial;· · 
d) garantia: 'ICMS; 
e) destinação dos. recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

I)· condiçóes de pagamento: , 
- do principal: amortização elll quarenta e oito parcelas 

mensais, .vencendo a primeira doze meses ·após a. primeira 
liberação; 

- dos juros: não existe período de carência. 
Art. 39 A Autorização concedida por esta Resolução 

deverá ser exercida no prazo_de_duzentos e setenta dias, conta
dos a partir da data de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hu'l'berto Lucena) -Discussão 
da redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovarii queiram permarlecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada; 
A matéria vai à promulgação .. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) - Item 17: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

121, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos.como conclusão de seu Parecer n!' 392, de 1993), que 
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação 
de crédito externo no valor de até nove milhões de dólares 
norte-americanos, junto ao Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento- BIRD. 

A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis a 
fim de receber emendas, nos termos do art. 89 da Resolução 
n•llO, de 1993. . . 

A proposição não foram api'eseiltã.das emendas. 
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 ' 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a RedaÇão Final. 
Sobre a mesa redação final da matéria que será lida pelo 

Sr. 19 Secretário. -

É lido o seguinte 

PARECER N• 445, DE 1993 
· (Da ComiSsãO DÚetóra) 

Redaçã() final do Projeto de Resoluç~o n' 121, de 
1993. . . . ' . '. 

A Comissão Diiet:Ora apre-se-nta a redação final do Projeto
de Resolução n9 12_1", de 1993, que autoriZa a República'Fede
ratiVa do Brasil a contratar operação de CréditO externo rlo 
valor de até US$9,000,000.00 (nove milhões de d6Iares n-orte
americanos), j untq ao Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento- BIRD. . 

Sala de ReuniõÓs da Comissão, 8 ·dé novembio de 1993. 
- Levy Dias, Presidente- Júlio Campos, Relator.:...:. Lucídio 
Porténa.:.... Carlos 'Patrocínio. · - · · · · ' · 

ANEXO AO PARECEF, N° #s, DE !'9!l3 
'1" 

Redação final do Projeto de Resolução n., 121, de 
1993. 

Faço saber qJe o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do ,art. 48. item 2.8~ de;> _R,egiiJ1en~o I.n~erno, 
promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO . -_ , DE 1993. 

Autoriza a República FederatiVa do BrasU a 'contra
tar operação de crédito externo no valor. de' até 
US$9,000,000.00, junto ao Banco Internacional .para 
Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD. 

O Senado Fe'deral resolve: 
Art. 19 É a República Fedei-atfVa do- Bra!;il aUtOrizada 

a contratar operação de crédito externo, no valdr·equivalente 
a até US$ 9,000,000.00 (nove milhões de dólares norte-ame
ricanos), junto ao Banco Intem-atiOhal para R'ecônstrtiçãõ 
e Desenvolvimento- BIRD. · 1 

' • 

Parágrafo úníco. Os recursos advindes da operação de· 
crédito referida no caput deste artigo destina:ffi-se ao financia.: 
mente do Projeto "QUalidade das Águas e Coritrole ·da P-ohii
çãO Hídrica", a Ser executado pelo Ministério do Bem-Estar 
Social, a serem aloCados a Estados da Federação coril.o segue: 

""",.,._ I' .. ,..~ . . . , ~. . • .. -. • .. 

Estado Equivalente em US$ 
Alago as 1,200,00 
Amazonas '1 '200 00 
Pernambuco 1,~ÓQ,Ót)o 
São Paulo . 1,600;000 
Santa Catarina 1,600;000 
Recursos a sereffi alocados 1,800,000-
Total · 9,000,00 

Art. 29 As condições financeiras- básicas da operaÇão 
de crédito são as SeguinteS: - - -

a) credor: Bá~co Internaciorial para Reconstrução e De
senvolvimento- BIRD; 

b) valor: equivalente a até US$ 9,000,000.00; 
c) juros: custo da captação semestral (ou trimestral) do 

BIRD, acrescido_ de spread de 0,75 a.a., pagáveis Semesfr:aJ
mente com o -principal; 

d) amortização: em parcelas semestrais, pagáveis de 15 
de abril de 1998 a 15 de outubro de 2007; 

~) comissão de compromisso: 0,75% a.a., sobre o prin
cipal nãd desembolsado. 

Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida- no prazo de quinhentos e quarenta dias, 
contados da data de sua publicacão. 



11222 Quiiltá-fcira 9 DIAÍÜO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1993 

Art. 4\' Esta resolÜção cn.tra eni vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Discussão 
da redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussâo. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a matéria é definitívamente aprovada, nos termos do art. 79 
da Resolução n' 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)·- Item tS: 
PROJETO DE LEI l>A <CÂMARA N• 26, DE 1992 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma.ra 
n"' 26, de 1992 (n"' 815/91, na Casa de origemY, que autoriza 
o Instituto Nacional da Seguridade Social --:- .INSS, a doar 
à CooperatíVa Habitacional dos S<!rvidores dp.Ministério dà 
Previdência e Assistêricia Social, o Estado d_a Bahia, o terreno 
que menciona, tendo 

Parecer, sob n' 483, de 1992, da Comissão. 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com 

Emendas de n~>s 1 e 2-CCJ, que apresenta. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais 

nos termos do art.140, c, do Regimento Interno). 
Designo o nobre Senador Carlos Patrocínio para proferir 

parecer sobre o projeto e as emendas, em substituição à Co
missão de Assuntos Sociais. 

O SR. CARLOS PATR6CONIO (PFGTO. Para emitir 
parecer.) -Sr. Pr6sidente e Srs. Senadores: 

I - Relatório 

1. 9 projeto de lei sob exam('f de autori.a do nobre Depu· 
tado JOAO ALMEIDA, pretende autorizar o INSS a doar 
à Cooperativa Habitacional dos Servidores .do.Ministério da 
Previdência e Assistência Social, no Estado. da Bahia, um 
terreno ·cte 100.000 m2 a ser desmem.P.raclu.da gleba de 
274.212,75 m2 , locali_z~do ila Avenida l.Uiz Vianá 'Filho, nO 
Bairro do Imbu, cm Salvador-BA. - -· . . . 

2. Em sua justificação, o ilustre pari3ffiêritar afirma que 
o presente projeto atende a efetivo interesse social e ''vai 
também ao encontro da política económica e administrativa 
do Governo, que tem como um de seus pontos principais 
a desmobilização de ati vos públicos improdutivos". 

3 .. Enfatiza, ainda, o nobre autor do. projeto, que a 
Cooperativa Habitacional mencionada "está legalmente cons
tituída para funcionar como agente P~omoto.r de empreen
dimentos imobiliários e tem afiliados a seus_.q!ladros dois mil, 
duzentos e cinqUenta associados". Conclui afirmando que to
dos estes assoCiados perteqç::em aos· qiiél:dros ,funcionais do 
Ministério do Trabalho e·<:fà Previdência Social e o terreno 
a ser doado é propriedade. de um dos seus principais órgãos, 
o Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS". 

4. A matéria foi submetida ·à douta apreciação da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara 
dos Deputados onde recebeu parecer favorável quanto aos 
aspectos preliminares de constitucionalidade ~.juridicidade, 
técnica legislativa e no mérito· pel2. sua aprovação:. 

S. Remetido à Comissão de Seguridade.S.ocial e FaJ:píJia 
da Câmara dos Deputados, a matéria recebeu emenâa substi
tutiva apresentada pelo Deputado Eduardo Jorge que visava 
estender a doação do terreno mencionado "a um leque maior 

_ de pessoas", via COHAB/BA. Em Votação, ·aquela douta 

comissão opinou unanimemente pela aprovação do projeto 
em sua forma originai~ .rejeitou~ çiP conseqüência, a emenda 
oferecida. 

6. Nesta Casa revisora a matéria foi apreciada pela 
Egrégia Conlissão de Çonstituição, Justiça e Cidadania onde 
recebeu parecer favorável quanto ao 1périiq, Jt.iridícidª'dé, 
constitucionalídade e técnica legislativa~ Recebeu, entretaJJto, 
duas emendas saneadoras de redaçâo para alterar o termo · 
"Seguridade'' para ''Seguro". poiS frata-se do '.'InstitUto Na
cional do Seguro SociaJ". . 

7. Através de re;qU~dii~:eitto 3pfovado em plenário, a 
mâtéria foi remetida à. â:preciação. desta ComissãO de Asst.intos 
Sociais. - · · ' 

II- Voto do Relator 

O presente projetO insere-se na comp~tência pn!~iS.ta no 
art. 100, inciso I, do Regimento Interno desta Casa. Neste. 
cenário, entendemos Ser oportuno definir o alcance social 
da doação pretendida. ·sem dúvida, o beneficiário direto no 
projeto enfocado é uma Cooperativa Habitacional que, por 
estar legalmente constituída, reveste-se. de releyante função 
social ao pretender trazer aos seus associaâos a poss,ibilid?-de. 
da obtenção de casa prôpria. - · 

Por outro lado, ã conveniência e oportunidade do pleito 
resta cristalina a partir do momento que verifica-se q1.i"e ·o, 
referido terreno está sub·utilizado e que! com a pretendida 
doação, atender-se-á seu aproveitamen~o c!eJorma adequada, 
mormente por destinar-se à COQperãfiva Habitaciona1 dos Pró
prios servidores do Ministério da Previdência e Assistência 
Social. 

Isto posto, opi'nartios péla aprovação do ·projeto, ante· 
a sua oportunidade e conveniência, adotando as ·emendas sa
neadoras de redação da douta Comissão de COnSiitu.içã·o, JUS-· 
tiça e Cidadania- desta Casa, que bem obser.vou o Decreto 
n~ 99.350, de 27 de junho de 1990, que.crio.u o Instituto l'{acio
nal do Seguro Social - .INSS. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cena) -O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto e às emendas. 

Passa-se à apreciação da matéria. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessãO ordinária 

de 14 de abril do corrente ano. 
Votação do projeto em turno único, sem prejuízo das 

emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perm3.i1écer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Votação em globo das ell!_endas de n~s 1 e 2, da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. 
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1"' 

Secretário. , . 
É lida a segu~nte 

PARECER N' 446, DE 1993 
Da Comissão ·niretOra 

Redação fmal do Projeto de Lei da Câmara n' 26, 
de 1992 (n~ 815/91, na Casa de origem) 

A Comissão Diretora kpresenta a redação final do Projeto 
de Lei da Câmara n' 26, de 1992 (n' 815/91. na Casa de. 
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origem), que autoriza o Instituto Nadonai da Seguridade So
cial- INSS, a doar à Cooperativa Habitacional dos Servidores 
do Ministério da Previdência So_cial, no Estado da Bahia, 
o terreno que menciona. -

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993. - Levy Dias, 
Presidente --Júlio Campos, Relator - Lucídio Portella -
Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N' 446, DE 1993 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~· 26, 
de 1992 (n' 815, de 1991, na Casa de origem), que auto
riza o Instituto Nacional do Seguro Social - lNSS, 
a doar à Cooperativa Habitacional dos Servidores do 
Ministério da Previdência Social, no Estado da Rahia, 
o terreno que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' É o Instituto Nacional do Seguro Social -

INSS, autorizado a doar à Cooperativa Habitacional dos Servi
dores do Ministério da Previdência Social, no Estado da B_ahia, 
uma área de cem mil metros quadrados, a ser desmembrada 
da gleba de duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e doze_ 
vírgula setenta e cinco metros quadrados, localizada na Av. 
Luiz Viana Filho, vizinha ao conjunto Vale dos Rios, no Bairro 
do Imbuí, em Salvador, Estado da Bahia. 

Art. 2o A área de que trata esta lei destina-se exclusiva
mente à construção de unidades habitacionais populares para 
moradia dos associados da cooperativa mencionada no artigo 
anterior. 

Parágrafo único. A autorização de que trata esta lei tor
nar-se-à nula, de pleno direito, inclusive quanto a qualquer 
indenização no todo ou em parte, principalmente sobre benfei
tores e obras em geral, se for dada ao imóvel descrito desti
nação diversa da referida na doação ou em caso de inadimple
mento de cláusula do contrato respectivo. 

Art. 3'~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 São revogadas as _disposições em contráriO~ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus

são a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Não havendo quem áj)resentasse emendas, a matéria é 

considerada definitivamente aprovada. nos termos do art. 7~ 
da Resolução n9 110, de 1993. 

O projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 9: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 237, DE 1993 
Complementar 

(Em regime de urgência, nos termos·do art. 336, c, dO 
Regimento lnterno.) 

· Discussão, em tuinó úníCo, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 237, de 1993'Complementar (n• 145/93-Complementar, na 
Casa de origem), que organiza a Defensqria Pública da União, 
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais 
para sua organização nos Estados, e dá outras providências 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania). 

Antes de designar o Relator, a Presidência aproveita a 
ocasião para fazer um apelo aos Srs. Senadores que se encon
tram fora do plenário, em outros recintos da Casa, par3 que 
'Yenham votar a matéria. 

A Presidência fez esse apelo, tendo em vista tratar-se 
de projeto de lei complementar cjue depende, para sua aprecia
ção, do quorum qualificado de maioria absoluta. 

Nos termos dó art. 140, a; dC)Reglmelifb Interno, designo 
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho para proferir pareCer,
em SU;-bstituição à ComissãO de ConstituíÇão;-Justiça e Cida
dania. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para 
emitir parecer. Sem reviSãõ do orador.) -Sr. Presidente, 
o parecer que prolato, a partir deste instante, é em substituição 
à ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O projeto de lei em epígrafe, encaminhado ao Congresso 
Nacional por iniciativa do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, nos termos do art. 61, caput, § 1~. inc. II, 
alínea d, da Constituição Federal, objetiva a Organização de 
uma instituição autônoma e independente na defesa dos inte
resses dos necessitados, aperfeiçoando os trabalhos da assis
tência jurídica gratuita, dentro da nova realidade funcional 
que decorre da Carta Maior. 

A apresentação da propositura em foco decorreu de dita
mes constitucionais que 'reclamam a urgente edição da lei 
de organização de assistência jurídica, gratuita e integral, aos 
neceSsitados (ãrt. 134, parágiafo úniCo, da ConsfituiçãO Fede
ral). 

O projeto organiza- a---estrutura da Defensaria Pública 
da União, do Distrito Federal e dos Territórios, instituindo 
os- cargos em carreira, providos na classe inicial, mediante 
concurso público de provas e títulos; os direitos, garantias 
e prerrogativas, bem como estabelece as proibições, impedi
mentos e resp-onsabilidade funcional de seus__membros. 

Dispõe, igualmente, sobre as normas gerais para organi
zação da Defensaria Pública dos Estados, criando os cargos 
em c·arreira, garantida a inamovibilidade e vedado o exercício 
da advocacia fora das atribuições funcionais. 

Assegura aos- defensores públicos investidos na função 
até a data da instalação da Assembléia Constituinte, o direito 
de opção pela carreira, em conformidade com o art. 22 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. -

Determina a integração à Defensaria Pública da União 
dos cargos de Advogado de Ofício e de Advogado Substituto 
da Justiça Militar e de Advogado de Ofício da Procuradoria 
Especial da Marinha, cujos ocupantes tenham sido aprovados 
em concurso público de provas ou de provas e títulos e optado 
~~~=~ . 

Garante, ainda. aos ocupantes de cargos efetivos de assis
tenle· jurídico, lotados no Centro de Assistência Judiciária 
da Procuradoria-Geral do Distrito Federal o ingresso, me
diante opção, na carreira da Defensaria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

Aprovada a redação final em sessão plenária da Câmara 
dos Deputados, realizada em 25.11.93, vem b projeto a ser 
submetido ao elevado descortino do Senado Federal, nos ter
mos do art. 134, do Regimento Comum, sendo, assim, encami
nhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, paát 
manifestação, na forma regimental (art. 101, ll, 11). 

Voto do Relator 

O prese ri te projeto, que organiza as Defensarias Públicas 
da União, do Distrifõ Federal e dos Territórios, e prescreve 
normas gerais para sua· organização nos Estados, tem por 
finalidade a criação de um_a instituição autônoma e indepen
dente para a defesa dos interesses dos necessitados, com 
cargos em carreira, providos mediante aprovação dos candi~ 
datos em concurso público, específico, de provas e títulos. 
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A função de administrar é própria d-o Poder Executivo, 
que age no_ sentiào de modernização constante dos m_ecaw 
nismos da administração, objetivando o bem comum. Assim, 
o Estado promoverá a realização dos direitos sociãis, med.ian_te 
a criação. de oportunidades de acesso à justiça, pelo povo, 
facilitando aos indigentes, miserávei~ ~ necesSitados a defesa 
de seus direitos, assegurandowse-lhes, inclusive, se for o caso, 
a gratuidade dos serviços forenses. _ . 

Consignem-se, a propósito, as palavras do eminente Mi
nistro do Supremo Tnbunal Federal, José Néri da Silveira: 

"Em verdade, o acesso efet_ivo de todos à prestação 
juriSdicional é pressuposto· da justiça social e da cidada
nia em uma Ordem democrática. A existência de instru
mento, que tomem reais- e não- me~-amente simbó- _ 
licos -os direitoS de cidadão comum, é imperativo 
de um Estado de Direito Democrático. "(in a Defen-· 
soria Pública como Instrumento da Cidadania.) 

Consubstáncia a Carta Magnã, _visan~~ ~ _ efetiv3ção _do 
Estã.do Democrático de Direito, que a Administração ç:la Jus
tiça será realizada pelos JuÍZ_es, Ministério Público e Defen- · 
soria Pública, na composição dos conflitOs de ordem pública 
oU privada. 

:A Defensaria P-ública:, Como-instituiçãO -esS-encial.;! ftinçào 
jurlsdiciOrial, â1Cánça O staius constitucíOn-ãT, -a par de outras 
instituições contempladas no mesmo Capítulo da Lei Funda-
mental (art. 134). . 

Distingue-se, aSsim, a Defensaria Pública, como entidade 
autónoma em relação ao Ministério Público, nos termos da 
Constituição~ com atribuições específicas. 

· Organizadas as Defensarias Públicas, como ordena a 
Constituição, com profissionais do Direito, de alta compe
têncià,; selecionádos em concurso público, provendo cargos 
de carreira, Cdm garantias funcionais de irldependência no_ 
exercíCio -das funções, afastados de preocupações com a advo
cacia particular, mas remunerados condignamente, como se 
impõe, abrir-se-ão amplas perspectivas de assistência aos ne
cessítados,.na forma do art. 59, LXXIV, da Constituição Fede
ral, esclarecendo-lhes os direitos e as OQ.tigações;rhm consul~as 
regulares, evitando-se. em conseqüência, centenas de açóes 
desnecessárias. 

A Defei:Jsória Pública constitUi iíisfruffiento valioso na 
administração da Justiça, com reflexos sociais específicos na 
educação do povo simples, permitindo o exercício de seus 
direitos e das prerrogativas da cidadania. 

Importantes à respeitabilidade da instituiÇão, distinguem R 
se no texto legal as garantias e prerrogativas dos membros 
da Defensaria Pública. Entre tais garantias destacam-se as 
de independência funcional no desempenho de suas atribui
ções, irredutibilidade de vencimentos, estabilidade e inamovi
bilidade de seus integrantes. 

Cumpre ressaltar que o verdadeiro fundamento da in~mo
vibilidade, garantia constitucional prevista no parágrafo único 
do art. 134 da Carta Política, repousa na impossibilidade de 
afastar o defensor do seu cargo, e principalmente na proteção 
às suas funções. 

Inadmite-se, sob pena de burla ao dispositivo ConstituR 
cional, a existência de preceitos discricionários referentes à 
remoção compulsória do defensor. 

Trato exatamente" do Projeto de Lei da- Câmara n'i' 237, 
de 1993- Lei Complementar (n' 145/93-Complementar, na 
Casa de origem), de iniciativa de Sua Excelência o Presidente 

da Repúblic<l;. E~té _PI-6fe.tq d€: -Lei "visa a oigail~zar a_ Defen
saria Pública da Un~é\o .. do ,Distrito Federal e do_s Territóiios 
e prescreve normas -.d,e, c"r~ter geral para a sua organização 
nos Estados federados, ofertando as providências Cabíveis. 
atinentes_ a esta matéiia. 

Sr. Presidente, o que o Relator ressalta, em pril:!leiro 
lugar, é que esta matéria chegou ao ConS:reSs-o Nacion~l no 
dia 19 de j~neiro de .1993, -matériá ei:tvià.dà pói- Su~ E~éelência 
o Presidente da República, Itamar Franco, que para tanto 
se louvou no art. 61 d~ Constituição Fed_eral. _Entãq, Sua 
Excelência submeteu _à delibera_ção do .Congresso,N~G.iQn<ll, 
com a respçctiva exposiÇão de motivos do _Ministro de Estado 
na ·Pasta da Justiça_,. 9 !~Xto ,c!,o projeto de lei de que estou· 
tratando neste exato momento. · _ . · · 

-Feiia essa ãdveitêrlcia, Sr. Pr~~fdente, de· q~~ ~e ~tr~ta 
matéria de iniciativa do Senhor Presidente da República, ,faço, 
a seguir, uma outra alusão que me parece.importarite. E que 
por aqui já tramitaram matérias a _reSpeito do Ministério Públi
co do Distrito Federal, que por mim foi relatada. Aqui também 
já _tramitou o (>rojetp de_ Jei ,spbre o_:Minist~fiC? PúblicO dos 
Estados, que também foi relatado pqr mi1,11_, designacfq pela 
Comissão de Constit~içãa, Justiça e Cidadanié} .. P9r: \lqui já 
tramitou, com minha ampla participação, O- projeto. de lei 
que organizou o Ministério Público do __ ámbito federal, Minis- _ 
tério Público da UniãO, cujo.Relaior foi 0_1_1osso insigne Com
panheiro, Senador Amir -Lã.ndo. Tiv~r:rJoS.~a- Ç01,riiSs~Q de. 
ConstituiçãO, Justiça e :Cidadania um amplo debate e um apro-
fundamento nessa questão. _ ·. 

. Com isSô esfõu.- r~saltando para_ me_l!S Pares, que _essa 
matéria que tratamos. agora. também é irrriã gêmea:,-por sua 
naturezajurídica_.t: por seus fundam~nt9s ~onsti,tucionais,_ do 
projeto de lei que organizou a Advoça~ia~Geral da União 
e que foi todo um cuidado ~eu, ~arnbém no âmbito dessa 
Comissão. E que resultou dessa lei que está em vig?r nesse 
momento que, por alguns desentendimentos, não póde alçar 
o vóo. necessário e alcà.nçar as definições adequadas. Tanto 
assim que as medidas provisórias vêm sendo reeditadas sobre 
a matéria de certo mo_do r:eproduzindo a parte do meu parecer 
que foi rejeitada pela Câmafa dos Deputados. Porque quando 
fiz o parecer, no âmbitO do Senado Federal, quando assim 
operamos, não deixall'1:dS os espaços que_ agora estão sendo 
preenchidos por medidas provisórias que se reeditam por falta 
de um consenso sobre a,piatélja. 

Sr. Presidente. também tenho sido relator de todas essas 
medidas provisórias. Cóm isso estou ·demonstrando plena inti
midade com esta matéria que estamos examinando neste exato 
momento. · 

Mas a outra advertência é adverténcia- da cid~dani~. por
que eu quero dizer a esta Casa que nada vale a garantia 
constitucional, nada vale num país de miseráveis, de famintos 
e de um povo roubado, fraudado pela corrupçáo; não vale 
nada a cidadania neste País se não tivermos o órgão adequado 
para levar a defesa daqueles que são injuStiçadOs, a partir 
do momento em que meramente são pobres. 

A injustiça cÕmeça· exatamente_ Pela má distribuição das 
rendas, o que leva o homem à delinqü~ncia, o que leva o 
homem à marginalização. E é por certo a Defensaria Pública 
o órgão adequado que, perante o Poder Judiciário, vai exer
citar todos os direitos da cidadania, transformando esses direi
tos em petitórios, transf6rmaiido esses direitos eni audiências, 
acompanhando-os às pessoas que não têm defesa regular, por
que não têm dinheiro para dispor da Justiça mais cara do 
mundo, que é a Justiça brasileira. 
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Por isso, s;. Présid.efite,- querO, dize~- (]ue este pro]eto · 
de lei veio da Câmára dos Deputados; atendendo-à propositura 
do nobre Presidente Itamar Franco, que -taitto o conhecemos 
desta Casa. E este projeto tem riiiiitO dã 'alma e do espíritO 
de Sua Excelência, porque aqui outra -càisã." n-ão feZ o Sr. 
Itamar Franco, nos tempos em que foi" Senador, outra coisa 
não fez, em primeíio lugar, do que exatamente batalhar por 
essa cidadania. Muitas vezes até críteriosa.Inente combatendo 
a mera escolha de um embaixador do Brasil para _uma repre
sentaçãO estrangeira. _ -- - - - -

Tem, portanto, eSte projeto de lçi'na sua essência muito 
da personalidade do nosso: Presidente, muito atacado neste 
momento mas_, na verdade, um dos grandes cidadãos do País: 
E ·essa cidadania que muit3s Vezes quiseram tirar dele, Itamar 
Franco, é ela que vem defendida exatamente neste projeto · 
de lei, elaborado no âmbito do MinistériO da JustiÇa por Um 
ilustre ç::ompanheíro nosso, o Senador MãurídO Corrêa, que 
também nós conhecemos a sua atuação como ex-Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil. E mai~. Conhecemos 
a sua atuaçãO, aqui, nesta C<isa;-iüclusive coni vádOs ·projetas 
de dec'reto legislatiVO, Que· con-stituciOnãimente não poderiam 
ser, mas que o eram, em defesa da cidadania; eXatamente 
a cidadania que S. EX• defende neste projeto qUé ·manda ao · 
conheçi_mento do Congresso Naciorial. 

Sr. Presidente, há um argumento na RepúbliCa que-m.uftas 
vezes parece covarde. É aquele argumento, Sr. Presidente, 
que é Utilizado muitas vezes pelos órgãos de _imprensa. mas 
muitas vezes é leviariamen-te utilizado nos corredores desta 
Casa por Iobistas;..alguns desavergonhados, que vêm aqui com 
essa história de -"trem da alegria", porque tudo que- se· faz 
para se organizar o serviço -pUblico; tudo que -possa· resultar 
na dignidade do servidor público, é de logo tachado de "trem 
da alegria". porque esse é à refrãó- que tem cOriSegU.idO esfriar 
as conquistas dos servidores públicos, que ião, por eXcelência, . 
cidadãos da República e representanteS dessa cidadania a ser
viço da administraÇãO, que· nãó existifia'sém eles. 

Não há "trein da alegria" neste projeto, Sr. Presidente. 
Inclusive o Senador Josaphat Marinho manifeStaVa-me essa 
preocupação logo·qoe chegava a esta C~sa. Mas S. Ex~ mesmo_. 
de logo, com a sua clarividência ,-de juristà- expeiiente, com 
a sua clarividência de professor de Direito Constitucional, 
verificou que o ·concursO -é um iristruritentO preViStO eln todos 
os _dispositivoS de lei. Os dispositivos -que a(jui estãõ_(e- que) 
servem para consagrar as pessoas- que- fizeram ou vão fazer 
concurso, bem diferente de outras oportunidades vividas, in
clusive, pela Assembléia Nacional ConStituirite, porque eu 
posso dizer a V. E~ que nos cargos mais ___ altos do mundo 
jurídico no País há pessoas que não fizeram um concurso, 
há pessoas que foram aproveitadas exatamente pela justa me
cànica constitticiorial, que, válida ontem; não poderia ser nega
da hoje, se fosse o caso. Mas não é o· caso. Na verdade, 
não é o caso, Sr. Presidente, não é o caso; Srs. Senadores. 

O que há, Sr. Presidente, neste projeto é ·uma Defensaria 
Pública que se organiza na Uniãó. A DefenSOTia Pública que 
faltou nos momentos mais graves desta República, quando 
faltaram defensores àqueles que foram trucidados, àqueles 
que desapareceram. Faltaram defensores nos momeiltos mais 
importantes desta República, e eu não querO que esse_s defen
sores faltem agora, Sr. Presidente. Oi:'gaiiíza a D_efensoda 
Pública da União, onde foi maTS falha - nos Estados 
onde existiu, existiu com certa eficiência- , mas a organiza 
no Distrito Federal e nos Territórios também. Isso é instru
'mento da própria cídadania, que existe rios Municípios, que 
existe nos Estados, que existe com relação à UniãO, que é 

a principal infratora,- até o presente momento. Na História 
do Brasil, é exatamente a União a principal infratora quando 
não dos direitos juridicamente revelados, até dos direitos natu
ralmente -revelados, ou dos direitos revelados na Carta das 
Naç6es Unidas, no docuriterito atiríerlte- aos· direitOs hurD.anos, 
documento redigido com tant_a alma e com ~ama expressão-. 

Examinando o projeto,_ Sr. Presidente,-qUero esélarecer 
que a- atuação, nos Estados, dos defensores públicoS será feita 
perante os Tribunais de cada Estado, mas muita" genté- se 
enganou, pensando que a previsão da atuação em Tribunais 
Supériores era ~Úuã.ção físicã. -e ·não- era -a mera condição- de. 
garantir ao advogado, que é cada defeqsor público, a garantia 
de que_seu petitório chegará .aos Tribunais S!Jp~riores._ Talvez 
seja por isso que_ tenham querid_o dar a impressão de que 
era o ~·trem da _alegria", como se_ os defensor~s Qo& Estados 
devessem estar constantemente nos Tribunais Superiores. Não 
é ísso: a presença advoca'tícia petitória vem ati3.Vés (()01- meiO) 
das petições; vem (por meio) através das argüições. dos recur
sos. especiais, dos recursos extraordinários, onde quer que 
os recursos sejam neceSsários. Não se pode limitai a atiVidade 
advocatícia por ser o advogado pago pela União, pelos Territó:
rios, pefo Distrifo_-Federal, ou pelos Estádos féderados. Seria -
uni-deSrespeíto à próPiia fu'nÇãO ·aaV.oéatíCia~ e nao. ifíaniàs'r' 
resp_e~tfir essa r~~triçªo, porque não respeítaiíamos·res·tiiÇ6e's 
dessa ordem para médicos, para Çentistas.ou para outras pro~ 
fis_sões. 

Examinado o Projeto de Lei, com o parecei formafrrienie 
escrito. mas com a necessidade de uma palavra mais sincera, 
Sr_ Presidente, quero dizer que o Relator vota da seguinte 
maneira: O projeto qu_e organiza a Defensaria Pública da 
União, do Distrito Federal e'O.os Territórios e prescreve nor
mas gerais para sua organização nos Estados, tem po'r finali
dad.e a criação de-uma instituição autônonla e-ihdepe.nde~úe_.. 
para defesa dos jnteress_es dos. neces.sitad.os, com cargos o em 
carreira, providos_ mediante a aprovação dos ·candidatos em, 
concurso público, específico, de provas e títulos_._ 

A fuilção de adininistrar-é Própi:'iil -do Poder Executivo, 
que age no sentfdo de modernização cons.tante dos meca
nistn.os da â<HniniS:ti'a.Çâo, objetivando o -berii comum. Ãssiin, 
o Estado promoverá a realização dos direitos sedais mediãnte 
a criação de oportunidades de acesso à Justiça, pelo povo, 
facilitando aos indigentes, miseráveis e necessitados_a_ defesa 
dos seus direitosj assegurando~ lhes inçlusive, .se for o caso, 
a gratuidade dos serviços fOrenses. Essa é a coisa mais_ nObre_ 
de que posso falar nesta tarde depois de vir de uma CPJ 
cheia de imundices. 

O parecer -~:contra toda e qualquer tentativa de modifi-_ 
· cação. O projeto. foi votado na Câmara dos Deputados com 
os mais rígidos cuidados. inclusive consubstanciando diferen
~s partidárias que levaram a determinadas supressões .. Ao 
fim, houve ovação geral de todas as pessoas, de todas as 
bancadas; não merece ser mudado por esta Casa. se algUma 
modificação ocoirer, · qu'e issO Venha no futuro (por meio) 
através de novos projetos de lei, capazes de revogar, no todo 
ou em parte, o que ~provaremos agora. 

O relator dêsacÕlhe toda e_ qualquer pressão sobre esta 
Casa, venha de onde vier, porque as prerrogativas senatoriais 

· têm que ser preservadas mais do que nunca, principalmente 
numa hora dramática ·corrio esta que está vivendo o PaíS. -

O parecer é pelo acolhimento do projeto de lei da cãniara. 
tal como veio a esta Casa, sem qualquer alteração, para que 
prospere e chegue à sanção presidencial. 
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OSR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa-:) -
Não havendo quem peça a palavra; ertcerto-a d!s.cussão.
Em votação. 

O SR- PEDRO SIMON_:_ Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. EX" -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, conversei" com as lideranças e propus qüe a votação"· 
deste projeto ficasse para outra oportunidade, 'porque recebi 
algumas informações e penso que,_ em virtude de todo o méri
to, de todo o significado deste _projeto, seria importante_ que 
o analisássemos minuciosamente e que- o votássemos em outra 
oportunidade. 

Este projeto ficou muito tempo na Câmar3 dos Depu
tados, dez meses. Trata-se, repito, de projeto da maior impor
tância. Penso que o discurso proferido aqui pelo Senador 
Cid Sabóia de Carvalho é do maior significado. Trago a Jll_in~ha 
total solidariedade a S. Ex\ mas acredito que, feitas algumas 
considerações e interpretações fora do plenário, seria impOr
tante .que dispuséssemos de mais tempo para analisar e reler 
o proJeto, votando-o com maior tranqüilidade . 

Sr. Presidente, falei com váriós -Lideres, que concordam 
com essa posição. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para um escla
recimento._ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
pediria a atenção do nobre relator. para que pudesse me dar 
uma informação. Ouvi 3tentamente o_ parecei e já havia lido 
o projeto. ConcoidO eriJ.--Jinhas gerais com-o parecer, mas. 
desejava que o nobre relator esclarecesse , eu pediria a atenção 
de - S. Ex~ que examinou profundamente a matéria - o 
seguinte: u atL 22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias pérriiíte opção ao~ defensores públicos para que 
ingressem na carreira, na conformidade da lei complementar, 
agora objeto de apreciação. 

Fui informado que, no plano federal, os defensores públi
cos atu~Imente ocupantes do cargo são conétirSados, mas rece
bi, também, informação de que em alguns Estados há defen
sores públicos não concursados. Como a disposição constitu
cional é ampla, eu desejaria que ficasse bem-claro como flCaião 
sítuados esses defensores públicos dos Estados que não são 
concursados, já que a Constituição exige, obrigatoriamente, 
o concurso para o ingresso na carreira? 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, quero 
esclarecer que aí recai na legislação dos Estados. No Ceará 
farão concurso, com toda certeza, porque o Governo desse 
Estado tem marcado sua atuação por uma austeridade abso~ 
luta nessa matéria. Não é provável que, no Ceará, eles ingres
sem sem concurso; terão que fazê-lo. ESpero. Porém, não 
posso prever a legislação dos Estados. Essa matéria fog~ da 
esfera federal para cair na legislação dos Estados. Por ISSo, 
não posso evidentemente prever. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço a V. Ex• 
o esclarecimento. Todavia, como estamos fazendo uma lei 
complementar para regular a carreira da Defensaria Pública, 
é Preciso que haja O cuidado de não se deixar abertura a 

. algum procediw~nto ,artificioso nos Estados. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -;--Sim, mas acredito que, 
com a nova Constituição de todos os Estados, não há nenhuma 
que admita o ingresso em quãlquer carreira sem concurso 
público, mesmo porque se trata de uma nonna geral federal 
adotada em todas as Constituições - ninguém ingressa mais 
em carreira pública sem concurso público. Acho que essa 
preocupação é válida em tese, mas, na prática, caberia u_ma 
fiscalização por parte·, aí sim ... 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSAPHÀT MARINHO- Com todo prazer. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Cid Sabóia, a meu 
ver, a ponderação do Senador Josaphat Marinho é absoluta
mente necessária._ Se estamos regulamentando uma matéria 
para todos os Estados, por que não fazer constar desse regula
mento a palavra "concursados", deixando ao alvitre dos Esta
dos ... 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Mas consta~ Senador. 
Toda a essência do projeto é sobre concurso. 

O Sr • .Ronan Títo ·-Sei, _rp_as Por que não deixar explici
tado que_ se trata de defensores públicos concursados? Porque, 
se deixarmos ao alvitre dos Estados, para que estaríamos regu~ 
lamentando l)a área federal, para todo o País? Vamos deixar 
uma janela aberta? 

O Sr. Cid Sabóia ·de_ Car:valho -Não; não estamos. A 
Difensoriã Pública, aqui, é corno o Ministério Público. Ela 
tem as regraS qUe chegam aos Estados federados, mas não 
exime os Estados de suas regras. Não podemos invadir a com
petência dos Estados de modo nenhum. Eu não posso dar 
determinação de que o governador do Acre fará assim ou 
de tal modo. Isso é lá, na legislação_do~Estado. Aqui estão 
as normas federais. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, gostaria muito de 
dar o meu voto na aprovação desse projeto, mas digo para 
V. Exa, com toda a sinceridade:_ se não constar do texto a 
palavra '"concursado", não vejo como votar favoravelmente 
o projeto. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Então, V. Ex• votará. 
favoravelmente porque O concurso é toda a tônica do projeto. 
Não podemos dizer como os Estados procederão, porque seria 
uma invasão da competência dos Estados. É somente isso. 
Nã() posso aqui elaborar uma emenda _em que eu determine 
que, nos Estados federados, será de tal modo. Temos as nor
mas gerais, como _te_mos para o Ministério Público. Há normas_ 
gerais, que são para o Pais inteiro, sobre o Ministério Público, 
m_as há uma lei orgânica do Ministério Público em cada Estado 
federado. Não quer dizer que a lei federal evite, com certeza, 
a existência da legislação estadual sobre o Ministério Público, 

' como não evitará sobre· essa matéria. Era o esclarecimento, 
Senador Ronan Tito. Sei que a intenção de V. Ex~ é a mais 
digna possível e justa. Concordo plenamente com o espírito 
de sua per,gunta, como_ também com a observação do Senador 
Josaphat Marinho. 



Dezembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 9 11227 · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O nobre :: 
Líder do Governo, Senador Pedro Simon, informou à Casa · 
que havia mantido entendimento com os Srs. Líderes no sen;' 
tido de que a matéria não fosse votada nesta sessão. : 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não haven
do objeção do Plen3.rio; a Presidência inclui na Orde_m do 
Dia o Projeto de Lei da Câmara n~' 221, de 1993- Comple
mentar. 

A Presidência lembra ao nobre Senador e Líder que/o 
projeto, encontrando-se Cm regime de- -urgência, rião- pode 
ser objeto de requerimento de adiamento de votação, pela 
própria natureza da sua tramitação. EntretantO, dispõe o Pará
grafo Único do arL 345 do Regimento Interno: 

"Parágrafo Único- Quando, nos casos-do art. 33_6,- b, 
c e d, encerrada a discussão, se tornar impo~sível o imediato 
início das deliberações, em: virtude da complexidade da maté
ria, à Mesa será assegUrado, para prepat<Y da votação, prazo 
não superior a vinte quatro horas." --

A Mesa poderá autorizar de acordo com esse dispositivo, 
mas, para isso,_ quer a anuência dos Srs. Líderes. 

Consulto os Srs._Líderes se estão_ de acordo com o adia
mento da matéria por 24 horas. 

Como vota o nob're.Lídcr do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE)- De acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PMDB? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO --0 PMDB quer 
falar com primazia, através da minha pessoa, porq~e estou 
também como Líder do PMDB. O PMDB quer d1zer que 
concorda com essa providência, pois tenho que me retirar 
para uma reunião da subcomissão. . . 

A liderança concorda, mesmo porque Já havta um acordo 
com o Senador PedLo Simon ness-e sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PSD B? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP) - De acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- De acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR)- De acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PPR? · -

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA)- De acor-
do. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -_Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELL<I- (PRN-AM) - Sr. Presidente, 
não concordo com essa deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O nobre 
Líder do PT, Senador Eduardo Suplicy, está ausente. O nobre 
Líder do PSB, Senador José Paulo Bisol, também está ausente. 

Item 8: - , 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 221, DE 1993 

Complementar 
(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• 221, de 1993 (n' 165/93, na Casa de origem), que disciplina 
a fiXação do número de Deputados, nos termos do art. 45, 
inciso I, da ConstituiçãO' Federal. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania). 

Nos termos do art. 140, a, do Regi"mento Interno, designo 
a nobre Senadora Eva Blay para proferir parecer sobre a 
·matéria, em substituição à Comissão de ConstituiçãO, Justiça 
e Cidadania. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB-SP. Para proferir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz respeito es~e parecer 
-aóa:çt. 45 da CoQstituiçãQ, que dispõe o seguinte: 

"Ah. 45- A cãmara dos Deputados compOe-se 
de representantes do povo, eleitos, pelo sistema pro
porcional, em cada Estado, em cada Território e no 
Distrito Federal." 

É preciso analisar muito bem o § 19 porque é refe
rente a ele que o meu parecer vai dispor. 

"§ 1"' O número total de Deputados, bem como 
a representação por Estado e pelo DiStrito Federal, 
será estabelecido por lei complementar, proporcional
mente à população, procedendo-se aos ajustes necessá
rios no ano anterior às eleições, para que nenhuma 
daq~elas Unidades da Federação tenha menos ·cte oito 
ou mais de setenta Deputados." 

O que estamos propondo é exatamente este aspecto, istO 
é, que a representação federal do Estado de São Paulo seja 
calculada e definida em função de sua população. 

Como este projeto de lei prevê que a Câmara Federal 
seja constituída de, no máximo, 513 Deputados Federais ~· 
considerando-se que o número máximo de Deputados permi
tido por este mesmo projeto de lei será setent~ e o mínimo 
oito, o que se .está propOndo é que a represent:'lção de São 
Paulo seja acrescida de 10 Depy.tados Federats dentro do 
que está previsto, dos cálculos do IBGE já realizados e dadas 
as discu·ssóes e aprovação, por unanimidade, na Câmara Fe
deral. 

É necessário, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os ter
mos sejam fixados na forma da lei. E foi dada ao Tribunal 
Superior Eleitoral a competência para deliberar sobre o núme
ro de Deputados, conforme a população de ~da Estado. 

Ora, é exatamente isso que dispõe a ConstituiçãO. Portan
-to, ao acatar este projeto de lei complementar, objetivo que 

·- seja respeitada a Constituição. E este pr?jeto ?: lei ve~, 
justamente, determinar, de uma forma mats exphctta, aquilo 
que já está previsto na Constítuição. 

Com a concordância dos Srs. Líderes, portanto, tendo , 
em vista o apelo do nobre Lidcr do Governo, por se tratar 
inclusive de proposição de iniciativa do Senhor Presige~te -
Itamar Franco, a Presidência, baseado no Parágrafo Umco 
do art. 345, adia a matéria, dada a sua complexidade, por 

E o meu parecer, Sr. Presidente. 
É a seguinte a íntegra do parecer. 

I. Relatório 

É submetido à apreciação do Senado Federal o Projeto 
"de Lei da Cãmara n' 221, de 1993-Complementar (Projeto 24 horas. ---

.. 
...-; ... · \ 
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de Lei Complementar n" 165, de 1993, nà. casa -de 'brigem), 
de autoria dos Deputados_ Gene baldo Correia- e oútiõS ·sete; 
que se destina a regulamentar o art. 45, § 19 , çla.Constituição 
Federal~ f~xa-ndo q ·número tota,l de Deput3çlós Fede.rais e 
a representação por Estado e pelo Distrito Fécj.eral. 

Na Câmara dos Deputados, iniCialmente, a prqposição 
sob exame fOi apensada ao Prójeto de Lei Complementar 
IT' 80, de 1989, de autoria do Deputado Paulo Marques, que 
já recebera parecer favorável, sob a forma de substitutivO~ 
da Comissão de~Constituição, Justiça e Redação. Todavia, 
posterinrmente, o ProjetO de Lei Coniptementar rj9 165, de 
1993, obteve_ preferência na tramifaÇão, seri.do afinal. ~pro~ 
vado. _ . 

O PLC n'221, de 1993-Coinplementar, define que a com
posiçãO da Câmara- doS Deputados será de até quinhentos 
e treze membros, em decorrência do aumento da represen
taçãt? do Estado mais populoso de sessenta para setenta repre
séntantes~ Quanto às demais unidades_ da Federação, prevê 
o Projeto que a representação será "'proporcional à popula
ção"-, de acordo com a ~•atualização estatís_tiCa demogr:áfica 
das unidades", a ser fornecida "pela Fundação do Instituto 
;Brasileii;o de_ Geografia e Estatística, -no ano anterior às. elei
Ções", assegurado um mínimO· de oito bePtitâdos Feê:ferais 
para cada uma. Estabelece, ainda, a prop6siçoã0, que o Tribu
nal Superior EleitOral será o órgão competérite par"a realizar 
os'"cálculos da representaç-ão'' das unidades federativas. 

É o relatório. · · · • '· • · 

II. Dos aspectos ji.ii"ídicos e da redaÇão ,-

0 PLC n' 221, de 1993-Complementar, atende aos requi
sitos formais de constitucionalidade, pois a mãtéria é de com
petência da União (CF, art. 22, I, e objeto de lei comple
mentar), e de·inidativa concorrente (CE, _art. 61). 

Qua-nto ao_ conteúdo, não se verifica qu~31quer vício de 
iitconstitucionalidade. A proposição, aliás, praticamente se 
limita a reproduzir dispositivos contidos na- Carta _de 1988: 
as poucas inoVaÇões em relação à Lei Maior consistem em 
fixar o limite "i:iláximo ·da composição da Câmara dos Depu
tados, atribuír áo Tribunal Superior Eleitoral a __ competência 
para realizar os cálculos da representação dos Estados e do 
Distrito Federal e definir que as infõrrriações·-sobre a popu
lação serão· prestadas pela Fundação do Instituto Brasileiro 
de Geogtafia e EStatística. --· _ . 

A referência ao IBGE, aliás, suscita urna ressalva, pois 
o ~ais sensato seria definir, genericamente, ·que o órg~o estatal 
competente pelo levantamento das informações sobre popu
lação deverá ser a fonte oficial para a obtenção dos dados 
necessários aos cálculos da representação. Com esse procedi
m~nto, a lei evitaria ·qualquer suscetibilidade em relação a 
éventuais mudanças administrativas. 

Apesar disso, o ProjetO nlerece a plena acolhida quanto 
, à constitucion-alidade, juridicidade e técnica legislativa. 

III. Do mérito 

O grande mérito dessa proposição resid~ em disciplinar 
o art. 45, § 19 , da Constituição·e, Conseqüentemente; atenuar 
a distorção hoje verificada na representação do Estado de 
São Paulo, se comparada com a dos Estados menos popUlosos. 

O Projeto deveria, ainda, ter estabelecido os critérios 
de proporcionalidade a serem observados pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral nos __ cálculos das representações_ das diversas 
unidades da Federação. Na Comissão de Constituição, Justiça 

_c;; Red~ç_!9 __ 4a própria Câmara dos Deputados, inclusive, já 

havia sido aprovado, nesse sentido, um substitutiVo aos Proje
tas de Lei Complementar n'?'S 80 e 89, de 1989. Essa lacuna, 
en~retanto, além de sanável a qualquer instante através da 
edição de nova l_ei complementar, nãO pode servir de pretexto 
para que se puna, mais uma vez, a população do Estado 
de São Paulo, que nas eleições de 1990 elegeu apenas sessenta 
DeputadoS Federais devido à falta de regulamentação ~a nor-
ma constituCionaL- - - - -

IV. Conclusão 

Em razão dos argumentos expostos, opinamos pela apro
vação do Projeto _de Lei da Câmar~ n9 221, de 1993-Comple
mentar, quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e mérito, nos mesmos termos em 
que foi_ acolhido pela Câmara dos Deputados. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é_ ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 
]" Secretário. 

·O SR. !'RESIDENTE (Júlio Campos) ~Sobre a mesa, 
emenda que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É-li~a a seg~~nte: 

EMENDA N• 1- PLEN 

Dê-Se aO Projetq de Lei Complementar n9 221f93, que 
discipliná· a fiXàÇão- do ilúmefó -de Deputados, nos termos 
do art. 45, § 19 da Constituição Federal, a seguinte re~ação: . 

"O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Em atendimento ao disposto iio_ art. 45 

da ConstitUição Federal, o número total de Deputados 
Federaís não será superior a 513, distribuídos propor
cionalmente _à população de cada Estado e o Distrito 
Federal, obedecidos os limites máximos de 70 e mínimo 
de 8 .r:epresentantes para cada uma dessas Unidades 
da Federação e de 4 para cada Território, conforme 
disposto no anex9 1 a esta lei: -- - -- ' 

Parági"afo Un_ico. A proporcionalidade será atua
lizada no ano anterior às eleiçUes gerais paia ·a "Cãinara 
dos Deputados, de acordo com os dados populacionais 
fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Gepgrafia e Es
tatística- IBGE, 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. · 

Art. 39_ Revogam~se as disposições em contráiio: 
·Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1993. --:-Senador 

Eduardo Suplicy. ': 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Solicito à nobre 
Senadora Eva Blay que dê parecer sobre a emenda do Senador 
Eduardo Suplicy. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB-SP' Para emitir parecer. Sem 
revisão da oradOra.) -Sr. Pr~si9ente, Srs. Senadores, aca~o 
de analisar o_ que diz a Constituição e esta emenda proposta 
pelo Se"nãdar Eduardo Suplicy. Parece~me que a emenda subs
titutiva é redundante, em face do que dispõe este projeto 
de lei. 

Mesmo examinando a justificação do eminente Senador, 
não encontro uma coerência interriÇt. nos argumentos que jus!i~ 
fique reintrOduzir o que está na própria lei e na Constituição: 

Desse mod_o, Sr. Presidente, Srs. Senadore.s, não _vejo 
condições O.t. ;1prov~r esta emenda. Obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Parecer con-
clui contrariamente ao subStitutivO_.· - · · - · ·- ' ' 

Passa~se à votação do projeto. 
Em virtude da e_vidente falta de quorum qualificàdo n·o 

plenário, por: 'se tratar de matéria que assim o exige, a votaÇão 
fica adiada para a próxima sessão. 

Pelo mesmo motivo, adiamos a apreciação do ProjetO 
de Lei do Senado n~ 135, item 2-da pauta, em fase de votação. 

É o seguinte o item cuja apreciaçãO fiéá 3di3.da: 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 135, DE 1993-COMPLEMENTAR 

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

a "existê'ncia de inexatldão material, lapso ou-erro-manifesto" 
na aúial ementa do PrOjeto de Lei Complementar sob exame. 
Essa ementa, à evidência, não espelha o exato_ sentido do 
textq ·Ú:gal proposto, que se restringe a prorrogar os efeitoS 
da Lei Complementar n'? 74, de 1993 ("Estabelece normas 
sobre a fixação de coeficientes no Fundo de ParticipaçãO dos 
MuniCípios, e dá outras providências"). 

_ 6. Em fa~e do exposto, opina~os favoravelmente ao 
Projeto de Lei da Câmara n'? 219, de 1993- Complementar. 

É o nosso parecer~ Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer con-
clui favoravelmente à proposição. · 
.· Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum qualificado. 

Votação, em turno únicO, do Projeto de -Lef do Senadõ 
n9 135, de 1993 - Complementar, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que acre·scenta parágrafo aO ãrt. 38 da Lei n9 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício 
do sigilo bancário as pessoas que menciona, tendo O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotada a maté-

ria constante da Ordem do Dia. - --Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena_dor _José 
Richa, em substituição à Comissão de AssuntoS Económicos, o SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço. 
favorável ao Projeto e pela tramitação autónoma, como pro- a palavra para uma breve comunicação. 
jeto de lei, das emendas apresentadas. 0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _Tem a palavra 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 3: o nobre SenadÓ·r Mansueto de Lavor. 
Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara 0 SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Para uma 

n9 219, de 1993 (n~ 94/91, na Casa de origem), que prorroga breve comunicação. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presi-
a Lei que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e dente, Srs. Senadores, dentre as importantes matérias votadas 
o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Partici~ hoje nesta sessão, destaco a aprovação do Projeto de Lei 
pação e dá outras prOvidências. _(Dependendo de parecer da da Câmara n9 07/91, que trafnitou nó Senado junto com ~s 
Comissão de Assuntos Económicos.) - - . . . . projetes de autoria do Deputado Marcos Formiga e da Sena~ 

Nos termos do art. 147, a, do Regimento Interno, designo dora Marluce Piritó", que teVe, no relatório do eminente Sena-
o nobre Semidor Aureo Mello .rara proferir parecer sobre dor Elcio Alvares, uma emenda substitutiva de minha a'-:ltoria .. 
a matéria, em substituição-à Coinissão'de Assuntos Econó- Trata-se da regulamentação do art. 179 da Constituição 
mic0s. :~ - b Federal, que dizrespeito ao-tratamento dllerenciado, so o 

O SR. AUREO MEL LO (PRN-AM. Para emitir parecer.) ponto de vista tributário, creditício, administrativo e previden-
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: ciário da pequena e microempresa do País. 

1. ProjetodeLeidaCâmaran•219,de~l993-Comple- Quero ressaltar, Sr. Presidente. o trabalho dedicado e 
mentar (PLC n9 94, de 1991, na origein), de autOriã do nobre patriótico do_ eminente Relator Elcio Alvares, que chegou 
Deputado Pinheiro Landim, inicialmente, propunha~se a esta- ao seu ápice com a aprovação, por unanimidade, do Projeto 
belecer "normas sobre os critérios de rateio dos Fundos de de Lei n9 07, por este Plenário. _ _ __ 
Participação dos Estados - FPE, e dos Municípios- FPM", EsSe importantíssimo segmento económico-social do 
embora dispusesse mais sobre normas para o cálculo, a entrega País, constituído da pequena e microempresa, que se respo~-
e as liberações do Fundo de Participação dos Municípios. sabiliza por quase 80% da oferta de e_mpregos no País, hoJe 

2. A Câmara dos Deputados aprovou, todavia, um tem um passo a mais na sua consolidação. 
Substitutivo àquela proposição, segundo o qual ficam simples- Devo_ainda registrar que todos os dispositl\iQÇdesse pr9· 
mente mantidos os atuais critérios de distribuição - quais jeto, relatado pelo Senador Elcio Alvares, foram aprovados 
sejam, os coeficientes de participação - dos Municípios no após ampla discussão, com a audiência das duas partes outras 
FPM fixados para o exercício de 1992, conforme determina interessadas, que são o segmento da pequena e microempresa, 
a Lei Complementar n9 74, de 30 de abril de 1993. por meio de suas lideranças nacionais e regionais, e o,s repre-

3. Para tanto, o Projeto de Lei sob exame prorroga, sentantes do Governo, especificamente do Ministério da F:a· 
até 30 de junho de 1994, os efeitos da citada Lei Complementar zenda e do Fisco Federal. 
n~ 74, de 1993, vale dizer, os referidos coeficientes de partici- Portanto, Sr. Presidente, eSte é u:i:n momento de regozijo 
pação do FPM. para todos aqueles parlamentares que se voltam para o seg-

4. A nosso ver, trata-se de providência adequada, por- mente da pequena economia no País. Sei que V. Ex• também 
quanto a revisão· da Constituição; muito provavelmente, con- é sensível como tantos outros Senadores. Esse movimento 
templará alterações na atual partilha tributária. Com efeito, demonstra a Süà-pujançá. afravés da Feira NaciOriafda Pequena 
é de se esperar que após a Revisão Constitucional, novos e_ Microempresa, a· m:aior da América Latina, _com· 1.600 
critérios de redistribuição dos Fundos de Participação sefão -- staods, que se realiza riestã semana, até o pr6xim0 domingo, 
estabelecidos, inclusive no que diz respeitO às atribuições de no Parque Ibirapuera, em São Paulo, sob o patrocínio do 
cada esfera de Governo. Assim, Do inomento, bastaria a pror- Síndicato da Pequena e Microindústria e diversas outras_orga-
rogação da norma que disciplina a matéria. nizações empresariais :e finallceiraS- e tahíbém ·sOb o apoio 

5. Entretanto, nos termos e para os fins do Regimento do SEBRAE - Serviço Brasileiro· de Apoio à Pequem'!. e 
J~terno (art. 326, c.c. arts. 98, V, 322 e 323), cumpre apontar Microempresa. 

. .. ,. 
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Por tudo isso, Sr. Presidente, ternliilãncto a minha breve 
comunicação, quero registrar. em nome de todos os pequenos 
e microe:mpresários do País, o contentamento pela aprovação 
desse Projeto de Lei nn 7/91, porque representa um grande 
passo pata o desenvolvimento do País e a consolidação da 
nossa economia. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- A Mesa também 
se congratula com a aprovação desse projeto de real impor
tância para o desenvolvimento do País. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL-AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.'s. e Srs. Senadores, 
o mundo oferece exemplos numerosos de que não existe sobre
vivência no futuro para as economias que não se adaptarem 
às leis de mercado. Esse meu alerta se ampara mais uma 
vez nas preocupações que tenho em relação ao Amapá, um 
Estado ainda dependente dos recursos_ c!a União, m<;~.s que, 
em minha opinião, tem tudo para tornar~se uma economia 
próspera no futuro, desenvolvendo-se c9_~_o uma zona de livre 
comércio. 

Encravado na Amazôniã, junto à floresta tropical mais 
rica do mundo, o Amapá desperta o interesse interriacional 
de grupos defensores do meio ambiente, mas entendo que 
sua vocação é bem mais ambiciosa. Esto_u convpncido de que 
a solução para os Estados da Região Norte não está na busca 
de recursos filantrópicos dos países ricos, mas na capacidà"de 
de atrair esses pafseS"'para irtvestitem recurS-os finanCeiros aqui. 

Em minha opinião, o Amapá tem vários campos de atua
ção para tornar-se um Estado próspero e sua população tem 
dado demonstrações de grande capacidade, por exemplo, na 
indústria artesanal. No Amapá, a indústria de movelaria tem 
produzido móveis da melhor qualidade, utilizando a madeira 
da região e mostrando que essa é uma das formas de se multi
plicarem os empregos no Estado. Isso- revela que, em vez 

de exportar madeiras em toras ou cortªdas em iábuas como 
ocorre atualmente,' a Região Norte tem tudo para investir 
na fabricação de móveis que podem ter excelente aceitação 
no exterior. Duas vantagens resultariam disso para o Brasil: 
seria ampliado o mercado de trabalho dos artesãos daquela 
região e aumentariam nossas divisas lá fora. 

A esse respeito devo ressaltar que o Governador Anníbal 
Barcellos acaba de criar o Fundo de Desenvolvimento do 
Artesanato do Estado, que tem por objetivo prover de recur
sos financeiros as comunidades de artesãos. urbanos e rurais, 
e as associações que' desenvolvem artesanatos. São comuni
dades caracterizadas como de baixa renda, mas que podem 
agora expandir sua produção e multiplicar os emPregos n_esse 
mercado. Falta agora uma ofensiva diplomática capaz de mte
grar a economia do Norte do Brasil com os países do Hemis~ 
fé rio Norte. Esse é 'o caminho para transformar um Estado 
como o Amapá numa economia forte. 

Considero fundamental obter a adesão do empresariado 
estrangeiro para inv~stimentos -na região e entendo que -isso 
se faz apresentando alternativas de mercado e não pedindo 
v~rbas a il)-stituições:mantrópicas internacionais. A pior ima
gein que um país pode ter junto às ecqnomi_as do Ptimeiro 
Mundo é a de pedinte. O Brasil é uma Nação rica de recursos 
naturais e pode perfeitamente integrar-se ao mundo desen
volvido oferecendo alternativas de comércio. E a Região Nor
te é um campo pouquíssimo explorado no intercâmbio mun
dial. O mundo inteiro corre para não perder a corrida do 
futuro. Nós, da Região Norte, que já estamos atrasados em 
relação ao próprio Brasil, não podemos ser lentos nessa cor-
rida. , 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos., desig
nando para a sessão ordinária de amanhã, às 9h, a s~guinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 41, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos· termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n°4l, de 1993 (n° 242/93 na Cârriara dos Deputados), 
que aprova o ato que-renova a permissão da empresa MODELO 
FM LTDA. para explorar serviço .de radiodifUsão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
tendo 
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, Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Aureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, ·do Projeto de Decreto 
Legislativon° 42, de 1993 (n° 247/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que .renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ALVORADA DO SERTÃO LTDA. para -explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de São João do 
Piauí, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 43, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 43, de 1993 (n° 249/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato _ que renova _a permissão outorgada à 
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 
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4 . 
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato qu~ renova a permissão da _ RÁDIO 

.INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em.freqüência moduladana cidadede Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
-Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 45, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n~. 45, de 1993 (n° 253/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
en:z onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 
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6 
PROJETO DE DECRETO -LEGISLATIVO No 46, DE 1993 . 

(Incluído em Ordem do Dia .nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de ·Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada àRÁDIO 
FRATERNIDADE tTDA. para e}plorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada .na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo ! 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: Senador 
Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 

7 .,,, 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°47, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 47, de 1993 (n° 60/91 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato . que renova permissão à RÁDIO FM RIO , 
ACARAU DE TAMBORIL LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de Tamboril, Estado do Ceará. 
J)ependendo de parecer da Comissão de Educação) 
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. ,'s 
PROJETO DE- LEI DO SENADO No 151, 

DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 

"b", do Regimento Interno) 

Discussão,_em turno único, do Projeto tie Lei do 
Senado no 151, de 1993, de autoria do Senador Marco 
Maciel, que dispõe sobre a prorrogação do prazo fixado 
pelo art. 5° da Lei n° 7.450, de 23/12/85, para instalação, 
modernização, ampliação ou diversificação de: 
empreendimentos industriais e agrícolas nas áreas de 
atuação da SUDAM e SUDENE. (Dependendo de Parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

9 ,/ 

PROJETO DE LEl DO SENADO No 156, 
DE 1993. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
· "b", do Regimento Interno) 

Discussão~· em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n° 156, de 1993, de autoria do Senador Marco 
Maciel, qu.e prorroga o prazo estabelecido pela Lei no 
8.396, de 02/01192. (Dependendo de Parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos) 
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10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 

1993-

(lncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
"d ", do Regimento Inter:no) 

Discussão, em turno único;~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO GRANDE LAGO LTDA., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação). 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 

1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RÁDIO JORNAL DO BRASIL LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade da Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
· Senador Áureo· Mello, em substituição à Comissão de 
Educação. .. .. . . 



\ . 
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12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DE 

1993 

(Incluído em Ordem_ do Dia nos termos do àrt. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

votação, em turno único, do Projeto de _Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RÁDIO LITORAL LTDA. para explo~ar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo _ 
"-----Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Amir Lando, em substituição à Comissão de 
Educação. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 

1993 

(Incluído em Qrdem do Dia nos termos do art. 353, 
Parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a outorga 
deferida ao SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade . de Borrazópolis, Estado do 
Paraná, tendo 
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Áureo Mello, em substituição à Comissão de 
Educação. 

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

No 135, DE 1993- CdMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n° 135, de 1993 - Complementar, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao art_ · 
38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para 
excluir do beneficio dv sigilo bancário as pessoas que 
menciona, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Richa, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos, favorável ao Projeto ·e · pela tramitação 
.autônoma, como projeto de lei, das emendas apresentadas. 

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 219, DE 1993-

COMPLEMENTAR 

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

Votação, em tumo•único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 219, ~e 199.3,-Çomplementar (n° 94/91-

•. . 

. ': 
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Complementar, na Casa de: q"rigêm), que prorroga a Lei· 
que estabelece normas sdbre -b cálculo, a entrega_ e o 
controle das liberações dos recursos dos- Fundos _ de 
Participação e dá outras·providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Áureo Mello, e~ substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

16 
, A --- --

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 221, DE 1993-
COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 22C_-de 1993-Complementar (n° 165/93-
Complementar, na Casa de origem), que disciplina a 
fzxação do número de depuiados, nos termos do art. 45, 
inciso primeiro, da Constituição Federal, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Eva Blay: 1 o pronunciamento, favorável ao 
Projeto; 2° pronunciamento, contrário ao Substitutivo de 

. Plenário. 
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17 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 59, 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° 59, de 1993 (n° 1.270/91, na Casa .de origem), 
que dispõe sobre o salário mínimo de médicos e · 
cirurgiões-dentistas, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Almir Gabriel, em substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais, favorável ao Projeto com emenda de redação que 

·· apresenta. 
(Dependendo de Parecer da Comissão · · de 

Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Emenda) 

18 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 235, DE 1993-
COMPLEMENTAR 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 235, de 1993-Complementar (n° _146/93-
Complementar, na Casa de origem), de iniciativa do 

'· Pr~sidente da República, que cria o Fundo Penitenciário 
Nacional FUNPEN, e dá outras providências 
(Dependendo de parecer . da Comissão de Assuntos 
Econômicos). 

.. 
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O SR. PRESIDENTE (JúlioCampÓos)-'-- Está encerrada. 
a sessão. 

(Levanta-se a Sf!ssão às-20h45min.), 

(*)ATO N• 65, DE 1993, 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Estabelece normas para o pagamento de gratifi~ 
cação a servidores da Casa pelo encargo temporário 
de professor de curso de treinamento, monitor de curso 
de treinamento e pela execução de trabalho técnico ou 
cientifico a serviço do CEDESEN. 

A Comissão Diretoradó sénado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e. de con(ormidaçie_C;Om o diposto no 
artigo 481, incisos IX e X, e no artigo 487 do Regulamento 
Administrativo aprovado pela Resolução n9 ?Sn2 e suas altera
ções (Edição de 1989), 

Resolve - . . _ _ 
Art. 19 O pagamento, a servidores da Casa, de gratifi

cação pelo encargo temporário de professor de curso de treina
mento, mo-nitor de curso de treinamento_ e_ pela execl_lção de 
trabalho técnico ou científico a serviço do CEDESEN, rege-se 
pelo disposto neste ato. _ _ _ _ -_ _ _ " _ 

Art. z~ Os cursos de treinamento oferecidos pelo CE
DESEN serão classificados em níveis de complexidade, para 
efeito de pagamento de giatificações dife~ep~iadas a s_eus re~- . -
pectivos professores ·e monitores, da segl_linte forma: 

a) Cursos Nível III; 
b) Cursos Nível II; 
c) Cursos Nível L 
Art. 3~ São considerados cursos de complexidade Nível 

III, para os efeitos da aplicação deste a~_ç, aquelesque exijam 
para a inscrição pelo nlenós um dos seguintes requisitos: 

a) Curso de nível superior completo ou equivalente; 
b) Exercício de cargo de Analista Legislativo; 
c) Exercício de Função Comissionada - acima do sím

bolo FC-04. 
Art. 4" São considerados cursos de complexidade Nível 

II, para os efeitos da aplicação deste ato, aqueles que exijam 
para a inscrição pelo menos um dos seguintes requisitos: 

a) Nível mínimo de escolaridade equiYalente ao 29 grau 
completo; 

b) Cargo-de Técnico oti Analista Legislativo; 
c) Exercício de Função Comissionada acima do símbolo 

FC-Oí. 
Art. 59 São considerados cursos de complexidade Nível 

I para os efeitos da aplicação deste A~q, o_s que não exjja_Jll, 
para a inscrição, nenhum pré-reqtiisítõ. -~~ - - -

Art.- 6~ A gratificação pot hora-aula efetivamente mi
nistrada por servidor da Casa pelo encargo teriiporárío de 
professor de cursos de treinamento, a serviço do CEDESEN, 
tomará por base o valor_ da Função Comissionada, símbolo 
FC-I, da seguinte forma: 

a) Horã-aula/Curso Nfvel III 20% 

b) Hora-au!a/CursoNíveiii ............. --.. "-"'··· 15% 

.c) Hora-aula/Curso Nível I . '10% 
Art. 7~ A gratificação por hora efetlvamente trabalhada 

por servidor da Casa, pelo encargo temporário de monitor 
?e curso de treinamento, a serviço do CEDESEN, tom.ará 

por base o valor da Função coiDissionada, símbolo FC-1, 
da seguinte forma: 

a) Hora trabalhada/Curso Nível III ....... ~ ......... !0% 

b) Hora trabalhada/Curso Nível II ........ _ ............ 8% 

c) Hora trabalhada/Curso Níveii ........... -----···--· 5% 
Art. 89 A gratificação devida a servidor da Casa pela 

execução de trabalho técnico ou científico que não seja atribui
ção própria do seu cargo ou função, a serviço do CEPESEN, 
corresponderá a 20% da Função comissionada, símbolo FC:-1, 
por hora efetivamente trabalhada, com um limite de 40 (qua
renta) horas mensais-. 

Art. 9' Caberá à Diretoria-Executiva do CEDESEN a 
indicação dos servidpres da Casa para atuarem temporaria
mente como professores ou monitores de cursos de treina
mento, bem como para a exec'uÇão de trabalho técnico ou 
científico, a seu serviço. -· 

Art. 10. A declaração de serviços prestados por servi
dores, atestada pela Diretoiia E-xecutiva do CEDESEN, no 
proce·sstr, êó documento hábil para comprovação, para todos 
os efeitos, junto a Administração do Senado Federal. 

Art. 11. Os COnselhos de Supervisão do Cegraf e do 
Prodasen aplicarão aos Órgãos Supervisionados o disposto 
neste ato. . 

Art. 12. Os casos não-previStos neste áto serão resol
vidos pela Comissão biretora do Senado Federal. 

Art. 13. Este ato ent~a em vigor na data de sua publi-
cação. .. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contráriO, espe
cialmente o Ato n<? 19/91 da Comissão Diretora. 

Sala da ComiSsã'o Diretora, 12 de agostO de 1993. - __ 
Chagas Rodrigues. 

Justificação 

O Ato n9 17/91 da Comissão Diretora é o instrumento 
que regulamenta o pagamento da gratificação da hora-auJa 
a servidores da Casa que eventualmente atuem como instru
tores de ctiisos ou treinamentos oferecidos aos usuários do 
CEDESEN. 

Na época da aprovação-do Ato n~ 17/91, o valor da refe· 
rida gratific3çâo, ligaqa aos vencimentos básicos dos servido
res, correspondia ao preço de mercado. Entretanto, em face 
das às inúmeras mudanças na política salarial dos servidores 
públicos, o valor atual da hora-aula equivale, no máximo a 
CR$165,00 (cento e sessenta e cinco crueiro.S reais) o que 
corresponde hoje a me"nos de 10% (dez por cento) dos valores 
praticados pelo mercado, tomando-se como base gratificações 
assemelhadas pagas por instituições como o Banco do Brasil, 
Banco-central, Caixa Económica Federal, Tribunal de Contas 
da União e Escola de Administração Fazendária. Tal defesa
gero impede, na prática, o recrutamento interno de servidores 
para atuarem como instrutores nas atividades de treinamento 
promovidas pelo CEDESEN. 

O presente ato torna as gratificações pelo encargo tempo
rário de professor de curso de treinamento capazes de motiva
rem Servidores da Casa de- reconhecida competência profis
sional a ministrarem cursos sobre Processo Legislativo, Regu~ 
lamento Administrativo, Português e tantos outros, a custos 
inferiores aos dos profiSsíonais autónomos. Não obstante, cria 
ainda a gratificação pelo encargo temporário de monitor de 
curso de treinamento, que viabilizará a formação cóntínua 
de professores nos cursos de treinamento oferecidos pelo CE
DESEN. 

I 
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Finalmente-, disciPlina o pagamento da gratifiCaÇão- por.'· SeguranÇa c Transporte. Nível II, ·Padrão 30, -do_Quadro de 
execução de trabalho técnico ou· científico, que propici.ará. Pesso~l do Senado F~d~r~l, nos ter~~s do artig~ 40, inciso 
ao CEDESEN recrutar c selecionar servidores da Casa para III. ahnea e, da Constltmçao da Republica Federativa do Bra-
atividades cujo caráter eventual e específico das demandas si!, combinado com os artigos 186, inciso III. alínea c; e 67, 
não jústifiquem a lotação de pessoal com a respectiva especia- da Lei n•.o 8.112, de 1990, beJTI assim com _a Resolução (SF) 
lização no próprio órgão ou venha a cornple~~~tar as_ áreas n'1 77. de 1992, e_os artig_o;5 34, § 2"; 37; e 4_1, d~ Resolução 
de especialização dos Técnicos de Treinamento do CEDE- (SF) n·· 42, de 1993, com proventos proporciOnais ao tempo 
SEN, contemplando atiVidades como-desenvolvimento de con- de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
teúdos programátiCos, elaboração de provas para concursos, Constituição Federal. 
consultoria, conferências e similares. - -· --- _ · 

Ein face ao exposto, acreditamos_ que ·cottl a aprovação 
do presente Ato, a Comissão Ditetõra-estarâ r-egulamentando, 
de forma eficaz, matéria da mais alta relevância para o desen
volvimento dos recursos humanos e o aprimoramento dos 
serViços~cto Senado F~deral. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 582, DE 1993 

O Presidente do SenadO _Fe"deral;- no uSo -da s~3 c.ornpe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretoia n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n"' 023.545/93-3, resolVe: 

Aposentar, voluntariamente, o servidor ANTÓNIO RI
BEIRO DA CUNHA, Técnico. Legislativo, Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Qua
dro de Pessoal do Senado_.Federal, nos termos do_ art._-40, 
inciso III, alínea a, da Constituição da RêpóblÍca Federativa 
do Brasil, combinado com os artigos .186, inciso III, alínea 
a, 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 1993, com 
proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. ~ 

Senado Federal, 8 de dezembro de 1993, -Senador 
Humberto Lu<!ena, Presidente. 

ATO DO !'RESIDENTE No 583, DE 1993 
O Presidente do Senado Federal, -no uso_ da sua cornp~

tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão_ Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e te:ndo 
em vista o que consta do Processo n"' 022_398/93-7, Resolve: 

Aposentar, por Invalidez, a servidora MARIA DA GLÓ
RIA DE SOUZA, Técnico Legislativo, Área de Ápoio Téc
nico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, fu.ci_so 
I, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi-_ 
nado com·os artigos 186, inciso I,§ 19; e 67, da Lei n9 8.112, 
de 1990, bem assim com os artigos 34, § 29 ; e 37. da Resolução 
(SF)" n9 42, de 1993, com proventos integrais, observado o 
disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de dezembro de 1993- ~.Senador 
Humberto Lu<!ena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 584, DE~1993 

O Presidente do Senãdo:-Federal, no uso da Sua ~mpe
tência regimerital e ·regulamentar, de conformjdade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgáda pelo Ato 
da Comissão Dire_tora n9 2,7 de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que corista do Processo fl'Í' 023.244/93-3, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, o servidor FRANÇISCQ._ 
DE ASSIS ISIDIO, Técnico Legislativo, Área de Polícia, . 

·-
. ~ .. 

. S,nado Fecleral, 8,de. d~zembro de 1993.- Sen.ador 
Humberto Lu<!ena, Presidente. 

(*)ATO DO PRESIDENTE DO$ENADO FEDERAL 
N' 516, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e· regulanientã.res e, coin- base no dispo~to 
no Ato n9 38, de 1988, da Comissão Diretora do Senado 
Federal e do que consta do processo n' PD0518/93-0, re.01ve: 

Designar os servidores FRANCISCO JOSÉ FIUZA LI
MA e RICARDO VIANA DE CAMARGO, ocupantes do 
cargo de EspecialiSta em Informática Legisla~iva do Quadro 
de Pessoal do Prodasen, para participarem da Feira Interna
cional de Informática "COMDEX/FALL-93", em Las Vegas, 
Estados Unidos da América, durante o período de 15 a 19 
de novembro de 1993, com ônus. 

Brasflia-DF., 27 de .outubro de 1993. -Senador Hum
berto· Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído .com incorreção no DCN, (Seção II), de 
28-10-93 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 51S, DE 1993. 

O Presidente_ do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência _que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, dé 
1973, de acordo com a Resolução do Senado Federal n9 42, 
de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora n' 53, de 1993, 
resolve: . .. ~- . - . . 

Nomear MARIA ZÉLIA ROCHA DE SOUSA, HE
LOISA CECÍLIA GOMES DE MORAES E MENEZES e 
SILVA PINTO DE LARA RESENDE, para o cargo de Téc
nico Legislativo - Nível II, Área de Apoio Técnico-Admi
nistrativo, Especialidade de Datilografia, Padrão 16, em virtu
de de aprovação em concurso público, homçlbgado pelo Ato 
do Presidente n9 357, de 1992, publicado no Diário do Con
gresso Nadonal, Seção II, de 22 de setembro de 1992, e no 
Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de setembro de 1992. 

Senado Federal, 27 de outubro de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado FederaL 

(*)Republicado por haver saído com incorreçáo no DCN, (Seção II), de 
28·10-93 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 8"2, DE 1993 

O Diretor-Geral do Sen<,ldo Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi çonferida pelo art. 79, § 29 da Resoluçâo.n9.42 . 

• 

r 
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de 1993, e de acordÔ com o que ·consta do ProceSso n9 

024.415/93-6, resolve: . .. .. . . 
Exonerar EDUARDO HENRIQUE HARDMAN DE 

ARÁ.ÚJO do cargo, em comissão, de Secretário Parlanlentar; 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do 
Senador Onofié Quinan, a'pai-tit=de :i""dedeze~bro de 1993. 
-Senado Federal, 7 de dezembro de 1993 . ..:.:: Maooel Vilela 
de Magalhães, Diretoi'MGeral. 

ATO DO DIRETÓR-GERAL 
N• 83, DE 1993 

O DifeÚJi-Gei-al do SenadÓ FedefàJ, 00 us-o da atribuição, 
que lhe fOi" confúida-pelo art. 79, § 29 da Resolução n9 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta· do Pro~esso n9 

024.416/93-2, resolve: 
Nomear MOACYR SALES para exercer o ··cargo, em 

comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabiiieté do 
Senador Onofre Quinan. · - · 

Seriado Federal, 8 de dezembro de 1993_ -Maooel Vilela_ 
de Magalhães, Diretor-Geral. - - - --- · -- - -- --

. (*)ATA DA 23• REUNIÃO ORIÍINÂRIA 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Realizada em 23 de sete~bro de 1993 

·· As onze horas e trinta minutos do dia vinte e três de 
setembro de um mil, novecentos e noventa e três, reúne-se 
a Cêmissãá Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões 
da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, 
Primeiro Vice-Presidente; Levy Dias, Segunçio Vice-PreSid~n
te; Júlio Campos, Primei i-O Secretário;Nabol- Júnior, Segunâo 
Secretário, e Beni V eras, Suplente. 

Deixam de coiri_p~_recer ~por motivos justificados, a Exce
Jentí~sima Senhora Senadora Jónia Marise, Terceira Secre
tária, e o Excelenifssimo SenfiOf-Sellador Nelson- Wedekin, 
Qu-ãrto SeCretãrio. --

O SenhOr Presidente abre os trabalhos e submete à delibe-
ração da Comissão Diretora as seguiÕtes _OO~t_ériaS: __ _ 

a) Requerimento n' 843, de l993,1lo qual o Senhor Sena
dor Nelson·Wedekin solicita- ao Seilhor Ministro da Fazenda, 
estimativa dos valores referente à contribuição social sobre 
o faturamento de que trata o art. 195, inciso I, da Constituição 
Federal (Finsocial/Cofins) e que se en_çêult;Fam depositados 
em juízo, ou não foram arrecadados em decorrência de sus-
pensão porliminar. -~--

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; -

b) Requerimento n9 844, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Nelson Wedekin solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
informações sobre a identificação de pessoas físicas e jurídicas 
adquirentes do capital social, majoritário ou minoritáriõ~ de 
empresas públicas e sociedades de economia mista, alienado 
no âmbito do Programa Nac~o~tal de DeseStatização (PND), 
criado pela Lei n• 8.031/90. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encâmiM , 
nham à secretaria-Geral da Mesa- para as devidas providên-
cias; . . . -o 

c) Requerimento n• 845, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Jarbas Passarinho solicita a transcricãó. nos Afi:::~is do 

(*)Republicado por haver saído com incorreção no DCN, (Seção II), de25-9-93 

Senado Federal, do artigO intitulado "Rachel: Prémio Ca
mões~•, de ~utÇ~ria_ çlo. acadêmico Lêdo Ivo. 

Os presentes, a·pós exame, aprovam a matéria e a encami
n~am à Secretaria-ÇJ-eral da Mesa para as devidas providên-
~; . . .. 

d) Requerimento n9 857, de 1993, no qual o Senhor SenaM 
dor Gilberto Miranda solicita a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo instítulado «Veta não, Presidente!" 
de auto~ia do jurista Saulo Ramos, publicado no jornal Folha 
de S. Paulo, edição de 27 de agosto de 1993. . 

Os presentes, após. exame, aprovam a matéria e a enCami
nham à _Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

e) Requerimento n9 858, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Oilberto Miranda solicita a transcriçã9! pos Ar;tais do 
~errado Federal, do artigo intitulado "Extinção da punibi
lidade pelo pagamento é correta'', de autoria do jurista Walter 
Ceneviva, publicadO no jornal Folha de S. Paulo, edição de 
24 de agosto de 1993. . . - . 

Os preserites, ·após ex_ame-, aProvam a matéria e a encami
nham ã Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; ' 

f) Requerimento n9 859, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Gilberto Miran~a solicita a transcrição, nos AnaiS âo 
Senado Federal, do 3.rtigo intitulado "Norma de rej~i_ção so
cial". de autoria do jurista Ives Gã.ndrã. da silva Martins, 
publica~o no jornal Folha de S. Paulo, edição de 25 de_ agosto 
de 1993. - . ··- . · 

_ _Os pres-entes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-G~ral da Mesa para as devidas providên
cias; 

g) Requerimento n"' 881, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Mini&tro da Fazenda 
informações atinentes a:o Projeto Alcobrás, para a construção 
de Usina -de Álcool no Estado do Acre. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami-· 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; -

h) Requerimento n' 882,-de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Eduardo Suplicy ~olicita ao Senhor Ministro da Integração 
Regional informações atineiltes ao Projeto Alcobrás, para 
a construção de Usina de ÁlçQol no_ Estado do Acre. 

Os presentes, apóS eiame, aprovam -a matéria e a encami- -
nham à Secretaria-Gerãl dil Mesa para as devidas providên
cias; 

1) Requerimento" n' 888, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
cópia de inteiro teor do Processo n' 99.99.0776/91 da Caixa 
Econõmica Federal. · 

· Os presentes, apóS exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Me~a para as devidas providên
cias; 

j) Requerimento 'n;- 889, de 199.3, no qual O Senhor Sena
dor Eduardo Suplicy solicita-ao Senhor Ministro da Fazenda 
iformações relativas à bA TAMEC. 

Os -presentes, apóS exeme, aprovam a matéria e a encami
nham à SecretariaMGeral da Mesa para as devidas providên
cias; 

~) Requerimento n"' 896, d~ !_~93, f!O q_t!_alC?_~enhor Sena
dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da F_azenda 
informações relativaS à Caixa EConómica Federal. 

Os presentes, após exame, aprovam a ll_1atéria e a encami
nham à Secretaria-Geia! da Mesa para as devidas providên
cias; 
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I) Requerimento n"' 899, de 199~. no qual o Senhor SenaM 
dor João França solicita-a transcriçclq,__I_!os _Ãn~is .do Senado 
Federal, da matéria- intituTaCfã "ianomamis - A outra face 
da questão", publicada no jornal CorreiÕ Braziliense, edição 
de IS de setembro de 1993. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encamiM 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para ãs deviqas providên-
cias; - - --

m) Requerimento-o'! 907, de 1993:, no_quªlO-s~cl;o~ Sena
dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Agric;ul
tura, do Abastecimento e da Reforma Agr~ria a re_a,v~aliação 
do parecer técníco. e da pn!st.:i.çãO __ de çontas, _a~ que se. refere 
o Ofíció n' 1421/GAB DENACOOPIMA, de 23 de outubro 
de 1992 e a análise financeira, ague se refefe a "Informação 
n' 001192/DENACOOP/PC, de 13 de novembro de 1992. . 

Os presentes, após ex?me. aprovam a ma"féda ê a -eiiCàmi
nham à S~cretaria-Geral da Mesa para_ as devidas providên-
cias· · -

'o) Requerimento n""911' dê i993, rio quar_o se~hOr Se~a
dor Esperidião Amin e outros SenhOre_~ SenãdO-ie_s sOlicitam 
ao Senhor Minfstró dii -Fazenda informações atirientes ao 
IPMF. 

Os presentes, após exame, aprovam a màléria--d á én.Caffii
nham à SecretariaMGeral da Me$a para_ as_ devidas providênM 
cias; - - __ 

o) Requerimento n' 916, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Marco Maciel solicita a transcrição, nq_s Anais do Senado 
Federal, do artigo intitu_lado "Revisão constitucional", -de a uM 
to ria de Celso Lafer, publicado no Jornal da Tarde, edição 
deSde setembro de 1993. 

Os PreSentes, após exaine, aPrOvam a niaiél-ia e a en~~mi
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas prqvidên
cias; 

p) Requerimento n' 923, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Jutahy Magalhães solicita ao Senhor Ministro da Pazeitda 
informações atinentes aos vaJores das despesas totais com 
pessoal ativo e inativo da Administração Direta e Indireta, 
inclusive fundações, empresas públicas e sociedades de _econo
mia mista, pagas com receitas correntes da União nos exetCí
cios financeiros de 1988 a 1992, e de janeiro a agosto do 
presente exercício financeiro. -

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênM 
cias; - --- -

q) Projeto de Resolução n"' 103, de 1991, que "uniformiza 
o prazo de apresentação de emendas perante as comissões". 

É designac;lo o Senho_! ~-~nador Beni Veras, suplente da 
Coniissão Diretora. para relatar a matéria;- _ 

r) Proposta de ~to qu_~ altera_g_ ª-rt. 2~ do Ato da Comissão 
Diretoia n"' 21, de 1992, -~-vista dp Parecer d_a COmi&s.ão de 
CoD.stiíuição, Justiçà e Cidadania ao Processo n~ 012096/93-8. 

Os presentes, após debates, aprovam e assinam o respec
tivo Ato, que·vai à: pUblicação. 

A palavra é dadâ, a seg~ir, ao Senhor PrimeiroSeCreiá.rio; 
que submete aos presentes os-seguintes assuntos: -

a) Parecer contrário, por" falta de amparo legal, aos Pro
cessos n• 006451/92-6 e 006901193-0, nos quais a Associação 
dos ·Servidores do Senado Federal (ASSEFE) solicita readeM 
quação nas instalações operacionais daquela Associaçáo;com 
vistas a um melhor atendimento do Sistema Integrado de Saú
de, e Uma vistoria, pela Subsecretaria de Engenharia, na obra 
já realizada nas dependências da Creche/Assefe. 

Após discussão. o parecer é aprovado; 

bf Expediente do Senha; Senâdor Dario Pereira a respei
to da aquisição do medicamento Eprex ~.000. 

Ap6s discussão, a Comissão Diretora autorizã.- .a aquisi
ção, em caráter excepcional; 

c) Processo n"' 018477(93-9. relativo a c~ncessãç;p.ç PaSsa
gens aéreas, de interesse; do- Senhor Senado[ -Affonso CaM 
mar_go. 

-Os presentes autorizam a concessão, na forma solicitada. 
Em seguida, o Senhor Presidente _concede a· palavra ao 

Senhor Segundo Secretário, que submete à apreciação dos 
presentes: 

a) Parecer favorável elo Processo n"' 007851193-6, relativo 
a contagem de te11_1po de serviço _de_ servidores oriundos do 
Quadro CLT. 

Após discussão, os presentes aprovam o parecer; 
b) Parecer aos Processos n'' 007481192-6 e 009797193-9, 

relativos ao fornecimento de passagens e outros serviços de 
transporte aéreo ao _Senado Federal. 

-b parecer é diSCutido e, antes de ser submetido à votação, 
o Senhor Presidente sugere seja tear.tzã.da uma consulta a 
respeito junto ao Tribunal de Contas da União, o que é apro-
vado pelos presentes._ _ -

Por firri, o Senhor Pre$~dente cÇ>ncede a pal~vra ao Senhor 
Diretor-Geral. oue leva à aoreciação da Cõmissão Diretora: 

a) Parece.r do Senhor duarta Secretário favorável ao Pro
cesso n' 009227193-8, em que o Senhor Senador Gilberto Mi
randa requer ressarcimento de despesa ·médica realizada no 
exterior. 

Após discussão; o parecer é aprovado; 
b) Parec_er do Senhor Quarto Secretário ao Processo· ç."' 

011573/93M 7, em que o Senhor Senador Aluízio Bezerra solicita 
autorização para o transporte de carga para a ciâade de Rio 
Branco/AC, no qual conclui pela autorização da concessão 
de transporte, nos termos da delegação aprovada pela Comis
são_ Diretora em sua 29~ Reunião- Ordinária, realizada em 
27 de outubro de 1989. 

--Após discussão, o parecer é aprovado; 
c) Processos n'' 016871193-6, 017016/93-2, 017092/93-0, 

017756/93-6, 018725193-7' 018984/93-2, 01872.6193-3. 
0!8770193-2, 018671/93-4, 018797/93-8, 0!9030193-2, 
018798193-4, 018798193-4, 018660193~2, 017219193-0 e 
Of7"004/93-4, relativ-os a horas-extras trabalhadas durante a 
Convenção do PMDB. 

É designado o Senhor _Segundo Secretário para relatar 
a matéria: --

. . ' 
d) Decisão favoráVel dQ S~JihOr Presidente, ad referen

dum da Comissão Diretora, ao Processo n9 010493/93MO, rela
tivo a ressarcimento de despesas ao Senhor Senador Antonio 
Mariz, realizadas por ocasião de tratamento de saúde em São 
Paulo. 

Os presentes referendam a decisão do Senhor Presidente. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 

encerrada a reunião, às treze horas, pelo que eu, ManoeJ 
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comissão 
Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

-Sala da Comissão Diretora, 23 de setembro de 1993. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 7~ Reunião Ordiriária do Conselho Deliberativo, 
realizada em 21 de outubro de 1993 

Ata. Contfnua_q90_. o ~re~id~nte Qizendo. q~e. por orientação 
da Auditoria Conjun[a da Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, realizada no IPC. concluída em 16-7-93. no tocante 
aos contratos de prestação de serviços advocatlcios, firmados 
entre o IPC e os Advogados Leopoldo César Fontenele e 
Josias Ferreira Leíte, esta Presidência viu-se compelida a ade-
quar esses contratos às disposições da Lei n~ 8.666, de 21 

Aos vinte e hum dias do mês de outubro do ano de de junho de 1993, que institui normas para licitações e contra-
mil novecentos e noventa e três, às onze horas e trinta minutos, tos da Administração Pública. Dadas essas explicações, o Pre-
reuniu-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Insti- sidente apresentou os novos Contratos-de Prestação de Servi-
tuto de Previdência dos Congressistas -IPC, em sua sedei' ços Advocatícios a serem firmados com os profissionais acima 
Situada no Anexo I da Câmara dos Deputados, 25?~ andar, citados, para que o COnselho tomasse conhecimento dos seus 
sob a presidência do Senhor Senador Wilson Martins, com termos e os aprovasse se assim o entendesse. O Presidente 
a presença dos Senhores Conselheiros Senador .... Nabor Júnior, determinou ao Secretário fazer a leitura desses contratos em 
Deputados Prisco V:iana, Waldir Gu~rra, Angela Amin, voz alta, no que foi atendido-. Após a leitura, o Conselho 
Ariosto Holanda e-do Doutor Antônio José de Souza Macha- foi ouvido, todos os membros disseram estar de acordo, tendo 
do, presente também o Sr. João Basco Altoé, DiretOr Execu-· esta matéria sido aprovada por unanimidade. Em seguida, 
tivo do IPC. Observado o quórum regimental, o Presidente o _ _presidente determinou a transcrição na Ata dos trabalhos 
abriu os trabalhos determinando ao Senhor SecretáriO- a leitUra recessos apreciados e aprovados nesta reunião, conforme títu-
da Ata da Reunião anterior, que teve caráter extraordinário, los e numeração seguintes: a) de Auxllio-Fi!-~eral- Processos 
realizada em 29 de setembro de 1993. Após a leitura, a Ata de números 1.1.55193, 425/92, 1-250/93; b) de Auxílio-Doença 
foi discutida e votada, tendo sido aprovada sem restrições. Indeferido- 1.41.7/93,1.574/93, 1.092/93;c)deRequerimento 
Em seguida, o Presidente, dando conhecimento da a tua] situa- de Pensão- .1.333/93, 1.393/93, 1.412/!)3, 1.424/93, 1378/93, 
ção financeira do Instituto, fez distribuir com os membros 1.44/93, 1.498/93, 1.513/93, 1.487/93, 527/93, 1.524/93, 
presentes, planilhas com os demonstrativos contendo as dispo- 1.469/93, 1.554/93, 1.497/93, 1.556/93, 1.616/93, 1.590/93. 
nibilidades, aplicações a curto prazo;~~() raealizável a longo 1.592/93, 1.601193, I .383/93, 1.642/93 e 1.655/93; ~)de Auxilio-
prazo e os investimentos. Independente desses elementos, Doença - 1.365/93, 1.389/93, 1.423/93, 1.431193, 1.434/93, 
o Presidente fornecia informações complementares. Conti- 1.438/93, 1.442/93; 1.443/93, 1.445/93, 1.450/93, 1.451193, 
nuando, o Presidente apn;sentou os balancetes e os demons- 1.455/93, 1.465/93, 1.466!93, 1.470/93, 1.472/93, 1.473/93, 
trativos contábeis sobre ali receitas e despesas referentes aos 1.476/93, 1.404/93, 1.388/93, 1.396/93, 1.403/93, 1.406/93, 
meses de julho e agosto/93, já com o Relatório e o Parecer 1.400/93, 1.410/93, 1.397/93, 1.385/93, !.401193, 1.402/93, 
pela aprovação, emitidos pelo Deputado Waldir Guerra. Co- 1.407/93, 1.387/93, !.413/93, 1.386/93, 1:408/93, 1.416/93, 
locada esta matéria em discussão e votação, todos os Conse- 1.437/93, 1.436/93, 1.370/93,1.421/93, 1.435/93, 1.432/93, 
Iheiros presentes acompanharam o voto do Relator pela apro- 1.095/93, 1.415/93; 1.426/93, 1.418/93, 1.422/93, 1.462/93, 
vação. Em seguida, o Presidente fez uma mostragem sobre 1.452/93, 1.446/93, 1.448/93, 1.461193, 1.464/93, 1.447/93, 
a receita oriunda dos aluguéis dos imóveis pertencentes ao 1.433H3, 1.60/93, 1.449/93, 1.484/93, 1.483/93, 1.491/93, 
IPC e deu conhecimento sobre os entendimentos havidos entre 1.485/93, 1.427/93, 1. 482/93, 1 .480/93, 1.479/93, L496/93

1 

a direção do Instituto e a Terramares, imobiliária contratada 1.475/93, 1.501193·, l.S00/93, ~493/93, 1.494/93, 1.492/93, 
pelo IPC para cuidar desse trabalho. Dito isso, determinou 1.467/93, 1.481/93, 1.468/93, 1.522/93, 1.523/93, 1.510/93, 
ao Diretor Executivo prestar informações mais detalhadas 1.509/93, 1.515/93," 1.504/93, 1.503/93, 1.508/93, 1.507/93, 
a esse respeito. O Sr. João Bosco, distribuindo com os mem- 1.516/93, 1.506/93, 1.550/93, 1.478/93, 1.538/93, 1.528/93, 
bros presentes um quadro gráfico com estudos sobre os alu- 1.559/93, 1.540193, 1.544/93, 1.514/93, 1.495/93, 1.537/93, 
guéis, disse que constava, ali, a relaçãocompleta de todos 1.542/93, 1.553/93,' 1.502/93, 1.568/93, 1.512193, 1.548193, 
os imóveis, com o respectivo valor venal, com o valor ideal 1.539/93, 1.532/93, !.567193, 1.583/93, 1.561193, !.570/93, 
de aluguel dos mesmos, o valor atual de mercado em Brasilia, 1.575193, 1.585/93, !.543!93, 1.551193, 1.580/93, 1.546/93, 
e, finalmente, o valor atual de aluguéis de cada um desses 1.569/93, 1.576/93, !.558/93, 1.579193, 1.545/93, 1.57l,.!93, 
imóveis, com base no mês de setembro. Disse que em outubro 1.549/93, 1.555/93,' 1.53419'3, 1.474/93, 1.530/93, 1.5:l!/93, 
muitos desses aluguéis iriam sofreüeajustes. Observou o Dire- 1.533/93, 1.588/93, 1.578193, 1.594/9.3, 1.565/93, 1.581/93, 
to r que havia uma defasagem flagrante, se comparada ao valor 1.566/93, 1.593/93, J .557/93, ].582/93, 1.562/93, 1.5981903, 
atual de mercado e aos atuais valores de aluguéis dos nossos 1.633/93, 1.648/93, ·1.660193, 1.659/93, 1.54!./93, 1.646/93, 
imóveis. Disse que essa defasagem prendia-se a dois fatores: 1.647/93, 1.644/93, 1.643/93, 1.645/93, 1.626/93, 1.511/93, 
1', a antiguidade desses contratos, que só podem ser corrigidos 1.632/93, 1.600/93, ~1.635193, !.611/93, 1.584/93, 1.609/93, 
por lei; 2', a aspirai inflacionária e resultante da instabilidade 1.607/93, 1.591./93, 1.622/93, 1.604/93, 1.631/93, 1.623/93, 
económica do País. Disse que, não obstante essas razões, 1.630/93, 1.520/93, !.608/93, 1.634/93, 1.627193, 1.51.9/93, 
tem orientado a Imobiliária para que, rta medida do possível, 1.624/93, 1.612/93, .1.617/93, !.595/93, 1.637193, 1.620/93, 
melhorar essa situação. Disse, também, que a receita, oriunda 1.619/93 e 1.615/93;. e) de Inscrição de Segurado Facultativo 
desses aluguéis, vem se mantendO com regularidade e que - 1.358/93, 1.357/93, 1.343/93, 1.273/93, 1.610193, 1.002/93, 
a Terramares vem prestando bons serviços. Dando prossegui- 1.202/93, 1.255793, :1.288193, 1.34!/93, 1.303/93, 1.3JA/93, 
menta à reunião,:'o Presidente colocou para eXame do Conse- 1.313/93, 1.340/93, :r .330/93, 1.342/93, 1.275/93, 1.428/93, 
lho todos os processos deferidos ad-referendum sendo 178 1.326/93, 1.366/93, 1.375/93, 1.367193, 1.274/93, 1.373/93, 
de Ama1io-Doença, 22 de Concessão de Pensão, 3 de Auxilio- 1.354/93, 1.419/93, 419/93, 1.!62/93, 1.096/93, 1.133/93, 
Funeral, 36 de Inscrição de Segurados Facultativos e !O .de 1.136/93, 1.229/93, 1.119/93, 1.081/93, 1.121/93 e 1.024/93; 
Cancelamento de Inscrição. Ouvido, o Conselho aprovou to- f) de Cancelamento de Inscrição- 1.164/93, 1.176/93, 
dos esses processos oue serão discriminados ao final desta _ 1.199/93. 1.200/93. "!.201/93. 1.232/93, 1.356/93, 1.454193 
I 
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1.307/93 êd.430/93 .. Nadâ mai ~haVendo 3. tratar, foi encerrada 
a Reunião às doze horas e quarenta e ciriCO ininutõs. E, para 
constrar, eu Raym~ndo Urbano, Secretário, lavrei a presente 

Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e os Membros do Egrégio Conselp.o Deliberativo. 
-(segue assinaturas). 

' ' 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVUI- N•l95 SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 1993 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
. SUMÁRIO 

. 

1- ATA DA 2• REUNIÃO, EM 9 DE DEZEMBRO. 
DE 1993 

são 

1.1 -ABERTURA 
1.1.1 - Comunicação da Presidência 

-Inexistência de quorum para a abertura da sessão. 

1.1.2- Designação da Ordem do Dla da próxima ses-

1.2- ENCERRAMENT6 
2- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 
ATA DA 136' REUNIÃO, RJ:;ALIZADA EM 12-7-93 
3- ATA DE COMISSÃO 
4- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 2a Reunião, em 9 de dezembro de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Sr. Garibaldi Alves Filho 

ÀS 9 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS Sli.S. Sí!.NADORES:
Affonso Camargo _ Álvaro Pacheco _ Beni V eras _ Darcy 

' Ribeiro _ Dario Pereira _ Eduardo Suplicy _ Elcio AlvareS _ 
Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _Gilberto M_iranda 
_ Iram Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ João 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. 
Entr~tanto~ não há, em plenário, o quorum regimental__para 
abertura da sessão, não podendo esta ser realizada. 

França_ José Richa _Lavoisier Maia_ Mansueto de Lavor _ · Nestas condições, vou encerrar_ã-ptesente reunião, _desig
Mauro Benevides _ Meira Filho_ ~edro Simon _ P~dro Teixeira nando para a sessão ordinária de segunda·feira, 13 de dezem· 

Rachid Saldanha Derzi. - bro a seguinte 
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MANOEl. VILELA DE.MAGALHÃES 
' Dlretor-Cl,O!al'clo Saado_ Podon.l 

AOACIEL DA SlL VA MAIA 

Dfro .... --CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dlre .... Adalolotraliw 

EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁPI<Xl DO SENADO PBDBRAL 

DIÁRIO DO COMGRBSIO MAaOII"AL 

ASSINATIJRAS 

Dezembro de 1993 

wrz CARLOS BASrOS ------~---~'70.011),00 
Dfro ... Wiaolrid 
PLOIUAN AUGUSIO COUTINHO MADRUGA 
Dirotarlulju.. . 

.ORDEM DO DIÁ 

" ' 1 
-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 41, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. _nos termos do art. 375, VIII, do · 
· · · -: ·Regimento Interno) 

· · · ·: Vouição~ em· ·turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo na 41, de 1993 · (n° 242/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da empresa MODELO 

' _,_t· ·-1"':!!,.., • - l - --~"'---'· - - ' - . . • 

FM LTDA. ·para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
tendo'·· · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do a.rt. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

. Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 42, de 1993 (n° 247/93 na Câmara dos Deputados), 
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que aprov~ o ât~ q~{'f~~·ov~ a concessão outorgada à RÁDIO . 
ALVORADA DO SERTÃO. LTDA. para explorar serviço de . . 
radiodifusão· sonora em onda média na cidade de São João do 
Piauí, Estado do PiaZfÍ! tendo 

.. Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador . 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. · · · 

3 
'' .. ''o'--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 43, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Re2imento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 43, de 1993 (n° 249/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova . o a(o que renoyq, a permissão outorgadq à 
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA .. para explorar serviço de 
radiQc/ifosão sonora em freqüência modu~ada na cidade de 
Recifo, Estado de Pernambuco, tendo · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Álvaro Pacheco. em substituição à Comissão de Educação. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputa~os), 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer fàvorável, proferido em Plenário, Relator: Senador · 
Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 
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5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 45, DE 1993 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de· Decreto 
Legislativo no 45, de 1993 (n°253/93 na Câmara dos Deputados), , 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
CAP INZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Capirizal, Estado de Santa Catarina, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

6 
PROJETO l>E DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. parei explorar serviço de radiodifusão 
sonora em .freqüência modulada na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: Senador 
Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 
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7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 47, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 47, de 1993 (n° 60/91 nâCâmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova permissão à RADIO FM RIO , . . 

ACARAU DE TAMBORIL LTDA: para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de Tamboril, Estado do Ceará. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 151, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do .art. 172, II," b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 151, de 1993, de autoria do Senador Marco.Maciel, que dispõe 
sobre a prorrogação do prazo fixado pelo art. 59 da Lei n° 7.450, 
de 23112/85, para instalação, modernização, ampliação ou 
diversificação de empreendimentos industriais e agrícolas nas 
áreas de atuação da SUDAM e SUDENE. (Dependendo de 
Pare.cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
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r. 9 
PROJETO DE LElDO SENADO No 156, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II,"b", do· 
Regimento Interno) 

I 

· Discussão, em tm;no único, do Projeto de Lei do Senado · 
n° 156, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
prorroga o prazo estab~lecido pela Lei n° 8.396, ·de 02/01192. 
(Dependendo de Parecer ida Comissão de Assuntos Econômicos) 

i 
I -

I . 

;,_, . .0. 10. ··r 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

(Incluído em Ordent do Dia nos termos do art. 353, parágrafo 
úni'co, do Regimento Interno) 

I 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
I .. 

Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), 
I . , 

que aprova o ato que renova a permissão da RADIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em .freqüência mo,dulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
· Áureo Mello, en\ substituição à Comissão de Educação. 

I 
I 
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11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV() N°_49,.D~.J~93 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

· · .. - Votação, em turno único, .. do Projeto . de Decreto 
Legislativo n°·49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que àprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL 
LTDA.. para explorar serviço de . radiQdifusão . .sonor_q. _.em 
freqüência modulada na cidade de Osório, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Parecer favorâvel, proferido em Plenârio, Relator: Senador 
Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 19.93 

" - '' - . - - - - - - - -' . ' . ' '-
~ _. .-~ . ' " ' .-

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do_art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) · 

Votação, em turno único,. do projeto de Decreto. 
Legislativo n° 50,'de1993 (n° 277/93, na Câm.ãra dosDeputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA 
NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda.· média na cidade de 
Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo ' 

Parecer favorâvel, proferido em Plenârio, Relator: Senador 
Áureo Mello, em s1,1bstituição à Comissão de Educação. 
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13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No -52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova à concessão· outorgada à RÁDIO GRANDE 
LAGO LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Santa Helena, • Estado do Paraná 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação). 

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

No 135, DE 1993- COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
135, de 1993 - Complementar, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei n° 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, para excluir do beneficio do sigilo 
bancário as pessoas que menc(ona, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Richa, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autônoma, como projeto de 
lei, das emendas apresentadas. 
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15 
. A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 219, DE 1993-
COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgên~ia, nos termos do art. 336, "c"; do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
219, de 1993-Complementat (n° 94/91-Complementar, na Casa de 
origem), que prorroga a lei que estabele.ce normas sobre sobre o 
cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos 
Fundos de Participação e dá outra providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à · Comissão de Assuntos 
Econômicos). 

16 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 221, DE 1993-
Complementar 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
221, de 1993-Complementar (n° 165/93-Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina a fzxação do número de ·Deputados, 
nos termos do art. 45, § I~ da Constituição Federal, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Eva Blay: 1 o pronunciamento, favorável ao Projeto; 2° 
pronunciamento, contrário ao Substitutivo de Plenário. 
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17 
• . A . 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 237, DE 1993-
Complementar 

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

··.:'. '· ·, Vota,ção, ~ htrno i.~ico,. do Projeto de. Lei da Câmara n° 
237, de 1993-Complementar (n° 145/93-Complementár, na· Çasa 
de origem), que organiza a Defênsoria ·Pública da União,. do 
J)istrito Fe~_eraJ. e dos. TerritóriQs e prescrêve nóirnas g~rais para 
sua orgànização nos Estados, e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

' 

.. , 18 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 59, 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° 59, de 1993 (n° 1.270/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o salário mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Almir 
Gabriel, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, 
favorável ao Projeto com emenda de redação que apresenta. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a Emenda) 
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19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 235, DE 1993-

COMPLEMENTAR 
(Em regime de_ urgência, no~ termos do art. 336, "c", do 

Regimento Interno) 
' 
' I . 

Disc_ussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 235, de 1993-Complementar (n° 146/93~Complementàr, na 
Casa de origem),· de iniciativa. do Presidente· da República, que 
cria o Fundo Penitenciârio Nacional - FUNPEN, e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer da Comissão ·de Assuntos 
Econômicos) ' 

20 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 116, DE 1993 

i 

Discussão, em turn,o único, do Projeto de Resolução n° 
116, de 1993 ( apreseniado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 382, de 1993), que 
autoriza a Prefoitura Mu~icipal de Campo Bom (RS) a contratar 
operação de crédito juntq ào Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul S.A. - BANRISUL. . 1 

21 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 118, DE 1993 

I , 

Discussão, em /turno único, do Projeto de Resolução n° 
118, de 1993 ( apr~sentado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como_conclusão de seu Parecer n° 384, de 1993), que! 
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autoriza a Prefeitura Municipal de, Dom Feliciano (RS) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul - BANRJSUL, no valor de oito milhões, novecentos 
e quarenta e três mil, C(!nto e seis cruzeiros reais e setenta e sete 
centavos, utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves :Filho) _ Está balhos e, a seguir, confere a palavra ao Senador Valmir 
encerrada a reunião. · Campelo, relator da MSF n9 397/93, "Do Senhor Presidente 

(Levanta-se a reunião às 9b45min.) _ __ da República solicitaryçjo autorização do Senado Federal para 
cóntratar operação de crédito externo entre a República Fede-

CONSELH6DE SUPERVISÃO DO PRODASEN rativa do Brasil e o Brazilian American Merchant Bank 
Ata da 136" Reunião BAMB no valor equivalente a até !$ 111.505.000,00 (cento 

Am~ doze dias do mês de julho de rÍii{ novecentos e no- e onze milhões, quinhentos e cinco mil libras esterlina-s), desti
venta e três, às_ dez horas, na Sala de Reuniões da Primeira nadas a financiar a importação de oito helicópteros e à moder
Secretariã, reúne-se o Conselho de Supervisão do PRODA- niZação de seis outros já pertencentes à Marinha Brasileira", 
SE~. sob a Presidência do ~xm~ Sr. Senador Júlio Campos. para' que profira o seU parecer, favorável nos termos do PRS 
Comparecem ã reuniãO ós Senhores Conselheiros Dr. Manoel que apresenta. Não havendo quem queira discutir, a matéria 
Vilela de Magalhães, Vice-Presidente deste Colegiada, Dr. é sub4'1etida a votação e é aprovada. Prosseguindo, o Senhor 
Edgelson J. Targino Coelho e Dr" Regina Célia Peres Borges. Presidente convida o Senhor EDSON BASTOS SABINO, 
Diretora Executiva do PRODASEN. Presente, ·também, a indicado pelo Senhor Presidente da_ República para exercer 
convite do Sr. Presidente, o Dr. Marcus Vinicius Goulart o cargó_ de Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, 
Gonzaga, Assessor da Diretoria Executiva do PRODASEN. a compor a Mesa dos trabalhos, solicitando ao Senador Ronan 
Iniciando a reunião, o Sr. Presidente coloca em apreciação Tito qUe leia o seu r~latório sobre a MSF n~ 396/93, que 
a Ata da 135~ Reunião, a: qual passa a s-er lida, e, em seguida, trata da'indicação. Após a leitura, o Senhor Presidente confere 
é aprovada por uilài:Jiriiidade. Em seguida, passa-se ao último a palavr? ao Senhor E;DSON BASTOS SABINO, para que 
item da pauta, qual seja, o Processo n~ PD 0241/93-8, o qual faça suas consideraç6e~-sobre o cargo para o qual está sendo 
trat~ da Prestação de Contas do PRODASEN e do FUNDA- indicadp. Encerrada a explanação, o Senhor Presidente fran
SEN relativa ao exercício financeiro_de 1992. Fazendo uso queia a palavra aos Senadores que queiram interpelar o ora
da palavra, o Conselheiro designado para relatar a matéria, dor. Falam os Senadores Ronan Tito, Mansueto de Lavor, 
Dr. Manoe1 Vilela de Magalhães aprese_rita o seu parecer, Esperidiãq Amin, Mário Covas, José Fogaça, Aureo Mello 
favorável à aprovação da Prestação de Contas, considerando e Eduardo Suplicy. Não havendo mais pergunt?S, o Senhor 
que as mesmas foram preliminarmente submetidas à Auditoria Presidente_ solicita ao Senhor EDSON BASTOS SABINO 
do Senado Federal que através de relatório apresentado e que deixe_ o recinto para que se possa proceder à votação 
do respectivo Certificado da Auditoria, mãnifestou-se também que, atendepdo a preceito regimental, deverá ser secreta. Pro
pela aprovação. Em votaçãO, o parecer é aprovado por unani- cedida a votação através do sistema de esferas, Sua Excelência 
midade. Nada mais havendo a t_ratar, o Senhor Presidente designa como escrutiria:â.ores os Senadores Jonas Pinheiro e 
encerra a presente reunião. E~ paia constar, eu Raquel Pinhei- Aureo Mello. Reabertps os trabalhos em ~.r:áter público, o 
ro Garcia, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a Senhor Presidente co~unica que a indicação do nome do 
presente Ata que subscrevo, e, após lida e aprovada, vai assi- Senhor EDSON BASTOS SABINO foi aprovada; tendo yota
nada pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho. do dezessei_s Senhores Senadores, registraram-se qui:rlzevotos 
Brasília, 12 de julho de 1993. Senador Júlio Campos,Pre- favoráveis e'.uin contráriO. O Senhor Presidente cumprimenta 
sidente - Manoel Vilela de Magalhães, Vice-Presidente - o Senhor EDSON BASTOS SABINO e, agradecendo a sua 
Edgelson Targino J. Coelho, Conselheiro- Regina Célia Bor~ presença, dá Prosseguinlento aos trabalhos, passando a pala-
ges, Diretora Executiva do PRODASEN. __ vra ao SenadprMário Cpvas, relator da MSF n" 373/93. "Pro-

COMISSÁO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS posta do Senhor Presidente da República, para que seja autori-
ATA DA 34~ REUNIÃO, REALIZADA zada a contrataç~o de operação de créditO externo, com garan

tia da União, no valor equivalente a até US$200,000,000.00 
EM 16 DE NOVEMBRO DE 1993 (duzentos milhÕes de dólares norte-americanos), em ienes 

Àsonzehorase-dezminutosdodiad-ezesseisdenovembro japoneses, a ser--celebrado entre a Companhia Vale do Rio 
de mil novecentos e noventa e três, na Sala de Reuniões Doce - CRVD'e -o "Export - Import Bank of Japan'' - EXI-
da Comissão,Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência BANK, destinãda ao finànciamento da duplicação da capaci-
do Senador João Rocha, com a preseriça dos Senhores Sena- _ dade de produção da Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENI-
dores Magno Ba~elar, José f9gaça, Elcio Alvares, Valmir BRA.", para q-ue_ leia o seu parecer, favorável nos termos 
Carnpelo, Affonso Camargo, Ronan Tito, Jonas Pinheiro, do PRS que apre·senta. Em discussão a matéria,_usa da palavra 
Mansueto de Lavor, Flavi'!-no Melo, Aureo Mello, Dario Pe- o Senador Ronan_ Tito .. Submetida ·a votação, a matéria- é 
reirá, Mário Covas, Almir Gabriel, Josaphat Marinho, Esperi- aprovada. Tendo em vista o avançado da hora, o Senhor 
dião Amin e Eduardo, Suplic:y, reúne-se a Comissão de Assun- Presidente comiúiiÕ§t que.ficarã_o adiadas, ,2ara uma próxima 
tos ~conômicos. O Senhor Presidente declara abertos os tra- - reunião, as seguillt~s matérias:- Emendas 01 e 02 de autorié,l . 

. ' 
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do Senador_ José Paulo Bisol, oferecidas ao Substitutivo da 
CCJ sobre o PLS N• 256/89; PLC N9 66193; PLC N' 98/92; 
PLC N' 94192; INDJCAÇÁO N• Of/93; PLC N• 24192; PLC 
N• 123!93; PLS N' 73193; PLS N• 197;91; PLS N• 227191; PLS 
N• 224/91; PLC N' 152192; PLS·ComplementarN'218/91; OFS 
N• 100/93 e OFS N' 109193. Nada mais havendo a tratar, 
Sua Excelência encerra a reunião às treze horas, lavrando 
eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.Senador-
JOAO ROCHA'Presídente da CAE. · .. 

ANEXOÃ ATA DA 34• REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS,- REALIZA
DA EM 16 DE NOVEMBRO DE 1993, ÁS llhJOmin, 
iNTEGRA DO ACOMPANHAMENTO TAQUI
GRÃFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE 
AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO, SENADOR JOÃO ROCHA. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Vamosiniciar a 
reunião, porque Já tébiõ!fà c.onfirmaçâo da presença dos três 
Senadores: Almir Gabriel, Eduardo Suplicy e Dario Pereira. 

O Senador Dario Pereira mostra màis uma vez a- sua 
pontualidade e a sua presença em todas as reuniões da Comis
são. A Comissão agradece a V. Ex~ --

Declaramos--aberta a reunião de hoje, concedendo a pala
vra ao Senador Valmir Campelo, para a leitura do parecer 
sobre a operação de crédito da República Federativa do Brasil 
com o Brazilian American Merchant Bank__ 

O SR. V ALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, este projeto trata de uma autorização do Senado Fede
ral à União, por meio da Resolução n~ 96/89, para contratar 
uma operação de crédito jU-ntO ao Brazilian American Mer
chant Bank, no valor de !115.505.000,00 (cento e quinze mi
lhões quinhentos e cinco mil libras esterlinas). 

é uma operação que visa a atender a uma aquisição de 
oito helicópteros e a modernização de mãiS seis outroS perten
centes à Marinha do BrasiL Encontra-se este processo total
mente instruído. 

Aqui temos a natureza do financiamento, que é a impor
tação. O devedor é a República Federativa do Brasil, juros 
de 13% ao ano, nas condições de pagamento há o sínal.,çle 
'60%_do valor da operação até dezoito meses da data da eficácia 
do contrato, e o principal em dez parcelas semestrais iguais 
e .consecutivas, vencendo a primeira dezoito meses após a 
data de eficácia do contrato. Os juros são semestr'ais. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, é um processo de interesse 
da Marinha do Brasil. O prazo máximo para o exercício é 
uma autorização de 540 dias contados a partir da publicação 
da Resolução, e sou plenamente favorável à aprovação. 

O SR·. PRESIDENTE (João Rocha) - Colocamos em 
discussão o Relatório do Senador Valmir Campelo. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Concedemos a palavra ao Senador Ronan Tito para a 

leitura do relatório sobre a Mensagem n9 396, de 1993, do 
Senhor Presidente da República, submetendO à consideração 
do Senado Federal o nome do Sr. Edson Bastos Sabino para 
exercer o cargo de Diretor de FiscaliZação do Banco Central 
do Brasil. · 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o Senhor Presidente da República, por intermédio da Mensa
gem n• 396, de 1993, e com base no arL 84, inciso XIV, 
combinado com o art. 52, inciso III, d, da Constituição Fede
ral, submete ao Senado Federal, para prévia aprovação de 
seus Membros, o nom(. do Sr. Edson Bastos Sabino, atual 
Delegado Regional da Delegacia do Banco Central do Brasil 
em Belo Horizonte - MG, para exercer o cargo de Diretor 
de Fiscalização do mesmo :Qanco Central. 

O curriculum vitae do indicado encontra-se em anexo. 
Deie COnsta Ctue o Sr. Edson Bastos Sabino é brasileiro, natural 
de Bom Jesus do ltabapoana, no Rio de Janeiro; nasceu em 
23 de abril de 1942, contando 51 anos de idade. 

O indicado é formado em nível superior em Ciências 
Sociais pela Faculdade de Filosofia de Itaperuna- RJ, curso 
concluído em 1972, e em Administração de_ Empresas pela 
Faculdade de Ciências Administrativas- UNA-, de Belo Ho
rizonte, Cutso Concluído _em 1978. 

Sua experiência prófissional, além da função qUe presen
temente exerce de Delegado Regional da Delegacia Regional 
do Banco Central do Brasil em Belo Horizonte, na qual se 
enc_ontra desde 5 de novembro de 1990; compreende o_ exer
cício de cargos de carreira no Banco do Brasil, no período 
de_dezembro_de 1963 a outubro de 1974, e no Banco Central 
desde outubro de 1974 até esta data. 

Exerceu ainda, no Banco Central do Brasil, as funções 
de Coordenador de Núcleo da Dívida Pública, em Belo Hori
zonte, de outubro de 1978 até 1981; Coordenador de Serviço 
de Administração de Recursos Materiais da Divisão de Admi
nistração, de abril de 1981 até 1982; Coordenador do Serviço 
de Refinanciamento e Repasse da Divisão de Crédito Rural 
e Industrial e Programas Especiais, de junho de 1982 a junho 
de 1983; Chefe da Divisão de Crédito Rural e Industrial do 
Departamento Regional de Belo Horizonte, de junho de 1983 
a abril de 1987; Chefe da Divisão de Fiscalização do Departa
mento Regional de Belo Horizonte, de abril a novembro de 
1987; Delegado-Adjunto da Delegacia Regional, em Belo Ho
rizonte, de novembro de 1987 a novembro de 1990. 

Participou, como conferencista, de palestras para os audi
tórios do Banco Central sobre open market, sistema especial 
sobre liquidação e custódia de letras do Tesouro Nacional, 
em Belo Horizonte, no ano de 1980 e_ do Curso de Política 
Agrfcola, realizado durante a 6a Semana de Ciências Agrárias 
de Lavras, realizado na Escola Superior de Lavras, em Lavras 
(MG), em abril de 1986, com o tema "Crédito Rural'J. 

Diante do exposto, considero que os integranter: desta 
douta Comis_sã_o podem dispor de elementos informat vos ne
cessários e suficientes pàra deliberarem a respeito da indica
ção, por parte do Senhor Presidente da República, d nome 
do Sr. Edson Bastos, para exercer o cargo de Fisca~lização 
do Banco Central. 

Sr. Presidente, apenas para acrescentar que o Dr. Edson 
Sabino, pela leitura do _seu currículo, não só ingressou no 
serviço público por concurso - porque o fez pelo Banco 
do Brasil - , mas também que é um servidor público de 
carreira e que issó-ínipOita bastante a esta Comissão. 

Era o que eu tinha a ·relatar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Passamos a palavra 
agora ao Dr. Ed~on Bastos Sabino, para consideraç_ões gerais. 

O SR. EDSON BASTOS SABINO- Exm' Sr. Senador 
João Rocha, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 
do Senado Federal; Exmo;t: Srs, Senadores desta Comissão; 
demais autoridades; colegas do Banco Ceutral aqui presentes; 
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s~~ e Srs.: 
Inicialmente, com a vênia de V. Ex~, permito-me regis

trar meus agradecimenços ao Sr. Pedro Sampaio Malan, Presi
dente do Banco Central do Brasil, ao Exm9 Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, Ministro de Estado da Fazenda e Econo
mia e, especialmente, ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, Itamar Fran.co, pela indicação do meu nome 
para cumprir preceito constitucional de argüição pública, ava
liação e julgamento das minhas qualificações pelos S,rs. Sena
dores, para ocupação da Diretoria de Fiscalização do Banco 
CentraL 

Esta ·oportunidade representa! para mim, o coroamento 
de uma carreira de bancário e servidor público_ que completará 
30 anos de serviço no próximo mês de de_zembro. Iniciei minha 
carreira como Escriturário do Banco do Brasil. em dezembro 
de 1963, mediante concurso público, e ingressei no Banco 
Central em1974. 

.No Banco Central, tive o p-Tivilégio de ocupar todas eis 
funções comissionadas em nível gerenc~ai. na Delegacia em 
Belo Horizonte, culminando com a de Delegado-Adjunto e 
atualmente como Delegado R_egional. No exercício destas atri
buições, sempre pautei meu comportamento ético-profissional 
com os princípios da honestidade e dignidade no trabalho. 
Se com outras qualidades não pudesse eu contar, procurei 
cumprir minhas missões com dedicação, de tal maneira que 
o resultado do meu trabalho fosse sempre a doação daquilo 
que melhor poderia oferecer. 

Por outro Tado, tenho em mente que -a ascensão na carrei
ra de um servidor não é conseguida apenas por méritO próprio, 
pois fazemos parte de um todo interdependente. Especial
mente no Banco Centfal, dentro_ de limites de suas compe
tências legais, o direcionamento que nos força para a execução 
de seu papel de agente da sociedade, para assegurar o equilí
brio monetário e manutenção da ordem econôm~ca-. ê garan
tido por um corpo funcional, qualificado e capaz, ao qual 
tenho imenso orgulho de pertencer. _ 

A Diretoria de Fiscalização do Banco Central, para a 
qual estou sendo indicado, tem sob sua subo~dinação o Depar
tamento de Fiscalização, o Departamento de Controle de Pro
cessos Administrativos em Regimes Especiais e o Departa-
mento de Informações. _ 

Cabe ao-bep3rt"amênto de FiScalizaçãO do Banco Central 
zelar pelo cumprimento das -~ormas_aplicáveis a instituições, 
aferir a sua eficácia e conhecer a situação eç_onómica e finan
ceira dessas instituições, suprir as áreas do Banco Central 
com informaç6es necessárias à tomada de decisões e buscar 
a otimização das atividades exercidas pela fiscalização. 

Para esse ãcompanhamtúlto, 0 Banco_ Central contà hojê 
com instrumento valioso, representado poi um avançado siste
ma informatizado ao nível dos mais modernos do mundo, 
que permite monitorar a evolução das operações, analisar 
o desempenho das instituições e direcionar as ações_ de campo. 

A fiscalização direta, assim orientãda~ atu"a de forma mais 
ágil e com precisão para situações de risco, aferfndo ·a cumpri
mento dos normativos e legislação em vigor. 

O Departamento de Cadastro CUidâ.do setof de informa
ções, com o óbjetivo de administrar os fluxos de dados que 
são tratados pelo Banco Central, e a tua como principal agente 
no intercâmbio das informações entre o Banco Central e os 
outros órgãos. 

Relativamente ao Departamento de Controle de Proces
sos Administrativos em Regimes Especiais~ cabem o acompa
p.!l!mento e o controle dos regimes especiais decret~dos pelo 

Banco Central, a condução e o controle dos processos adminis
trativos e Zelar pela recuperação dos recursos da reserva mone
tária e do Banco Central, aplicados nas instituiç9e-s. __ 
. Após colocadas essas "informações, passo a· ~elatar a pro: 

posta de trabalho que pretendemos implementar, caso logre 
êxito a minha indic3.ção junto a esta casa. 

É noSso compromiSso dãr cóntinuidade ao. ·programa de _ 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da fiscalização, buscando 
tomá-la cada vez n;tais efetiva. o nosso· coinptoníetimento 
é com a eficácia dos trabalhos e com a busca permanente 
da excelência da orgªnização, através do çrescimento pessoal 
e profissional de cada funcionário~ 

Por outro lado, continuaremos envidando esforços no 
sentido de estreitar cada vez mais as relaç6es do Banco Central 
com as demais entid~des governamentais. 

Quanto às institUições financeiraS, Procuraremos manter 
relacionamento franco e aberto. Sem embargo da nossa função 
e missão fiscalizadoi-as, atuaremos também pró-ativanfente 
na orientação e na troca de informaçõ"eS~ no intei:"Câ.mbio de 
elevado nível e respeltó inütuo, sem que isso posSa representar 
quebra da autoridade monetária. Nesse: particular, a Diretoria 
de Fiscalização do Banco Central desempenha papel de relevo 
no sistema financeiro, desde que suas ações permanentes se 
conduzem no sentid9 de zelar pela estabilidade, solidez e 
credibilidade do sisteina, cabendo, precipuamente, o resguar
do dos interesses dos depositantes e investidores, bem como 
transparência das operações e informações, notadamente as 
demonstrações financeiras que -possam ser adequadamente 
utilizadas pelos investidores, credores e Governo em geral. 

Entret3.nto, tenhO convicção de· que o fortãieclmei:tto élõ 
sistema financeiro·naçional depende, dentre outras ações, da 
implt!_mentação de um_a filosofia de cc-responsabilidade, entre 
as instituíções financeiras e o Banco Central, no monitora
me:nto dãs práticas dos negócios financeiros. 

Ouffo ponto que. gostaria de deixar claro junto aos Srs. 
Senadores é aquele relativo aos processos de liquidação extra
judicial em Curso no Banco Central, decorrentes da aplicação 
da Lei n~ 6.024. Ê nosso compromisso a agilização dos referi
dos processos, pOiS cabe registro que o Banco Central reco
nhece sempre haver espaço para aperfeiçoamento. Há e sem
pre houve, da parte do Banco Central, firme disposição de 
tornar breve a duração dos processos liquidatórlos, entretanto, 
especialmente em função da sua natureza reconhecidamente 
contenciosa, já desde a decretação do regime, aVultam proble
mas com tendências a indesejáveis desdobramentos. 

No que concerne _aos processos administrativos, nossa 
intenção é acelerar a ~ua tramitação e decisão, de forina a 
não distanciar a solução dos fatos, privilegiando o efeito peda
gógico decorrente dos referidos processos. 

No que se refere à sociedade em geral, o cliente e chefe 
maior do Banco Central, defendo que só conseguiremos man
ter e fortalecer a jroagem de um Banco Central respeitado 
e valorizado na medida em que atendermos nossa clientela 
com decisões prontaS, eficazes e rápidas. Nossas ações somen
te serão legítimas na medida em que acolhermos os anseios 
e reclamos dessa sociedade com uma fiscalização ativa, tem
pestiva, operante e vigilante, orientadora e preventiva, nortea
da pela prudência, segurança> transparência e -trabalhO em 
equipe~ respaldados por uma metodologia de trabalho avan
çada. 

São essas. Srs. Senadores. as palavras que julguei opor
tuno dizer a V. Ex!l'l neste momento importante. Coloco-me 
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à disposição de todos e terei enorme prazer em responder 
os questionamentos que se fíZerem necessários. 

Muito obrigado pela atenção. 

O SR- PRESIDENTE (João Rocha) - Srs. Senadores, 
o Dr. Edison Bastos Sabino confiilua presente na Comissão, 
para quaisquer esclarecimentos que os Srs. Senadores julga
rem necessário. 

A palavra continua franqueada aos Srs. Senadores. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra 
a V. Ex~. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, vou me ater 
a uma expressão que _o Dr. Edison Sabino usou já ao término 
da sua agradável, profícua e esclarecedora dissertação sobre 
a sua vida, quando S. _$_,_diz que o Banco Central tem a 
obrigação de se manter como ·entidade confiável, séria e tr_ans
parent~ .. Pa_ra isso, nes~e momento em que se tenta passar 
o Brasil a hmpo -ou Já estamos tentando há algum tempo 
- alguns questionamentos devem ser colocados._ Destes, al
guns não serão da alçada de V. S'; um outro, bem particular, 
penso que compete justamente a v. s•. 

Vou list.ar, de memória, alguns dos itens. O Brasil, hoje, 
é presa do_ststema bancário nacional, não só pelos juros que 
cobra, mas também, principalmente, pelos spreads- a dife
rença entre a taxa de captação e a taxa de empréstimo. 

Por outro lado, esses bancos são inacessíveis. Para que 
v. s~ tenha uma idéia, quando se levantou dúvida sobre a 
honorabilidade de alguns Membros do Congresso Nacional, 
houve, ato contínuo, uma proposta de um Senador e de um 
I?eputado p~ra que todos quebrássemos o nosso sigilo bancá
no. Faz ma1s de um ano que eu, como Presidente da CPI 
da Evasão Fisc3.1, estou tentando quebrar o sigilo de maneira 
criptografada, ou seja, de maneira não-transparente e não-le
gível para a população como um todo, para que a CP! possa 
estudar um dos cammhos da corrupção, que, sem dúvida ne
nhuma, acontece através dos bancos. 

Assustou-nos muito que, na CPI do PC Farias tivéssemos 
identificado mais de 120 "contas-fantasmas". E ;gora já Oão 
sabemos, nesta CPI do_ Congresso que apura corrupção na 
Comissão de Orçamento, se esse número ·sobe para uma, 
para duas ou para três centenas de "contas-fantasmas". 

Chego a pe·nsar até que a FEBRABAM é rec3lcitrante 
é resistente em fornecer a relação dos seus clientes. Primeiro: 
essa empresa alegou que o núrriero de informações era enorme 
:- erat? mais de 120 milhões de informações --e que seria 
unpratlcável, por parte deles e p()r nossa parte, contabilizar 
to~as essas info~m~ç?es. Or~, se-mlo conhecêssem_os um pou-' 
qumho o que significam a mformática e a cibernética nos 
diasde.hoje, ta~bém achaiíamos impossível tirar "no dedão", 
no lápiS, ~20 milhões de informações; no entanto, sabemos 
que, ao ac1onar uma tecla, o Banco Central poderá nos forne
cer essas informações -repito - criptogiafadas. 

Depois de discussões infindas com o Presidente da FE
BRABAN, dirigimo-nos ao Banco Central. V. S' deve saber 
que as CPI têm força do Poder Judiciário, Podem requerer, 
podem mandar prender; o que não podem fazer é determinar 
a priSão após- descobrir culpas. Mas se algum elemento fugir 
à responsabilidade de vir depor ou de fornecer elementos, 
poderá fazer essas informações "sob vara·" ou "debaixo de 
vara". 

Até cheguei a dizer ao Presidente da FEBRABAN que, 
.se eu quisesse continuar na política, eu teiia' um mote extraor-

dinário. Mandaria o Presidente da FEBRABAN "sob vara" 
trazer aqui as informações, e, se al_guma Cadeia 'de -televisão' 
publicasse isso, eu poderia me candidatar ao-Governo do 
Estado de Minas Gerais e, possiveimente_,_eu· não· PreCisãiia 
faz:r mais .nenh~ma outra coisa, mais nenhum comíciO, pois 
eu Já estana eleito. _Mas quero dirigir aquela CPI --tenho 
companheiros com a mesma intenção - , com o intuito de 
apurar de_svios de política e_ não de tirar dividendo políti~o 
da mesma. 

Depois disso, entrei em contato com o Banco Central 
com ofíc~os e mais ofícios, não pedindo, mas requeferid-o: 
e devo dtzer a V. s~ que o que consegui até agora foi quase 
nada. 

Através de um estudo de· alguns ensaios que fizemos a 
respeito das contas fantasmas, chegamos a um número absolu
tamente conservador. Há, hoje, no Brasil, em torno, no míni
mo, de ':!-m milhão de contas fantasmas. E é o fantasminh~1 • 
não é? E o_ Gasp~rzinho, o fantasminha camarada, porque 
um fantasma só e_x1ste para proteger o seu dono e para furtar 
à viúva. E a "viúva", ultimamente, ,está sem nenhuma pr,ote
ção- a "viúva" a que me refirO é o Tesouro Nacional· todos 
querem tudo da "viúva", e ninguém quer fazer a sua ~on-tii-
buição, pagar os seus impostos.- -- - -

. Gostaria ~e fa!ar ainda sobre uma denúncia recente-~ pu
blicada pelos JOrnais, a respeito dos altíssimos salários neste 
momento de dificuldade e de crise no Brasil. dos funcio,nários 
do Banco Ceritral. Penso que esta parte não compete- tant~ 
a. V. s~. mas a outras diretorias. De qualquer marieira, men
Clono nesse aspecto, atendendo ao apelo de V. s~ de traõsfor
mar o Banco Central num órgão que precisa - V. S\ nesse 
ponto, tem toda razão- ser confiável, transparente e Sério, 
porque ele é o guardião da moeda. Estamos sem_ moedã. 
Como governar, como transacionar e como âvali3r SaláriOs 
sem moeda? 

É claro que temos uma elite que está faturando altíssímo 
com a infl~ção. ~m nenhum momento penSo que o BancO 
Central seJa c~~1vente ou_ que ganhe com a inflaÇão. Mas, 
pelos estudos que estamos fazendo dos salários dos funcio
nários do Banco Central, descobrimos ... É claro que os funcio
nárioS, pelo conhecimento que têm da inflaçãO e por Iidã.fem 
c.om números, têm protegido, através do tempo, os seus salá
nos. 

· Mas o fulcro mesmo da questão é o s_eguinte. Em'pririiefrO 
lugar, esses spreads - não estou falando da taxa de juros 
final, mas da diferença entre a taxa de captação e a -taxa 
de aplicação - irão continuar? - -- -

Em segundo lugar, quando teremos, verdadeiramente, 
o número de contas fantasmas existente no Brasil? Para que 
V. s~ tenha uma idéia, há no Brasil, hoje, 75 milhões de 
CPF e 7 milhões e 500 mil contribuintes inscritos na Receita 
-não-contribuintes que pagam, mas que estão- inscritos na 
Rec~ita. Esse é apenas um balizamento, para que V. s~ possa 
senhr o drama que estamos vivendo aqui. Estainos, mais ou 
menos, como cachorro correndo atrás do rabo- e acabamOs 
dando uma mordida muito grande na nossa pata. 

Como Diretor de Fiscalização do Banco Central V. s• 
poderia nos dizer qual a estratégia a ser tomada, pa~a. em 
primeiro lugar, mostrar para o Brasil as contas fantasmas 
existentes e para, em segundo lugar, acabar com essas contas 
fantasmas? São essas as perguntas que faço a V. s~. 

O SR- PRESIDENTE (João Rocha) - A Presídéncia 
pede desculpas pelo lapso e passa a palavra ao Dr. Edson 
Bastos. 
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O SR. EDSON BASTOS SABINO - Muito obrigado, 
Senador Ronan Tito. Os esclarecimentos e-a exposição feit9s 
por V. Ex~ faz·nos refletir mais sobre o papel relevante que 
está reservado ao Banco Central na sociedade. 

Com relação ao atendimento do Banco_ Central às requisi· 
ções das Comissões e à participação do Banco Central, gostaria 
de esclarecer que, das sete Comissões _aqui instaladas, temos 
colaborado com todas elas, inclusive com a cessão- de pessoal 
para ajudar o Senado. 

Com relação ao atendimento_- aliás não é solicitação, 
é requisição de informações, as CPis têm esse poder ~e req_ui
sitar previsto na Lei n9 4.595 - o nosso compromisso e o 
cte atender prontamente qualquer requisiç_ão do Senado. 

Com relação às contas-fantasmas, esse é um assunto que 
tem sido discutido no âmbito interno do Banco Central e 
que nos traz uma preocupação muitá graride. A regulame~
tação, a legislação, hoje, na verdade, precisava ser aperfei
çoada e numa linguagem- assim~ muito franca, e precisava 
ser um pouco mais rígida. 

Numa linha de raciocínío de rigidez maior das normas, 
o nosso corpo técnico, do Banco Central, elaborou um projeto 
de lei que foi encaminhado ao Sr. Ministro _da Fazenda para 
que, no âmbito do Ministério ~a Fazenda, pelo seu. corpo 
técnico, fosse estudado e. postenormente, fosse encammhado 
aos canais ·competentes para chegar ao Congresso- a fim de 
ser discutido. -

Nesse estudo de projeto, duas linhas de ação pedagógica 
e punitiva são previstas. Uma, voltada para os correntistas. 
Um dos artigos desse projeto preVê a indisponibilidade dos 
ativos, em contas suspeitas, até a sua apuração final. Eles 
ficãriam indisponíveis, na Receita FederaL até que esse assun
to fosse tomado claro. Se realmente persistisse e fosse consta
tada a existência de ilegitimidade da documentação apresen
tada para abertura de conta, esses ativos seriam incorporados 
ao Tesouro. A outra vertente punitiva e pedagógica é voltada 
para as instituições financeiras: aquelas que n~o agire!" corre
tamente teriam uma punição de até dez vezes o maiOr saldo 
verificado na conta. 

Essa é uma lin.fla que foi elaborada com relação a e_r:lf~en
tar o problema das contas-fantasmas. 

Um pensamento pessoal, Senador, considerando que te
mos um universo de cerca de 25 mil dependências para serem 
examinadas e fiscalizadas pelo Banco Central, é obter, é conse
guir do Sistema Financeiro uma co-responsabilidade com rela
ção ao acompanhamento, à seleção e ã eVolução do desem
penho dos clientes de cada banco. Para isso tem'?s conheci
mento de que algumas instituições- numa delas Já conheço 
providências tomadas no_ sentido de trabalhar forman~o ~s 
seus profissionais, seu's gerentes e comprometendo a dtreça? 
no sentido de uma lisura maior com relação a esses procedi
mentos - uma das instituições, unia· forte instituição criou 
o chamado acompanhamento do cliente. É um documento 
elaborado para ela que orienta todos os seus funcionários 
como proceder nesse propósito. 

São essas, Senador Ronan Tito, as colocações que tería
mos com relação ao problema das contas fantasmas. Espero 
que tenha atendido ao que V. Ex~ nos solicitou. 

O SR. RONAN TITO - Atendeu plenamente, e de.vo 
confessar ao Sr. Presidente e aos Srs. Sen.adores que acredito 
que, se aprovada essa lei o Dr. Edson~ Sabino co~ocará em 
prática essa sistemática, porque ele se hou':e multo ~em à 

·}rente da Delegacia do Banco Central, em Mmas Gerrus. oe-

rfodo em que muitas vezes dependi dele não para assuntos 
pessoais, mas para aSsuntos de empresas -cooperativas, prin
cipalmente - do Estado de Minas Gerais, e ele sempre foi 
pronto no atendimento. , -
- Agradeço a V. $~e gostaria de fazer apenas uma última 
indagação: eSse projeto já foi remetido ao Sr. Ministro da 
FaZenda? 

O SR. EDSON BASTOS SABINO - Pelo que tenho co
nhecimento, sim, Seriador. 

OSR. RONAN TITO- Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o_ Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Srs. Senadores, no 
seu relatório, o Senador Ronan Tito, apreciando a Mensagem 
Presidencial que submete à consideração do Senado Federal 
o nome do Sr. Edson Bastos Sabino para exercer o cargo 
de Diretor de Fiscallzação do Banco Central do Brasil, frisou 
que se trata, como demonstra o seu currículo, de um funcio
nário de carreira, portanto, um técnico, que assume essa im
portante função no Banco Central com um largo tirocínio. 
com uma larga vivência nessa sua ârea de atuação. 

Gostaria de sentir, através das perguntas, qual a sensibi
lidade, também politica, para certos problemas políticos, do 
indicado, que agora está sendo saóatinado pelo Senado. 

Porque há questionamentos, colocados para di~etorias 
d_e bancos, a começai do próprio Banco Centtal, sobre se 
é necessário haver uma diretoria, a começar da Presidência, 
eminentemente técnic3, ou se é preciso dosar essas diretorias 
com componentes políticos, (fàfa que haja também sensibi
lidade diante de problemas políticos surgidos. 

É nessa linha, Sr. Edson Sabino, que faço estas perguntas 
a v. s~ 

Primeiramente, qUal a posição de V. S• a respeito-dos 
bancos estaduais, principalmente aqueles que estão enfren
tando dificuldades financeiras e aqueles que estão sob inter
venção Ou com as suas atividades suspensas, como é C? caso 
de trés bancos estaduais no Nordeste. E a primeira perguilta. 

A segunda seria indagar qual a posiç~q_ de V. S• a respeito 
do gravíssimo problema do endividainento agrícola no País, 
objeto, por sinal, de uma impo;r;,tante CPI Mista, no Congresso 
Nacional. Essa questão termina no Banco CentraL Mesmo 
que não seja diretamente ligado à Diretoria de Fiscalização, 
com certeza V. s~ vai fazer parte de um colegiado diretivo 
daquele Banco Central e, em última análise, essa questão 
do endividamento agrícola bate diretamente numa- decisão 
do Banco Central; uma decisão que pode ser política- mais 
do que técnica. . 

Por fim, gostaria de me referir ao tema a que V. s~ aludiu 
na sua exposição,_ a questão das liquidações extrajudiciais. 
Tivemos casos rumorosos de liquidações, onde talvez a própria 
imagem do Banco Centrf!.l saiu um pouco arranh~da, dúvidas 
se fazem. Eu queria saber como é que vai ser a política de 
liquidação extrajudicial de agora para frente, no Banco Cen
tral, se V. S• assumir essa Diretoria de Fiscalizaçá!=>· 

Eram essas as três perguntas que faria a V. S• 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Edson Bastos Sabipo. 

O SR. EDSON BASTOS SABINO - Muito obrigado, 
Senador Mansueto de Lavor. 

Com relação aos asp~ctos políticos, como o senhor salien
tou, na composição da Diretoria do Banco Central, o meu 
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sentimento, O· meu pensamento, é de que desejável seria que 
a Diretoria do Banco Central foss_e de uma _cQ_mposição mista: 
técnicos, pessoas da casa e pessoas cte _OUtros segmentos da 
sociedade. 

Outro ponto, ainda com relação à composição da Direto
ria, e que passa por um processo de autoi'l"ómia e indepen
dência do Banco Central, é que os diretores tivessem mandatos 
fixos. -

Com relação aos bancos estaduais, o meu pe-nsamento, 
Senador Mansueto de Lavor, é que a política de gerencia
mento dos bancos estaduais cabe aos Estados controladores. 
Não é missão do Banco Centrare nem é da sua corilpetênciã 
definir e indicar procedimentos gerenciais e --de direção dos 
bancos estaduais. Compete a cada Estado, ·como seu contro
lador, definit oh de abrir agência, qual a sua política de crédito. 

Com relação àqueles bancos estaduais em processo de 
liqüidação extrajudicial, a Lei n9 6.024 estabelece três éarili
nhos para o término de uma liqüidação extrajudicial. O primei
ro deles é que o controlador da instituição financeira restabe
leça, através de aparte de capital, as condições operacionais 
da institUiÇão. O segundo procedimento, previsto na lei, seria 
do encerramento da liqüidação, ou seja, com a decretação 
de falência, o término da liqüidação. E outro camipho é trans
formá-la numa liqüidação ordináriã, que também terminaria 
e concluiria com a liqUidaçáo. -------

Com relação ao endividamento agrícola, a que o senhor 
se referiu, fui chefe da Divisão de- Crédito Rural do Banco 
Centtal, em Belo Horizonte, por algum tempo, entre os cargos 
que exerci naquela delegacia. A minha opinião pessoal, Sena
dor Mansueto de Lavor, é que o endividamento do setor 
rural se agravou em conseqüência dessa série de planos econó
micos, que acenava, âs vezes, pat~n:l!rprodutores com a possi
bilidade de maior endividamento e, logo a seguir, esse plano 
não tinha seguimento, frustrava e levava à sítuação de aperto 
e à situação grave de dissolvência dos produtores rurais. Este 
é o meu sentimento. -

Com relação às liqüídaç6es extra judiciais em curso dentro 
do Banco Central, o nosso compromisso, como- dissemos, Se
nador Mansueto de Lavor, é com total transparênCia dos atas 
praticados pelo Barico Central. Muitas vezes o término, o 
encaminhamento dessas liqüidações, é conturbado, é dificul
tado por questões judiciais. QUestões essas que desde a decre
tação dessas liqüidações começam a surgir. Então o nosso 
propósito é de caminhar numa: política de acelerar esse pro
cesso_ de liqüidação. 

Espero que tenha respondido aos questionamentos que 
o senhor levantou. 

O SR. MANSUETO OE LAVOR- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Sr. Presídente, Srs. Sena
dores, Dr. Edson, indaguei ao Senador Mário Covas se já 
tinha feito a sua argüição, porque espero que mais uma vei, 
pelo menos, tenhamos uma pergunta em comum. Aliás, tenho 
certeza de que temos uma pergunta em comum. Peço descul
pas se o assunto já foi "abrangido. A pergunta não deveria 
ser comum, mas está sendo comum em todas as sessões de 
argüição de candidatos a cargo no Banco Central. Desde quan
do o Dr. Paulo César Ximenes foi argüfdo que teilho colocado 
sempre um tom crescente em relação a uma matéria que, 
na verdade, já exigiria- mais indignação do que indagação: 
as contas fantasmas. 

Na última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Evasão Fiscal, da qual o nobre Senador Ronan TitO é 
o Presidente, este assunto veio à baila com informações desen
contradas. O Senador João Calmon referiu um dado astronó
mico concern-ente a números de CGC que não teriam cOnSis
tênCia, para ·não dizer falsos ou frios, e a questão das contas 
e a possível associação entre uma coisa e outra fofJrisada. 

Acho que foi aí que todos nós assumimos o compromisso 
de trazer esse assunto a esta reunião, e eu não põâeria deixar 
de confirmar essa tradição um pouco triste, que é de fazer 
a seguinte pergunta ao servidor do Banco Central, posto que 
é da Casa - isso é muito bom - e, além disso, candidato 
ao cargo de Diretor de Fiscalização. Se a memória não me 
falha, no depoimento que prestou à CPI que tinha o seu 
nome, o Sr. Paulo César FariaÇsugeriu o número de quatro 
milhões de contas fant3.Sinas. Foi o número que ele sugeriu 
na época. - - · -

(Intervenção fora do microfon~.) 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Não. mas três milhões 
seriam o volume. Estou falando em quantidade só. A pergunta 
que eu quero fazer é a seguinte: qual foi o diretor de banco 
privado que até hoje foi chamado à barra de algum tribunal? 
Existe já o nome de um diretor de um desses 9ancos que, 
evidentemente, incrementam a conta fantasma? E impossível 
que o banco não saiba de uma conta fantasma- estou fazendo 
uma afirmação. A primeira pergunta é: o senhor acha _que 
é possível que uma conta fantasma seja aberta sem a coni
vência do banco? 

E vou lhe dizer, com todo o apreço que tenho pelo senhor: 
se o senhor me disser que acha que é possível que uma conta 
fantasma seja aberta sem a conivência do banco, -aí vou redar
güir. 

Segundo: algum dirigente- não quero saber de funcio
nário, mas de_ algum dirigente, dono de banco_,_ se possível 
- já foi chamado a alguina barra - que não seja de saia 
-, barra de tribunal, inquérito administrativo, chamado à 
colação, formalmente? 

Terceiro": algum desses processos- essa é a terceira per
gunta -já foi remetido ao Ministério Público, â Justiça ou 
à polícia? Ou seja, se já -Saiu do âinbito do inquérito adminis-
trativo, porque esse sei que existe. --- - --

São trêS, portanto, as perguntas. Com a sua experiência, 
o senhor acha qu_e é possível alguém abrir urna conta fantasma 
sem a conivência, sem a cumplicidade, a cc-autoria do banco? 
Segundo: qual foi o dirigente de banco que até agora foi 
chamado a alguma colação? -e aí pode ser até administrati_v:~. 
E, fil:lalmente, se há_ algum processo na polícia, na Justiça, 
ou no Ministério Público, Procuradoria da Fazenda, enfim, 
que saiu da caixa-preta. São essas três perguntas.--

0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Edson Bastos Sabino. 

O SR- EDSON BASTOS SABINO - Muito obrigado, 
Senador Esperidião Amin. Inicialmente, essa questão das con
tas fantasmas tinha sido levantada pelo Senador Ronan Tito 
e eu disse, na oportunidade -e repetiria agora, para conheci
mento de V. EX'\-, que pessoalmente entendo que a nossa 
atuallegislação é frágil para coibir esse tipo de delito. Dentio 
de-ssa linha -e comungam com esse pensamento muitas pes
soas dentro do Banco Central -, partiu do __ Banco Central 
um estudo que ensejará um projeto de lei regulamentando 
e disciplinando o sistema de abertura e gerenciamento de 
contas bancárias. Esse estudo prevê duas vertentes de punição: 

• • ' I 



11264 Sexta-feira !O DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1993 

uma delas voltada para o titular da conta, outra voltada para 
a instituição financeira. Com relação ao titular da conta, está 
prevista, além das cominações penais, também a indisponi
bilidade dos bens, indisponibilidade dos recursos dos saldos 
das contas. Com relação à instituição finariceifã, prevê, além 
do que hoje a legislação admite, também uma multa pecuniária 
no valor de até _dez vezes o maior saldo existente nessa conta. 

Com relação ao segundo questionamento que V. Ex~ fez, 
se poderia uma conta set aberta sem a conivência do banco, 
vou relatar a V. Ex~ urna experiênCia- Vivenciada por mim, 
ainda como funcionário do Banco do Brasil, trabalhando em 
contas-correntes, cuidando de abertura de contas. Esse assun
to de abrir conta fantasma náo é fato novo~ nãO. Uma pesso-a 
chega perante um funcionário e apresenta todos os documen
tos legítimos; o funcionário não tem meios materiais de checar 
naquele momento, e essa conta é aberta. 

Então; seriador, acredito que existam situações em que 
não haja comprometimento de bancários, colegas, funcioná
rios e até dirigentes de instituições, -cOmo pode existir o oütro
lado também. 

Com relação aos processos adriiínisti-3ffvoS3be-itos, tenho 
conhecimento - não na sua particularidade, porque esses 
processos-são da delegacia dos bancos sediados em Belo Hori
zonte - de que não houve nenhuma instituição vinCulada 
ao processo de contas fantasmas. Então, não tenho conheci
mento particular com relaçãO-a ótiiras instituiçOes, mas tenho 
conhecimento da abertura de processos administrativos, ainda 
em curso no Banco Central, com relação-à abertura de contas. 
Quanto à penalidade, não tenho conhecfui.ento ainda da sua 
ex:istênCiã, Senador. 

Espero, com isso, ter resporidido aos questionamentos 
de V. Ex• 

O SR. ESPERIDlÃO AMIN -'-' Dr. Sabino, devo, em 
primeiro lugar, reiterar a minha homenageni ao seu currículo, 
à sua vida dedicada, com honradez e probidade, ao seu mister, 
razão pela qual s_ou não apenas simpatizante da sua indicação 
como pretendo homologá-la; já antecipo.-

Mas não estou satisfeito com a resposta, e por issO gostaria 
de redargüir da seguinte- forma: primeirO, -não concordo que 
a legislação seja insufíderite. Já estudei ess_e assunto, porqile, 
como lhe disse, infelizmente esta não é a primeira inquirição. 
Bastaria uma notitia criminis por falSidade ideológica para 
botar alguém na barra do tribunal. E falsidade ideolôgiça 
é um crime facilmente comprovávcl~ inclusive com a cumpli
cidade. Cabe ao funcionáriO dizer se for enganado. 

Agora, tenho manifestação de dirigente -de banco que 
diz o seguinte: "No meu banco, eu não deixo abrir'". "No 
meu banco, não se abre Conta corrente fantasma". E não 
é em todos os bancos - pelo menos, que se tem notícia 
- que se abrem contas correntes fantasmas. No Banco do 
Brasil, por exemplo, não se tem notíCia- de conta corrente 
fantasma, pelo menos a nível de surto endémico ou epidémico. 
Há casos isolados; deve haver. Mas estamos tratando é de 
uma epidemia ou de uma endemia, que em alguns bancos 
virou epidemia, realmente. 

Segundo: nenhuma sanção administrativa,- nen:t fechar 
uma agenciazinha! Fechar agência, claro! Pode, a Jei permite. 
A lei do sistema financeirO, que está em vigor, permite que 
se feche o banco, que se casse o registro. É um ato discritio
nário, é uma concessão. Oaro que seria até_ bom para o Banco 
Central, na minha opinião, se a Justiça mandasse reabrir o 
banco, porque, pelo menos, di~faria essa sensação-de cumpli
cid~de, que eu gostaria de l)le, fazer chegar. Aos meus olhos, 

há uma cumplicidade, uma cc-autoria, entre o Banco central 
do Brasil e a conta fantasma. Como instrumento de sonegação 
ela funciona, e foi por isso que abordamos o assunto na CPI 
da Evasão Fiscal. PE;ço desculpas por ter secundado, mas é 
evidente que o assunto se desdobra. É evidente que isso serve 
a uma série de negócios, e estou conveiicido - d~a.nte do 
quê? -, não diante da existência da conta fantasma, mas 
diante da falta de punição, de que existe conivência. 

Queria lhe fazer um apelo - e não é o primeiro que 
faço a quem vai ser iilvestido de uma função de tal importância 
no Banco Central -, para que V. S• resgate a imagem do 
:Sao_co. Eu ficaria niuito feliz por ser desmentido, mas só 
aceito ser desmentidO por fatos. Não há mais jufzo·de valor 
que mude a minha convicção de que há uma conivência, uma 
cumplicidade, uma co-autoria, em função da falta de uma 
notificação crimin~l por falsidade ideológica, uma! Segundo, 
não houve uma sanção administrativa contra o banco, ao me
nos para ele tomar cuidado! E olha que tivemos casos rumo
rosos ... 

E, finalmente, não concordo em votar uma nova lei sem 
que se esgotem os instrumentos da atual. Porque, se formos 
para a tese do estudo - parece que está no Min-iStério da 
Fazenda, a notícia que tenho é essa-, eu, particularmente, 
vou fazer oposição a éssa lei, porque estaremos com isso reco
nhecendo o quê? Que o que passou, passou. E sou contra 
a que se considere que o que passou, passou. Não anistiamos 
um Presidente da República - não tivemos esse direito ·e 
nem temos-, não vamos anistíar parlamentares- e o senhor 
sabe como é difícil fazer uma investigação dentro do seu pró
prio meio. Isso existe na Igreja, certamente existiria ria Im-

-prensa, existe entre os bancários, também. e existe entre os 
parlamentares. O ser humano é gregário, e por isso tende 
ao corporativismo. Não concordo com uma nova lei, porque 
isto seria, ipso facto, reconhecer que o que passou, passou. 
Sei-ia-conceder anistiã. -

São estas as minhas ponderações. As duas primeiras 
são ainda perguntas, a terceira uma reflexão. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr: Edson Bastos Sabino. 

O SR. EDSON BASTOS SABINO - Muito obrigado, 
Senador Esperidião Amin. Posso me com-prometer a -que-agi
remos, dentro de nossa competência, se o nosso nome for 
aprovado, com extremo rigor com relação a esse processo 
administrativo, se ainda não tiverem decisão até lá. Nosso 
posicionamento inicial e um dos compromissos que assumimos 
aqui é agilizar os processo administrativos do Banco Ceiltral, 
estabelecer um rito mais rápido entre o fato que gerou o 
processo administrativo e a sua decisão. 

Com relação à comunicação ao Ministério Público, desco
nheço que tenha havido alguma, porque esses processos; como 
já afirmei, não se originaram na Delegacia de Belo Horizonte. 
Não me inteirei ainda deles, mas, tão logo tenha assumido 

_o cargo, prometo, na forma da lei, dar celeridade a esse pro
cesso. 

Muito_ obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -0 Senador Esperi
diáo' Amin deseja fa~r mais perguntas_? (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Mário Covas. 

OSR. MÁRIOCOVAS-Dr. Edson, tenho uma tremen
da admiração pela conduta dos mineiros .. O Senador Rona.n 
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Tito, que já ultrapassou a fase de ser mineiro~-ele já_ não 
age mais como mineiro, tenho certeza, reconhece isso. 

• Fui apresentado a V. S•, a quem admiro, por gente em 
quem deposito muita confiança, e v. s• parece ter aproveitado 
o longo período que esteve em Belo Horizonte para adquirir 
algumas das características fundamentais do mineiro. 

Não dou muita crençã a essas audiências relativas a dire
çóes do Banco Central. Ocorre que ·não nos preparamos para 
elas, mas entendo que seria importaitte que cada um de nós 
estivesse cercado de assessores no instante do aprofundamento 
dessas questões, e elas em geral passam, no mais tias vezes_, 
cumprindo um ritual. 

No caso presente, isso se acentua pela enorme facilidade 
que V. S• tem de falar pouco, o que não-chega a ser um 
defeito, é até uma virtude, mas que dificulta um pouco a 
nossa discussão. -

V. S• fez referência a um projetó que está sendO eOC3mi
nhado pelo Banco Central ao- Ministério da Fazenda. Não 
é o assunto do meu interesse,·mas sim o que pensa <J futuro 
Diretor de Fiscalização-do Banco Central a respeito do terna. 
A existência de um projeto de lei, esteja ele hoje no pé em 
que está, para mim é pouco. Ele não foi feito durante o 
período em que o Sr. Edson Bastos Sabino era diretor do 
banco. 

V. S• está sendo convocado para ocupar uma posição
chave, exatamente em relação a esse problema. Quero ver 
se consigo dialogar com V. S• não em relação ao que o Banco 
Central já fez ou pretende fazer, mas sim ao que o futuro 
diretor pretende fazer. 

V. S• nos dá conta de que há uma legislação em curso, 
um projeto de lei com duas vertentes fundamentais: uma volta
da para o correntista -mas o cottentista, nós sabemos, é 
um fantasma. Talvez fosse melhor dizer, ~uma voltada para 
a conta corrente, e se o correntista é um fantasma, e esse 
é o crime, evidente que ele é inacessível.- Ã conta sim, esta 
é acessível. 

Mas ela me leva a uma pergunta: o que aconteceu com 
as contas dos fantasmas já descobertos? Eles ficaram com 
a possibilidade de movimentar o dinheiro depois disso? Algu
mas delas se tomaram públicas, seja pelas várias comissões 
que já estabeleceram esse fato, seja peta sucessão de escân
dalos nessa direção. O qUe diz hoje a lei? O fantasma de 
repente vira gente, ou, mesmo sem virar gente, pode mexer 
na COf!ta depois que ela se tornou pública? 

É preciso_ haver uma -rer para dizer que esse- fantasma. 
mesmo aparecendo como pessoa, não pode mexer na conta? 
O simples fato de ter se encontrado uma conta atribuída a 
uma figura inexistente, não paralisou à movimentação da con
ta? O que está acontecendo hoje? Aüid-a se depende de uma 
lei para isso acontecer? Mas- então nós bradamos em vão 
aqui~ através de quatro ou cinco sucessivas adminiStraçõe-s 
do Banco Central. E aí vem a minha pergunta: o que o Diretor 
de Fiscalização vai fazer se encontrar uma conta na qual ainda 
exista dinheiro? Paralisa? Manda tocar? Vai fazer um projeto 
de lei? 

Discordo um pouco de V. s~. Quem tem problema no 
banco é o pobre; pobre vai abrir uma conta é um inferno, 
pedem tudo para ele, em geral o que ele não tem, não lhe 
dão nunca a confiança da seriedade, que ele tem. Quem faz 
conta de fantasma é rico, porque sequer precisa mandar nin
guém no banco, pede para o banco mandar a ficha, a secretária 
assina indicando fulano de tal, e o banco aceita. Aceita porque 
a c:onta é grn.nde e o cliente lhe interessa. E aí os pecadilhos, 

tipo convivência com a lei, é perfeitamente admissíyel, já 
que esse pecado é sustelltado por uma conta corrente polPuda. 

Houve um banco, em Macei6, que às 11 horas da noite 
teve uma retirada de 600 milhões de cruzeiros; não sei o 
valor em dólar daquela quantia~ época, mas não era pequena. 
Acho que nenhum outro correntista em Maceió, daquele ban
co, tinha urna conta parecida com essa. Se o senhor ou eu 
somos donos de um banco, o mínimo que fazemos é ir atrás 
de um gerente de banco que perde uma conta com um depósito 
de 600 milhões de cruzeiros, retirado às 11 horas da noite, 
em gaita viva. Imaginar que ~sse gerente não saiba quem 
é a pessoa, imaginar que essa conta não teve o beneplácito, 
a aceitação, o visto de alguém que, não sendo diretor, pelo 
menos ocupa um cargo de muita influência 1 é irr,.~ginar que 
somos santos! 

O que se faz com isso? Estou vendo que, pela primeira 
vez, vai se mexer rio bolso, SP fala que ~s instituições finan
ceiras estão sujeítas·ã-multa, não sei se é "de" ou se é "até" 
10 vezes o maior saldo verificado na conta. Imagino que seja 
o maior saldo de todo o tempo da conta fantasma. Mas isso 
fica a algum critério. ~ 

O qiie_ eu gostaria era de saber como é que, em fãce 
de um problema dessa natureza, que pode não ser o funda
mental da área de fiscalização, mas, sem dúvida nenhuma 
pelo menos nesta Comissão, a quatro ou cinco direções do 
Banco Central e a todos os _seus diretores que aqui têm passa
do, essa preocupação tem sido direcionada. 

Afinal, o Presidente anterior renunciou ao governo no 
dia 29 de dezembro do ano passado, os fatos foram conhecidos 
seis meses antes disso, e, neste instante, ainda temos um pro
jeto de lei tramitando, que sequer veio ao Congresso. E a 
providênCia maior que foi tomada nessa direção. 

Já conversei sobre isso com diretores de banco, -e eleS 
m~ disseram que o culpado por isso é o fato de que se eliminar 
os títulos ao portador, se eliminar uma série de maneiras 
pelas quais o cidadão escondia o que tinha ou as 'suas transa
ções. Extremamente cómodo como raciocínio de banqueiro 
esse raciocínio, é um raciocínio cínico que parte do fato de 
que as mazelas existem e que portanto é preciso encontrar 
maneiras para legalizá-las. 

É um pOuco.como '!i Lei Eleitoral que acabamos de apro
var, daqui para a frente o dinheiro pode vir de empresa, 
pode ser na quantia que quiser, que está tudo bem: nós legali
zamos o abuso do poder econômico_ Vão fazer um pouco 
isso no sistema bancário: encontrar uma mecânica pel.ã qual 
esta coisa possa ser feita sem que constitua crime, ótimo_-para 
todo mundo. Mas ótimo para os PCS da vida. 

Na realidade, a existência do fantasma não é o resultado 
de uma mera relação do Banco Central com os bancos; é 
urna relação entre o corrupto e a sua maneira de mexer com 
o dinheiro. 

Essa coisa, não tendo uma providência, vai continuar 
propiciando o que está aí. É perfeitamente Possível discu
tirmos aqui uma série de temas de natureza técnica a respeito 
do trabalho do _Banco Central: o conteúdo da sua autonomia, 
a sua relação com os bancos federais e estaduais. com os 
bancos privados, o problema da taxa de juro, qual é o_compor
tamento, corno é esse horizonte, o problema de uma série 
de outras coisas. 

A rigor, v. s~ há de.ter notado que, das perguntas feitas, 
três pelo menos foram nítida e claramente direcionadas para 
isso. Não encontramos 3:té hoje uma explicação, e nesse caso 
não é o Senado que não encontra, mas a qpinião pública,, 
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porque tetnos um sistema ba-ncário _que tem hoje um nível 
no mínimo igual ao dos melhores do mundo, somos portadores 
de tecnologia e informatização bancária, e não fomos capazes 
de sanar problemas ~essa natureza. 

Nos Estados Unidos, se alguém for ao b.inco retirar quan
tias acima de dez mil dólares, é obrigado a fazer uma declara
ção, mencionando para onde vai o dinheiro, o que vai fazer 
com ele, por que está retirando esse volume de dinheiro. 
E o banco comunica o Tesouro, a Fãzenda, enfim, todos 
os setores para os quais õ fato de ii.Iguém ter dez mil dólares 
na mão pode representar algum problema. Dez mil dólares 
hoje representam dois milhões de cruzeiros_ reais. Não é fácil 
alguém retirar ~ois milhões çle cruzeiros _reais, nem é fácil 
ter isso na conta~ Não são muitas _as iriStituições, as pessoas 
físicas e jurídicas que dispõem disso. 

No Brasil, recentemente, o Banco Central baixou uma 
norma a respeito disso. Mas acho, evidentemente, que o nosso 
know-how na safadeza ainda não alcançou esse nível. É preciso 
descer um pouco isso, porque dois milhões de cruzeiros reais 
é um valor alto. _ 

Mas o que para nós tem muita impOrtância é o fato de 
que parece haver, de alguma maneira, uma--dissociação entre 
o papel do poder público e a· vontade da sociedade. Esses 
escândalos todos foram sustentados pela existência de uma 
figura, que acabou batizada de fantasma, etc. É esse o modus 
faciendi da corrupção. _ _ 

Eu gostaria que o futuro Diretor de Fisc;alização do Banco 
me dJssesse não o que o Banco já fez, mas o que pretende 
fazer na dir~ção de eliminar isso. o- projeto de lei que está 
aí é suficiente? O que pode_ ser feito dirçtamente? .Como 
a fiscalização é capaz de intervir imediatamente no~ ~enti_do 
de que essas coisas rião se repitam? 

Quem as faz um crime _de alta envergadura é a_ lç_i, mas 
não permitir que ocorram o dia inteiro é papel da fiscalização. 
De modo que gostaria de dizer ao Sr. EdSon Bastos Sabino 
- que afinal vai contar com o meu voto para ser diretor 
do Banço - que espero, portanto, ter em troca a ação que 
gostaria de ver tomada contra as contas fantasmas. Não creio 
que seja pedir muito. É o que ;:t sociedade .quer, é o que 
o Senado tem reiteradamente solicitado a to_dos os diretores. 

Gostaríamos de saber, com clareza, a sua visão a respeito 
do problema. V. S' n_ão é apenas um homem qualificado no 

· Banco Central; é um homem que tem his~ó.ria no Banco do 
Brasil, que se construiu sucessivamente, feZ O seu curso técni
co, parou de estudar e foi fazer o seu cuiS.2,_ superior sete 
anos depois. V. S• é um funcionário concu.i"sado do Banco 
do Brasil, onde percorreu toda a escala, e hoje chega à direção 
do Banco Central. 

Portanto, é uma pessoa que conhece ess'as mecânicas com 
absoluta intimidade; não como praticante, m·as, pelo menos, 
como alguém que tem convivido com essa ãridlnalia. De modo 
que eu gostaria de obter de V. S• uma afirmãçãO ~Peremptória. 
Não há nada que seja possível fazer? Se há, o que deve ser 
feito para acabar, de uma vez, com isso? E, finalmente, o 
que é que V. S', como diretor dessa área, pretende oferecer 
à Nação, para encerrar de vez com esse episódio? 

O SR. PRESIDENTli (João Rocha) -Tem a palavra 
o Dr. Edson Bastos Sabino. --

0 SR. EDSON BASTOS SADINO -,:Muito obrigad~, . 
Senador Mário Covas. V. Ex~ fez uma explanação contundente 
sobre o problema das "contas fantasmas", -que tanto trans
to~nos e aborrecimento~ vêm trazendo à ~ociedade em geral. 

Entendo que dois procedimentOs- deveril ser tomados de 
i:J,nediato. Primeir_o, uma filosofi~ de _en-responsabilidade do 
sistema financeiro ·em- fermõ-s desse assunto,. Existem boje 
cerca de 24.000 a zs:ooo agências bancárias, dependências 
de instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central ~ 
aproximadamente 600 funcionários, p0rt3nto, seriã humana
mente impossível uma fiscalização direta sobre essas insti~ 
tuições. 

Sabemos que algumas instituições estabeleceram procedi
mentos com relação a uma idéia semelhante a esta. Um dos 
grandes bancos, o dO Brasil,_ instituiu - já faJei sobre isso, 
quando o Senadçn: Ronan Tito abordou este assunto - um 
sistem~ chamacJQ "conheça seu cliente". É um livrete, tipo 
um manual, que está Sendo ou foi discutido entre os funcio
nários, a direção e os 'gerentes-dos bancos, para incutir uma 
filosofia de seriedade em torno desse tema. 

Outro passo, Senador, seria o compromiss~_de tratarmos 
esse assunto com extremo rigor, penalizando os faltosos; pois 
não temos_comprometfmento nenhum, a não se,r._c9m o Banco 
Çentr~l .. A nossa _,vida foj toda dedicada à organização. 

São esses dois pontos, Senador, que pretendemos enfren
tar de imediato. _OUtras providências poderão ser tomadas, 
mas, de início, gostaríamos de deixá-los bem claro. Portanto, 
o nosso objetivo seria o de obter uma cc-responsabilidade 
do sistema com relação a isso, agindo comJigor. 

Espero ter atendido ao que V. Ex• colocou. 
OSR. PRESIDENTE (Joã~ Rocha) -A palavra continua 

com o Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS - Não tenho mais nada para 
indagat, Sr_--~~e~id~I).te~ . . . . .. 

O .SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 
o_&enador_Jos_é Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Edson Bastos Sabino, farei 
uma pergunta bem simples e, talvez, até primária. Perdoe-me 
se for uma colocação ingénua. 

Indago a V. s~ se não seria possível fazer um sistema 
de amostragem, como foi adotado, por exemplo, na Previ
dência Social, onde flagrou-se a existência de um grande nú
mero de aposentadorias fantasmas. E isso foi feito niediante 
uma operação simples, realizada por cada uma das secções 
regionais da Previdência, convocando, para um recadastra

. mento, os aposentados e os pensionistas. Aqueles que já ha
viam morrido não puderam comparecer; aqueles que usavam 
titulação fantasma, falsa, também não puderam comparecer. 
Com isto, conseguiu-se Sanar uma boa parte dessas anorma
lidades. 
. O sistema de checágem das empresas, das instituições 
evidentemente não pode ser enumerativo e integral, mas pode 
ser exemplificativo e por amostragem. Não pode o Banco 
Central, por exemplo, mediante uma medida interna, uma 
portaria, uma res~lução, fazer um sistema de checagem por 
amostragem? Em cada Estado, sorteando o nome de um de
tentor de conta bancária, um correntista e convocando-o ao 
Banco Central, para apresentar-se e credenciar-se•com.a sua 
identidade, com a ·Sua certidão de nascimento. Não vejo por 
que não proceder desde já dessa forma. 

Evidentemente, é possível que, em 90% dos casos, viesse 
a se confirmar a existência do correntista, mas, e111_ uma boa 
amostragem, poder-se-ia verificar a exfstência dessas contas 
falsas. Poder-se-ia, também, através desse mecanismo, criar 
a inibição par1:1 essa abertura tão sistemática, hoje já tão institu
ci.on~lizada de "contas fantasmas" no Brasil. 
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Faço simplesmente essa pergunta: issO' '.tião é p_os~ível? 
Há alguma regra do Banco Central que iinpeç-a íSsõ? Há algum 
fator que determine que não se aja dessa maneira? 

ESSa, a pergunta que lhe faria -inicialmente. 

O SR- PRESIDENTE (João Rocha) - Passo a palavra 
ao Dr. Edson Sabino. -

O SR. EDSON BASTOS- SADINO - Muito obrigado, 
Senador José Fogaça. 

Em janeiro deste ano, o Banco emiti~ á Circular n9 2.262, 
que já estabelecia critérios Com relação â reabertura de contas. 
Tenho conhecimento, pela jurisdição em que atuávamos, Mi
nas Gerais, de qUe bancos já estavam fazendÕ urit p.rocesso 
de revisão do seu cadastro, em conseqüência dessa circular. 
Temos ·conhecimento até através de peSsoas que-procuraVam 
o Banco Central para saber por que estava sendo questionada 
a abertura de sua conta. --

No que se refere a esse proc·edimento que V; E~ nos 
sugere, entendo-o plenamente viável, Senador. É uma das 
ações que se poderia empreender desde já: fazer uma amostra
gem, talvez nos grandes centros com maior_ abrangência, onde 
a incidência desse tipo de conta tem sido mais freqüente. 
-Acho plenamente viável essa medida. 

A nossa fiscalização, a fiscalização do Banco Central, 
tem sido muito direcionada no sentido de atuar em cima da 
sede das instituições-:-tsse- e-um trabalho de campo, que, 
como a fiscalização do crédito rural, também feita em campo, 
pode-se aliar muito. uma ação a outra, até com custos mais 
reduzidos. Plenamente viável esse tipo de questionamento 
e até de sugestão qu·e V. Ex~ nos apresenta nesSe .momento. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Veja, Dr. Edson Sabinó: na 
verdade, contar com a cc-responsabilidade das _instituições, 
dos bancos, no caso, não creio que seja tãõ-próveitoso. Dificil
mente os bancos poderão colaborar. Até diria que não se 
deve esperar colaboração dªs instituições comerciais privadas. 
Deve-se agir, semprê que possível, por umaj_niciativa do Ban
co Central. Essa amostragem parece que funciona. 

Como opera, por exe·mplo, o pesquisador de opinião pú
blica? Opera por-amostragem; é o fiscal do !Jscal. O controle 
é feito por sorteio. Sorteia-se uma das residências, onde teria 
sido feita a pesquisa, telefona-se ou se visita- esta casa a fim 
de indagar se lá esteve realment~ um pesquisador de urna 
dessas institufçóes. Se não eSteve, ele elaborou uma planilha 
falsa. Havendo u~a planilha falsa, chega-se à conclusão que 
deve haver centenas delas e,-cntão, aquele fiscal ou pesqui
sador é demitido. 

Parece-me que s·e o Banco Ceritrãl Io~ar essa prática 
constante e sistemática de levantamento de contas de identifi
cação de correntistas por amoStragem, iSso- Vãi inibindo _as 
iniciativas ao longo do tempo, porque ninguém quer se arriscar 
a ser um dia sorteado e descoberto como uma "conta fantas
ma••. 

Unia vez constatada que urna determinada conta não 
tem titular, não é preciso legislação pata que o Banco Central 
tome iniciativa de blOquear aquela conta imediata!'lente, pois 
o titular não existe. Até que haja reclamação ou reivindicação 
da titularidade, a conta deve permanecer bloqueada. Por outro 
lado, também me parece que, na medida que isso for sendo 
gradativamente ampliado e for entrando na consciência -dos 
correntistas, da população- e da opinião pú6Iica em geral, 
vai iriibir a prática e a conduta social que se estende hoje 
l?or quase todo o País. 

Realmente pensO que há coisas que _ _podem ser feitas 
desde já, mas não contaria com a 'cOlaboração =das instituições 
privadas. 

-- Obrigado ao senhor pela sua resposta. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra continua 
franqueada aos Srs. Senadores. (Pausa.) 

Com a palavra o Senado~ Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO - Dr. Edson Bastos Sabino, 
eminente senhor indicado para a DiretQria de Fiscalização 
do Banco Central do Brasil, o -Banco Central do Brasil, como 
sabemos, é uma institJ.tição que nasceu da Lei nO? 4.595~ de 
3Ll2.64, e que tem as suas atribuições capituladas no art. 
10 e também referenci.adas no art: &'i' da referida lei, estabele
cendo as competências privativas desse Banco. 

Surgiu em função da transformação da SUMOC, salvo 
julzo dos doutos, que aconteceu e se tornou um órg-ão de 
fiscalização- das entidades privadas não federais e das coope
rativas de crédito deste País. 

De maneira que essas atribuições são realmente de alta 
relevância e significam o policiamento do processo financeiro 
que é desempenhado pelo País, através das suas instituições 

-específicas. - - - - --
V. Ex~, com as qualidades e com o currículo notório 

que nos apresenta, merece aquela mesma confiança que, de 
certo, lhe foi atribuída pelo quase conterrâneo Presidente 
Itamar de Souza Franco, que há de ter colhido suas referências 
na área da "mineiridade" -- só_ isso é uma garantia pata 
todos nós no concernente ao bom desempenho da atividade 
bancária, porque há quem diga que o mineiro' Ou é bom de 
fazenda ou bom de banco. 

A nossa intenção é de_ ver V. Ex~ em pleno desempenho 
e-que-,-nessa fase maoorthista ein que o Brasil se vê enredado, 
possa com toda galhardia e com aquele espírito, ao mesm_o 
tempo, solidário e patrício, que deve ser uma pecUliaridade 
dos_ homens que· dirigem a coisa pública neste País, desem
penhar plenamente a contento a atividade de V. Ex•. 

Pessoalmente, não tenho perguntas a formular, apenas 
desejo, com os votos dos compqnentes desta Comissão, que 
V. Ex~ venha a se tornar um dos pontos marcantes da adminis
tração financeira -deste País. 

Ténho dito. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 

o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, em virtu
de da atividade@. CPI, _infelizmeQte não pude assistir à expo-
sição inicial e as demais argüições. . 

Permita-me formular uma pergunta ao Dr. Edson Bastos 
Sabin.o relativa à _sindicância interna do Banco Central com 
vista a apurar íÍ"~egularidades denunciadas pela CPI d~ caso 
PC Farias, envOlvendo favorecimentos em processo de Paulo 
César f'arias e _u~ineiro~ de Alagoas, em Recife: poderia, V. 
S~, sintetizar exatamente em que consistiu essa Sindicância 
interna? Po:r que razão teria essa sindicância concluído no 
sentido de se punir justamente uma Diretora do Sindicato 
dos Bancários de Pernambuco, ou uma representante deste 
sindicato, Mara Sônia Barros(?), que parece ter dado uma 
contribuição iriiportante_ no sentido de se desvendar o que 
realmente havia se passado? Poderia V. s~ sintetizar o que 
realmente aconteceu e quais foram as decisões do Banco Cen-
tral a respeito deste assunto? · 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavra 
o Dr. Edson Bastos Sabino. 

O SR: EDSON BASTOS SABINO- Muito obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy. Participei, juitt"amente ·com mais 
três colegas,- de uma comissão de sindicância, instituída pelo 
então Presidente Francisco Gros, que teve por finalidade apu
rar, junto à Delegacia Regional de Recife, procedimentos 
não condizentes de funcionários daquela delegacia relativa
mente a processos envolvendo a TRATORAL, que pertencia: 
ao Dr. Paulo César Farias; tal sindicância não tinha absoluta
mente nada a ver com penalidade de funcionário. Apresen
tamos a·conclusão-desse trabalho ao Presidente Francisco Gros 
que, po-steriormente, divulgou-a remetendo cópia do trabalho, 
cópia· das conclusões e do seu despacho ao Presidente do 
senado, na época Senador Mauro Benevides, ao Presidente 
da Câmara dos Deputados, ao Senador Amir Lando, Relator 
da CPI do PC Farias, ao Ministério Público, Dr. Aristides 
Junqueira. Encaminhou, também, â área de Comunicação 
Social do Banco Central para que estudasse uma forma de 
divulgar, tanto internamente quanto para toda a sociedade, 
as conclusões decorrentes daquela sindicância apurada. Cons
tatamos que não havia iriegularidades da parte dos funcio
nários da delegacia de Recife com relação ao encaminhamento 
daqueles processos. 

Posteriormente, tomei conhecimell.to que instalou-se uma 
comissão de sindicância na Delegacia de Recife por iniciativa 
da administração local a fim de apurar procedimentos que 
feriam o nosso Código Disciplinar por parte da funcionária 
a que se refere o Senador Eduardo SupJicy. Não tenho conhe
cimento do que concluiu essa comissão de sindicância, que 
não tem nada a ver com aquela que participamos. Soube, 
através de divulgaçâo do Sindicato, que essa funcionária teria 
recebido uma penalidade. Quanto ao teor dessa sindicância, 
não tenho conhecimento. As conclusões ..cJa sindicância que 
participamos foram divulgadas pelo Banco Central para essas 
autoridades a que nos referimos inicialmente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Segundo compreendi, 
V. S• foi designado pelo ex-Presidente do Ban.co Central, 
Francisco Gros, para presidir sindicância interna do Banco 
Central com vistas a apurar irregularidades denunciadas pela 
CPI do Sr. Paulo César Farias e, sobre este assunto.da TRA
TORAL, o Banco Central, como outros bancos e asindicância 
presidida por V. s~ nada encontrou de ilegal. Foi o que V. 
S• mencionou: que nada apurou de irregular. em que pese 
a CPI tivesse colocado indícios de irregularidades. O meu 
entendimento está correto? 

O SR. EDSON BASTOS SABJNO _:_A sindicância não 
foi instalada para apurar esse tipo de procedimento, mas para 
averiguar se funcionários da delegacia agiram indevidamente, 
incorretar:nente, se cometeram algum procedimento ilícito. 

O SR: EDUARDO SUPLICY - No caso da Sr' Maria 
Sonia (?),pelo que conipreendi, essa senhora teria informado 
as irregularidades, contribuindo para averiguação dos proble
mas. Por causa disso, ela sofreu um processo admin~strativo, · 
foi objeto de punição. A punição comunicitda a mim, pela 
Diretoria do Banco Central, foi no sentido não da sua exclusão 
dos Quadros do Banco Central porque, em que pese o que 
pudesse ser co_nsiderado como umª" qUebra de regulamento, 
verificou-se que em verdade a sua atitude teria servido ao 
interesse público, já que ela denunciou irregularidades. Se . 
nfto tivesse havido a colaboração do funcionário em denunciar 

o problema, -talvez não se tivesse tido conhecimento domes
mo, pelo que entendi. 

Por isso, o Banco Central acabou não exercendo a puni
ção no sentido mais grave da exclusão; houye_apenas a pena 
de adverténcia. É isso? " 

O SR. EDSON BASTOS SABINO- Correto, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Há um sentimento de 
desaprovação por parte do Sindicato dos Bancários com rela
ção a essa questão porque não se considerou que ela, em 
verdade, estava servindo a um propósito maior: o interesse 
público. Às vezes, Sr. Edson Bastos.Sabino, tal atitude pode 
parecer uma deslealdade de um funcionário perante uma insti
tuição, mas se o funcionário resolve dizer algo que é milito 
grave, porque o interesse maior público eStá em jogo, é preciso 
que haja compreensão. E, no meu eritender, houve compreen
são quando decidiu-se não puni-la de forma mais rigorosa. 

Era esse .esclarecimento que eu queria ter, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A palavra continua 
franqueada aos Srs. Senado~es.. (Pausa.) 

O SR. RONAN TITO - Os bancos continuam podendo 
emitir CGC por delegação da Receita? 

O SR. EDSON BASTOS SADINO -Creio que sim, Sena
dor, não tenho essa informação precisa. 

O SR. RONAN TITO -Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Não havendo mais 
argüições por parte dos Srs. Senadores, pedimos ao Dr. Edson 
Bastos Sabino que se dirija à sala ao lado e aguarde o resultado 
da votação para sua indicação a Diretor de Fiscalização do 
Banco Central. Obrigado pela sua presença. 

Pedimos aos Srs. Senadores que se desloquem até a cabine 
e coloquem o seu voto. Sim será a bola branca e Não, bola 
preta. 

Com a palavra o Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS - Tenho um parecer sobre um 
projeto qu-e-abre um crédito externo para a Vale do Rio 
Doce, mais especificamente para a CENIBRA, ele está pron
to? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Solicitamos aos 
Srs. Senadores que aguardem um pouquinho mais para votar
mos o parecer do Senador Mário Covas. É uma questão de 
alguns minutos. Já temos confirmada a presença dos Srs. Sena
dores. Solicitamos aos Senadores Jonas Pinheiro e Aureo Me
Uo para que procedam à contagem dos votos.(Pausa.) 

O resultado é 15 votos a favor, 1 voto contra. 
Pedimos aos Senadores Jonas Pinheiro e Aureo Mello 

que levem ao cõnhecirnento do Dr. Edson Bastos Sabino o 
resultado de sua indicação para Diretor de Fiscalização do 
Banco Central do Brasil. (Pausa.) 

Comunicamos ao Dr. Edson Bastos Sabino que a sua 
eleição teve 15 votos a favor _.e 1 voto contra. Desejamos 
a S. s~ muito êxito na Diretoria de Fiscalização do Banco 
Central do Brasil. 

Muito obrigado. V. s~ está dispensado desta reunião. 
(Muito bem! Palmas.) . 

Tem a palavra o Senador Mário Covas,_ para a leitura 
do seu relatório sobre o financiamento de US$200. milhões, 
entre a Cia. Vale do Río Doce e o Exportllmport Bank of 
Japan. 
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O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
(Procede-se à leitura do parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Jolio Rocha) -Está em discussão 
o parecer do Senador Mário Covas. ---

Concedo a palavra ao Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO - Sr. ·preSidente, essa empresa 
CENIBRA que se sedia no meu Estado, O() Estado de Minas 
Gerais, uma emprêsa exemplar que cria muitos empregos, 
tem uma relação de capital e trabalho muito bom. Essa empre
sa, pela sua produção e produtividade ensejou, por parte dos 
Estados Unidos da América do Norte, um ce·rto boicote, uma 
taxação em cima da celulose, princip-almente por causa de 
duas empresas eficientes brasileiras: Cenibra e Aracruz Celu
lose - que é uma- empresa sediada no ESPírito Santo -
, que aumentaram muito a produtividade, criaram confiabi
lidade da fibra de eucalipto, com õS -novos aglomeradores 
que foram descobertos. 

O Brasil, que era iinportaâor cte papel antes da Aracruz 
e da C_enibra, hoje é grande exportador de P.apel e celulose 

e fomos sobretaxados. P'or isso, voto favoravelm~n!~ ao relató
rio e com meus louvores. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Continua em dis-
cussão o relatório do Senado'r Mário Covas. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência da Mesa distribuiu hoje aos· membros da 

Comissão um estudo preliminar sobre a Resolução n9 36, de 
1992, que será discutida nas próximas reuniões e que trata 
da rolagem de dívida dos Estados, de Municípios e da União. 

Pedimos que, na próxima reunião, esse assunto seja discu
tido e que os Srs. Senadores leiam as sugestões que aqui 
estão e que também tragam novas sugestões, para aprimora
mento da Resolução n'? 36. 

Obrigado pela presença de todos. 
Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 12h58min.) 



República Federativa do Brasil· 

DIÁRIO. .. ' .. '' ' ' DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N'i96 TERÇA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO 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• l13, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piraquara (PR) a contratar operação de crédito 
junto. ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, no valor de CR$10.700.000,00, 
a preÇos' de junho de 1993, no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano 
-PEDU. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Piraquara (PR), nos termos da Resolução IJ' 36, de 1992, 
do Sena<;lo Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno, no valor de CR$10.700.000,00 
(dez milhões e setecentos mil cruzeiros reais) a preços de junho-de 1993, junto ao Banco do Estado 
do Parana S.A. -13ANESTADO. . 

Parágrafo único. O financiamento destina-se ã realização de obras de infra-estrutura em Piraquara 
(PR), no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano -PEDU. 

Art. 2• As características da operação são as seguintes: 
a) valor pretendido: CR$10.700.000,00 a preços de junho de 1993; 
b) juros: 12 % a.a.; 
c) ataalização monetária: reajustávelpela Taxa Referencial; 
d) garantia: I CMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 

Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU; 
I) condições de pagamento: 
- do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses 

após a primeira liberação; 
- dos juros: não existe período de carência. 
Art, 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser eXercida no prazo de duzentos 

e setenta dias, contados a partir da data de sua publicação. 
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

\ Senado Federal, 9 de dezembro de 1993. - Senador Humberto ~uc~na, President~, 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁFICO DO SI!NADO.PBDBRAL · . 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dtn1«.o.n! do Saado Pedoral 
AGAClEL DA SlL VA MAIA 

. DIÁRIO DO CONGIU!S!IO NACIONAL 

lapr<NO 1Gb--da- do -do p-
D!retGr l!:ooRtivo .... 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
DlretGr Adaialolntivo 
WIZ CARLCS BASrOS 
Dtna Wl•triU 
PLORIAN AUGUSTO COtmNHO MADRUGA 
DtntGrAdju .. 

ASSINATURAS 

Se:mClltnll -~-· 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente, rios termos 
do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' lt4, DE 1993 

Autoriza a Rep6blica Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo 
no valor de até US$9,000,000,00, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimento- BIRD. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a República Federativa do Brasil autorizada a conliatar operação de crédito externo, 

no valor equivalente a até US$9,000;000.00 (nove milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução c Desenvolvimento - BIRD. _ 

Parágrafo único. Osi<i~ui-Sos· aclvindÔs da opera~ão de crédito referida no caput deste artigo 
destinam-se ao financiamenfó-âo Projeto "Qualidade das Aguas e Controle da Poluição Hídrica", a ser 
executado pelo Ministério do Bem-Estar Social, a serem alocados a Estados da Federação como segue: · 

Estado Equivalente em US$ 
Alagoas 1,200,000 
Amazonas I ,200,000 
Pernambuco I ,600,000 
São Paulo 1,600,000 
Santa Catarina 1,600,000 
Recursos a serem alocados 1,800,000-

TOTAL 9,óoo,ooo 

Art. 2' As condições financeiras básiCas da opetáção de crédito são as seguinte·s: · 
a) credor: Ban~o Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento:__ BIRD; 
b) valor: equivalente a até US$9,000,000.00; · 
c) juros: custo da captação semestral (ou trimestral) do BIRD, acrescido de spread de 0,75 a.a., 

pagáveis semestralmente com o principal; · · · · 
d) amortização: em parcelas semestrais, pagáveis de 15 de abril de 1998 a 15 de outubro de 

2007; 
e) comissão de compromisso: 0,75% a. a., sobre o principal não desembolsado. 
Art. 3~> A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos 

e quarenta dias, contados da data de sua publicação. · · · · ·- · -
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de dezembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente, nos termos 

do art. 48, item 28 do Regimento InJÇUJ.Q,,promulgo a seguinte . 

. , ,RESQfeUÇÃO N9 115, DE 1993 

·Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a contratar operaçáo · d~ .Crédito externo 
junto ao Export-Import Bank of Japan, no valor equivalente a até US$200,000,000.00, com 
garantia da União. 

O Senado Federal resolve: . . . . , 
Art. 1' É a Companhia Vale dó Rio Doce (CVRD), nos termos da Resolução n' 96, de 1989; 

do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo, ·com garantia da União, no valor 
equivalente em ienes a US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos), junto ao Export-

Import B~~~ií~~lfi,"rlriico.'~1j~~~~~~ óbjeto dà opernÇão -de crédito desiinam-se a fi;adclar a duplicação 
da capacidade de produção da Celulose Nipo-Brasileira S.A. ___: CENIBRA, empresa coligada da mutuária. 

Art. 29 É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito 
externo referida no art. 1' desta Resolução. . . . 

Att. · 3' As condições financeiras básicas da operação de crédito. externo a ser garaniida pela 
União são as seguintes: -

a) natureza: empréstimo externo com vínculo à exportação; 
b) devedor: Companhia Vale do Rio Doce...:..: CVRD; 
c) exportador:· Celulose Nipo' Brasileira S.A. - CENIBRA; 
d) agente: Export-Import Bank ofJapan- EXIMBANK; 
e) garantidor: República Federativa do Brasil; 
f) valor: o equivalente em ienes a até US$200,000,000.00; 
g) vigência: onze anos, contados a partir do ingresso das divisas; 
h) juros: Long-Tetm Prime Lending Rate (LTPR) menos 0,2'% a~a., fixada na data de cada 

desembolso; ·· . . ·· 
i) commitment Charge: 0,325 %.a.a., sobre os saldos não desembolsados; 
j) despesas de elaboração e execução do empréstimo: até Y 13.000.000,00 (treze nííihões de ienes);· 
k) escrow-account: o nível de recursos na conta-depósito, em condições normais_, não deverá exceder 

em 1,5 vezes o montante dos compromissos financeiros da operação em cada período de referência (rela<;:io 
1,5 por 1); 

1) condições de pagamento: 
- do principah em quatorze parcelas semestrais, iguais e co~secutivas, quatro anos _contados 

a partir de cada desembolso; 
- dos juros: semestralmente venéidos; 
-da "commitment charge": após a emissão do Certificado de Registro, sobre o saldo não desem-. 

bolsado, pago semestralmente; 
- das despesas de elaboração e execução do empréstimo: após a emissão do Certificado de Registro, 

mediante comprovação, devendo ser pagas em cruzeiros reais, exceto_ aquelas incorridas no exterior que 
só possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Art. 4' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos 
e quarenta dias contados da data de sua publicação. ·-

Art. 5' Esta Resolução entra~ém.vígor 'na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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' 116, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir 65.274.713.295 Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destinadas à liquidação do quinto oit-.vo de 
precatórios judiciais pendentes, bem como de complementos às parcelas anteriormente emitidas. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado de São Paulo autorizado aemitir65.274.713295 Letras Fin-anceiras 

do Tesouro do Estàdo de São Paulo - LFTP. · · · . .. . .. 
Parágrafo único. A çmjssão a .. qÜe 'se refere o capu( deste <lfligo ,d.esiina-sé à ÚquiC:Íáção do 

quinto oitavo de _precatórios judiCiais pendeilles, bem como de complementos às pàrcelas anteriormente 
.emitidas. · 

Art. 2' . As condições básicas da emissão são as seguintes: 
a) quantidade: 65.274,7U295 LFTP; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao· dasLetras Financeiras do Tesouro -'-- Lf!:, criadas pelo Decreto-Lei 

n' 2.376, de 25 de novembro de 1987; · · 
d) prazo: até dois mil, quinhentos e quarenta e um dias; 
e) valor nominal: CR$1,00 (um cr~zeiro real), nas respectivas datas-base; 
f) previsão ·de colocação· ~.vencimento dos títulos a serem emitidos: 

colocação 
Dezembro/93 

data' base 

1°-1-93 

vencimento quantidade 

15-9-2000 
65.274.713.295 

b) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resol~ção n•' 565, . de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central. · 

Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos 
e setenta dias, contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 4• Esta Resoluçâo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 cte dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 254• SESSÃO, EM 13 DE DEZEMBRO 

DE 1993 
1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N' 444, de !993 (n' 938/93, na origem), solicitando 

que seja tornada sem efeito a Mensag"em n? 277, de 1993 
(n' 484/93, na origem). 

- N9' 445 a 447, de 1993 (n• 943, 944 e 949/93, na 
origem), de comunicação de receblmentQ. 

- N'' 448 a 450, de 1993 (n• 945 a 947/93, na origem), 
de agradecimento de comunicações. 

- N9' 451, 452, 453, 454, 455/93, (n• 953, . .954, 956, 
958,957193, na origem), restituindo autógrafos de projetas 
de lei sancionados. 

1.2.2- -Aviso do Ministro de Minas e Energi3 
N» 518/93, encaminhando Informações sobre os que~~

tos constantes do Requerimento n~ 1.052793. 
1.2.3 - Oficio do J'? Secretário da Câmara dos Depu~ 

tados 

Encami~h~nd~ à .revisão. do-Senado Federal.autógrafo 
do seguinte projeto:. ·· ···- .-

Projeto de Lei da Câmara n9 247, de 1993, (n' 4.233/93, 
na Casa de Origem), que dispõe· sobre a concessão de 
anistia;~fiãS ·êbhdições que menciona. 

1.2.4 ~ Pareceres 
Referente às. seg"uintes matérias: 
Projeto de Resolução n~ 109, de 1993, que autoriza 

a Prefeitura Municipal de Santo Augusto (RS) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco ,do .Estado do Rio 
Grande do Sul SA. - BANRISUL, no valor total de 
Cr$1.744.745.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e 
quatro milhões , setecentos e quarenta e cinco mil cruzei
ros), a preços de outubro de 1992. (Redação final) 

Projeto de Resolução n" 110, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura municipal de Campina das Missões (RS) a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 

. do Rio Grande do Sul S.A.- BANRISUL, no valor total 
de Cr$1.325.427.000,00 (um bilhão, trezentos e vinte e 
cillCõ-l:iiilllOes, quatrocentos e virite e sete mil cruzeiros), 
utilizando recursos do Fundopimes.( Redação final.) 
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1.2.5 - Comunicação dã. Presidência 
- Prazo para tramitação -e apresentação de emenda 

ao Projeto de Lei da Câmara n"274/93, H do arlterioimente, _ 
1.2.6 - Leitura de Projeto _ . 
Projeto de Lei do Senado n• 158/93, de autoria do 

Senador Marco Maciel, que altera a redação do inciso XV 
do art. 24 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993. 

1.2. 7 - Requerimentos 
- N' 1.393, de 1993, de autoria do Senador Carlos 

Patrocínio Solicitando ·autorização paiã desempenhar· mis
são no exterior no período de 10 a 22/11/93. · 

- N• 1.394 a 1.413, de 1993, de autoria do Senador 
João Rocha, solicitando inforritações que menciona aOs 
Ministros da Cultura,da Aeronáutica, do Exército, da M"a
rinha, da Educação e do Desporto, da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária,da SaÜde, da Justiça, 
do Meio Ambiente e da Amazónia Legal, da Integração 
Regional, do Bem-Estar Sociál, da Previdência Social do 
Trabalho, doS Transportes, das Minas é Energia;-das 'to-. 
municações, da Fazenda, da Indústria , do Comércio e 
do Turismo, da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da 
Secretaria de PlanejamentO, OrÇãriiento e Coordenação 
- SEPLAN, respectivainente. _ _ ' -- -

-N~ 1.414, de 1993, de autoria do Senador Esperidião 
Amin, solicitando a transcrição nos Anais do -Sen3do, de 
matéria publicada no Jornal O Liberal, em 21 de novembro 
próximo passado, de Belém/PA, de autoria do Deputado 
Gerson Peres, intitulada "A CUT e o dinheíro eStran
geiro". 

- N' 1.415, de 1993, de autoria do Senador António 
Mariz, solicitando a transcrição nos AhaiSdo Senado Fede
ral de artigo publicado na Folha de S.Paulo, em 8 de 
dezembro de 1993, intitulado "Supremo já decidiu", ae 
autoria do Professor Geraldo Ataliba, . 

1.2.8 ~,Comunicações da Presidência 
Recebimento do Ofício n' S/165, de !993, (n• 3.245/93, 

na origem), do Banco Central do Brasil, solicitando autori
zação para que a Prefeitura Munícipa[ de Cafezal do Sul 
(PR), possa contratar a operação de crédito , para os fins 
que especifica. -

Recebimento do Ofício n• 3.240793, de ii do corren
te,do Banco Central do Brasil, encamirlhãndo a cOmple
mentação dos documentos necessários à instrução -do Ofício 
n• S/129, de 1993. 

Recebimento dos Ofícios. n• Sll66 a 173, de 1993, 
(n• 3.235.2 a 3.235.9193, na origem), do Banco Centrá! 
do Brasil, encaminhando solicitação para que as Prefeitu-ras 

. de Caxias do Sul(RS), Mauá(SP), Iracema do Oeste (PR), 
Realeza (PR), Jesuftas (PR), Santa Mônica (PR), Ibaiti 
(PR), e Nova Aurora (PR) , possam contratar operações 
de crédito, para os fins que especificam. ---

Recebimento dos Ofícios n'' 3.294 a 3296/93, de 9 
do corrente mês encar."linhando a complementaçãO dos Ofí
cios n•' /132, S/12 e S/33, de 1993, respectivamente. 

1.2.9- Apreciação de Matérias 
Requerimentos n~~ 1.383_ a 1.386/93, lidos 'em sessão 

anterior. Votação adiada por falta de quorum, após parece
res de plenário da Comissão Competente. 

1.2.10- Discursos do Expediente 
SENADOR JOÃO CALMON -Emenda à revisão 

constitUcional, de autoria de S. Ex•. visando o combate 
à sonegaç~o fiscaL- - · 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Centenário 
de nascimento -~o escritor Alceu Ãmoroso Uma. Reba
tendo críticas feitas ao STF e-a sua liberdade de jlllg3mento, 
em face do mandado de segurança impetrado pelo ex-Presi
dente Fernando Collor, junto -~quela Corte. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Transcrição nos 
A~a~~. do S~nad~ dos a~tigos "Perigosas Manipulações da 
Ética • do JOrnalista Jarbas Holanda, "O Supremo Tribu
nal Federal: exemplo de independência de António Tomás 
Bentivoglio e c:arlos Eduardo de Atbayde Buono, e Minis
tro~ do STJ decidem na quinta futuro de Collor, publicados 
no JOrnal O Estado de S. Paulo, edição de 11-12-93 

V ALMIR CAMPELO-Trancurso do "Dia do Mari
nheiro, data do nascimento de Joaquim Marques de Lisboa 
- o Marquês de Tamandaré". Homenagem à Marinha 
Brasileira. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Expectativas 
em face do comparecimento do Ministro Fernando Henri
que Car~oso no Sena~o Fede_r_a~. amanhã, para diálogo 
com os Ltâeres, a respeitO da estabilização económica pro
posta . em seu plano económico. __ Considerações sobre o 
novo mdexador- Unidade_de Referência de Valor
URV. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
- Projeto de Deireto Legislativo n' 4! de 1993 (n' 

242/93, na Câmar~ dos DeputadÓs), que apr~va o ato que 
renova a pemussao da empresa Modelo FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência rrio
dulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 42, de 1993 (n' 
247/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada do SertãO 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de São João do Piauí, Estado do Pia-Uí. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1993 (n' 
249/93, na Cà~ar~ dos Deputad_os), que aprova o ato que 
renova a permtssao outorgada a Televisão Verdes Mares 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência -modulada na cidade de Recife, Estado do Pernam
buco. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n' 
250/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a pe~fssão da Rádio Independente Ltda. para 
explorar serviÇO de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do 
Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de_1993 (n• 
253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda. para 
explorar serviço de radiodifuSão sonora em onda média 
na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n' 
248193, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
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renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativ0-_n9 47, de 1993 (n"' 
60/91, na Câmara-dOs Deputados), que aprova o ato que 
renova permissão à Rádio FM Rio- Acaraú de Tamboril 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cida
de de Tamboril, Estado do Ceará. Retirado da pauta, nos 
termos do art. 175, letra e do Regimento Interno 

-Projeto de Lei do Senado n' 151, de 1993, que 
dispõe sobre- a prorrogação do prazo- fjxado pelo art. s~ 
da Lei n' 7.450, de 23,12-85, para instalação, moderni
zação, ampliação ou diversificação de _empreendimentos 
industriais e agrícoLas: nas áreas de _atuaçáo da Sudam _e 
Sudcnc. Discussão encerrada, ficando a votação adiada, 
nos termos do art. 375, VTII, do Regimento Interno, após 
pareçer de plenário favorável ao projeto e à ~menda do 
Sr. Alvaro Pacheco. -

- Projeto de Lei do Senado n"' 156, -de 1993, que -
prorroga o prazo estabelecido pela Lei no 8.396, de 2-1-92. 
DiscuSsão encerrada, ficando a votação adiada, nos termos 
do art: 375, VIII, do Regimento Interno, após parecer 
de plenário favorável ao projeto. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1993 (n' 
264193, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da Rádio Jorn_al do Brasil Ltda._ para 
explorar serviço de radiodifusão sonora ·em freqüência mo
dulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro. Votação adiada, nos termos 9-o art. 375, VIII, 
do Regimento Interno. 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1993 (n' 
273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
serviço de radiod.ifu~ão sonar~ em f:re_qüê-ncia modulada 
na cidade de Osório, Estado do Rio Grariàe do Sul. Votação 
adiada, nos _termos do art. 375, VIII, do Regimento In
terno. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 50, de 1993 (n' 
277/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a outorga defáida ao Sistema Nova Era de Comuni
cação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Borrazópolis, Estado do Para
ná. Votação adiada, nos termos do art. 375, VIII, do Regi
mento Interno. 

-Projeto de Lei do Senado n' 135, de 1993- Com
plementar, que acrescep.ta parágnifó ao art. 38 da Lef no 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício 
do sigilo bancário as pessoas -que -m.e-ncion~CVotação adia
da, nos termos do art: 375, VIII, do Regimento Interp.o. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 219, de 1993 (n' 94/91, 
na Casa de origem), que prorroga a Lei que estabelece 
normas sobre o -cálculo, a entrega e o Cõritiõle das libera
ções dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras 
providências. Votação adiada, nos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno. _ _ 

-Projeto de Lei daCãmara n' 22l, de 1993_(n' 165/93, 
na Casa de origem), que disciplina a fixação do número 
de deputados, nos termos do art. 45, inciS(YprimeirO; aa 

Constítuição- Federal. Votação adiada, nos termos _do art. 
375, VIII, dó Regimento Interno; 

-Projeto de Lei da Câmara n'' 237, de 1293-Comple
mentar (n"' 145/93-COmplementar, n~-Ca~a de origem), que 
organiza a Deferisorla ·PúbÍica da União, do Disirit.o_Fede
ral e dos Territórios e prescreve normas ge.r~is para sua 
organização-nos· Esútdos e dá outras providências. Votação 
adiada, nos termos _do art. 375, VIII, do Regimento In
terno. 

---:'Projeto de Decreto Legislcy.Üvo n"' 54, 4€\ -1993 (n"' 
246/93, na C;imara dos Deputados), que apro~a o_ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. 
para explorar serviço de radiodif~~ão_ sonora em onda mé
dia na cidade de Santa Helena, _Estado do Paraná. Discus
são enceirada, ficando a votação adiada nos termos do_ 
art. 375, VIII, do Regimento Interno, após patécer de 
plenário favorável ao projeto. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 59, de 1993 (n' 
1.270/91, ·na Casa de õrígem), que dispõe sobre o salário 
míníriió de mÇdicos e.cirurgiões-de:nti~tas. Retirado da pau
ta, nÕs termos do an, 175, letra e do.Regimento Interno. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 235, de J993-C_9wple
m~ntar (n9 146/93-.Cómplementar, na Cas·a de origem), que 
cria o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, e dá 
outras provi9ências. ~etirado da pauta, nos termos do art. 
175, letra~ do Regimento Interno. 

-Projeto de Resolução n' 116, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de C~ünpo Bom (RS) _a contratar 
operação de créditO" junto_ ao Banco do Estado do Rio 
Gtaride do.SuLS.A.-:- BANRISÜL. DiscussãO encerrada, 
ficando a votação adiãda, nos termos do art. 375, VTII, 
do Regimento_Interno. 

~Projeto de Resolução n' 118, de1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Dom Feliciario (RS) a contratar 
operação de crédito junto ao Banc9 __ do_ l;:s!ado do Rio 
Grande do Sul - BÃNRISUL, no valor de oito milhões, 
novecentos e quarenta e três mil, cento e seis c_r:uzeiros 
reais e setenta e sete centavos, utilizando recursos do Fun
dopimes. Discussão encerrada, ficando a votação adiada, 
nos termo<s do art. 375, VIII, do Regimento Interno. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem d~o Dia 
-Requerimento Íl"' 1.393,1ido no Expediente da pre

sente sessão-: Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.2 ~ Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Apelo à 

aplicãção dos preceitos da Lei no 8. 727, de 5 de novembro 
de 1993, que "estabeiece.diretrizes para a consolídação 
e o reescalonamento, pela União, de dívidas internas das 
administrações direta e indireta dos Estados, do. Distrito 
Federal e dos Municípios". Equilíbrio fiscal do Governo 
depende do pagamento das dívidas estaduais e municipais. 
Revisão do Sistema Tributário Nacional. 

1.3.2 _- Comunicação da Presidência 
Término do prazo para apresentação de emendas ao 

Projeto de Lei da Câmara n• 173/9~ (n' 1.864/89, na casa 
de origem), sendo que ao mesmo não foi oferecida emenda. 

Término do prazo pàra apresentação de emendas aos 
Projetos de Resolução 1''' 122,127,128/93, sendo que aos 
mesmos não foram oferecidas emendas. 
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Convocação de sessão extraordinária a realizar-se, ho
je, às 18h30min, com ordem do dia que_ designa. 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 255• SESSÃO, EM 13 DE DEZEMBRO 
DE 1993 . . -. - -

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Comunicação da Presidência 
- Deferimento dos RequerimentOs n~ 1.383 a 1.386, 

de 1993, dos Senadores-Chagas Rodrigues, Magno Bacelar, 
Nabor Júnior e Jonas Pinheiros, respectivamente, por não 
terem sido votados em duas sessões ordinárias consecu
tivas, devido à falta de quorum. 

2.2.2 - Comunicações 
-Do Senador Chagas Rod~igues, de ausência do País, 

no período de 4 a 21 de dezembro de 1993. 
-Do Senador Magno Bacelar, de ausência do País. 
- Do Senador Nabor Júnior, de au-sência do País, 

no período de 3 a 18 de dezembro de 1993. 
- Do Senador Jonas PinheirO, de-aÚSência dÕ País, 

no período de 7 a 22 de dezembro de 1993. 
-Do Senador- João Rocha, de ausêDcia do País, no 

período de 23 de dezembro de 1993 a 3~âe janeiro de 
1994. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Rcdação- final do Projeto de ResolUção n" 103, de 

1993, que autoriza a- Prefeitura Municipal de Faxinai do 
SOturno --RS, a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande du Sul S.A. ~ BANRI
SUL, no valor de dois milhões, trezentos-e oitenta e quatro 
mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros reais, a preços 
de maio de 1993, dentro do Programa Integrado de Melho
ria Social - PIMES. Aprovada. À promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 109, de 
1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Augusto 
(RS) a contrataJ operação de crédito no valor total de 
um bilhão, setecentos e quarenta e quatro milhões, sete
centos e quarenta e cinco mil cruzeiros, a preços de outubro 
de 1992. junto ao Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul S.A. - BANRISUL. Aprovada. À promulgação. 

Redação final do Projeto de Reso)ução n' 110, de 
1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina das 
Missões (RS) a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRI-

SUL, no valor de_um bilhão, trez_e_ntos e .vinte e.cinco 
milhões, quatro_centos e vinte e sete mil cruzeiros, utili
zando recursos do Fundopirnes_. _Aprovada. À promulga
ção. 

Ofício n' S/6, de 1993 (n' 921263, na origem), através 
do qual o Governo do Estado do Piauí solicita autorização 
do Senado para contratar operaçãO de crédito no valor 
de cento e cinco bilhões, cento e vinte e dois milhões, 
Oitocentos e cinquenta e trê_s cruzeiros e trinta e quatro 
centavos, junto à União, através dO Banco do Brasil S.A. 
Discussão encerrada do Projeto de Resolução n" 134/93, 
constante do parecer de plenário, ficando a sua votação 
adiada nos termos do art. 168, do Regimento Interno. 

Ofício ri'S/33 (n' 171193, na origem), através do qual 
o Governo do Estado da Paratba solicita autQrizaçáo do-

__ Senado para refiQançiai' a dívida daquele Estado, junto 
ao Banco do Brasil S.A.,_oritinda de ~!TI préstimos por ante
cipação de receita orçamentária, vencidos desde dezembro 
de 1988. Discussão encerrada do Projeto de Resoluç_ã9 n" 
135/93, constante do parecer de plenário, ficando a votação 
ad~ada nos ~ermos do_ art. 168, do Regimento Interno. 

1.4 -ENCERRAMENTO -
3- SECRETARIA-GERAL DA MESA 
-Resenha das matérias apreciadas de 1 a 30 de no-

vembro de 1993- art. 269, II, do Regimento Interno. 
4 - ATOSDO PRESIDENTE 
_:__ N'' 585 a 587, DE 1993 
- N• 123, 146 e 225, DE 1992 (apostilas) 
5- ATO DO DIRETOR-GERAL 
- N' 84, de 1993 
6- CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O SENADO 

FEDERAL E A ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS 
7- ATA DE COMISSÃO .. 
8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CON-

GRESSISTAS - - - - -~ --

..:..._ Ata da s~ Reunião Ordinária do Conselho Delibe-
rativo, em 2-12-93 ---- - - · 

_-Ata da P Reunião Ordi_nária Conjunta dos Conse-
lhos Deliberativo e Consultivo, em 9/12/93. 

-Resoluções n' 2, de 1993 
9 - MESA DIRETORA 
10- LÍDERES E VICE-LÍDER_ES DE PARTIDOS 

- 11 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

Ata da 2543 Sessão, em 13 de dezembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Nabor Júnior 
Meira Filho e Rachid Saldanha Derzi 

As AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: - -~ 

Albano Franco _Alvaro Pacheco_ Amír Lando _ Bello Parga 
_ Beni V eras_ Elcio Alvares_ Epitácio Cafete1i-ã _ Esperidião 
Amin _Flaviano Melo _francisco E.ollemberg _ Garibaldi Alves 

Filho _Gilberto Miranda_ Hydekel Freitas _ Jarbas Passarinho 
_João Calmon _João França_ João Rocha_ Josaphat Marinho 
_ ~ José Paulo Bisol _ Jutahy Magalhães _ Magno Bacelar _ 
Mansueto de Lavor _ Marco Maciel _ Mauro Benevides 
Nabor Júnior _ Ney Maranhão _ Pedro Teixeira Rachid 
Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão. -
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, O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de -29 Si"s. .. Senadores. Havendo 
número regimental, dedaro aberta a sessão. _ · 

Sob a proteção de Deus. inicíãirios nossos traba_lho5:. 
.O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido ·o segúihte: · 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N'' 444. de 1993 (n' 938/93, na orige'm), de 7 do ·corrente. 
solicitando seja tornada S~f!l efeito a Mensagem n\' 277, de 
1993 (no 484/93, na origem), de 4 de ad.dsto do corr~n~e a_no, 
que encaminhou à aprecmção desta Casa Legtslattva a mdtca
ção do Senhor António Houaiss. para_ exercer a fun9~o de 
Erhbaixador, Chefe" da Delegação Permanente do Brasil J_unto 
á orga·niiaçãO d-as Nações Unidas para··a Educação, Ciência 
e Cultura. 

A Presidência defere a solitaÇão. 
A mensagem lida será anexada ao processado da 

Mensagem n' 277, de 1993 (n'' 484/93, na origem) e 
remetida ao Arquivo.---

De comunicação de recebimento_:~ _ _ 
N'" 445 a 447, de 1993 (n• 943, 94<re 949/93, na origem), 

de 8 do corrente, referente ao término do prazo final, sem 
deliberação-por parté qo Congr~s~o~~acional, das Medidas 
Provisórias n~ 362, 366 e 365, de 1993~ 

De agradecimento de comunicaçõe-s:_-
N'' 448 a 450, de 1993 (n• 945 a 947/93, na origem), 

de 8 do corrente, referentes às matéri~S ç0n!!!t3,ntes das Mensa
gens SM n'' 255 a 257, de 1993 __ 

Restituindo autógrafos de projetos dé lei sancionados: 

- . N' 451, de 1993 (n' 953/93, n'a origem), de 9 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara no-175, de 
1993 (n'4.153/93, na Casa de origem), que "inclui a categoria 
fUncional de Agente de Portaria no Anex-o X da Lei n" 7.995, 
de 9 de janeiro de 1990", sancionado e transformado na 
Lei n' 8. 743, de 9 de dezembro de 1993; 

- N' 452, de 1993 (n' 954/93, na origem), de 9 do corrente, 
referente ao Projeto- de Lei da Câmara ·n" 131, de 1993 (n" 
3.837/93, na Casa de origem), que "anistia débito dos eleitores 
que deixaram de votar no plebiscito de 21 de abril de 1993", 
sancionado e transformado na Lei n" 8.744, de 9 de dezembro 
de 1993; 

- N' 453, de 1993 (n' 956/93, na origem), de 9 do corrente, 
refer~nte ao Projeto de Lei de Conversão n<r 24, de 1993, 
que "cria mediante transformação, o Mini~_tério do Meio Am
biente e da Amazônia Legal, altera a redação de dispositivos 
da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992, e dá outras 
providências", sancionado e transformado na Lei n" 8. 746, 
de 9 de dezembro 1993; .. . 

- N' 454, de 1993 (n' 958/93, na Casa de origem), de 
9 do corrente, referente ao Projeto__de Lei de Conversão n" 
26, de 1993, que "altera a legislação reguladora do processo 
administrativo de determinação e eXigência de créditos trjbutá
rios da União e dá outras providênci~$", sancionado e transfor
mado na Lei 8.748, de 9 de dezembro de 1993; e 

-N' 455, de 1993 (n' 957/93, na casa de origem), de 9 
do corrente,- referente- aO Projeto de Lei de Conversão n"t' 

25~ de 1993, que ~'dá nova redação ao art. 4•J da Lei n~ 8.170, 
de 17 de janeiro de 1991", sancionado e transformado na 
Lei 8.747,'de 9 de dezembro de 1993. 

. , , , . . A VISO ... 
DO MINISTRO DE MINAS E Jl.NERQIA 

N\' 518/93, de 8 do corrente, encaminha_nçlp informações 
sobre os quesitos constantes do Requerinl€ri,to n" 1.052, de 
1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As fíl.formaçÕes foram encaminhadas, em origi~ 
nais, ao Re:querente, , - _ , - . - . 

O Reqüeriment9y.ai ao Arquivo; .. 

OFÍCIO 
. " 

DO I' SECRET ÂRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS . 

Encaminhando à rev_isão do Senado Federal autó
grafo do seg"uinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' ~7, DE 1993 
(N~ 4.233193, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a concessão de anistia, nas condições 
que menciona. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É concedida anistia aos servidores públicos civis 

ou aos empregados da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, bem como aos empregados de em
pre-sas públicas e sociedades de economia mista que, no perío
do compreendido entre os di~s 1.6 de março de 1990 e 30 
de setembro -de 1992, tenham sido: 

I -exoner-adOs: 
a) durante o período de estágio probatóriO, sem que o 

ato correspondente tenha sido individualmente motivado e 
documentado; __ 

- b) com violação a dispositivo constituciorial ou legal; 
II -demitidos sem a conclusão de corr~pondente pro-

cesso administrativo disciplinai-; 
III- despedidos de seus empregos: 
a) sem justa causà e sem fundamentação suficiente; 
b) com violação a dispositivo legal ou constante de acor

dos_, convenções ou dissídios coletivos; 
IV- punidos por motivação política, devidamente carac

terizada, ou por interrupção de atividades profissionais em 
decorrência de movimento grevista. 

§ 1" Para os efeitos da alínea a do inciso III, conside
ra-se insuficiente a fundamentação assim classificada. em des
pacho circunstanciado, pela Comissão a que se refere o art. 
3~", ou, ainda: 

I- a extinção, a transformação ou a fusão do órgão. 
entidade, empresa pública ou sociedade de economia mista, 
quando sua finalidade precípua continuar sendo desenvolvida 
sob supervisão direta ou indireta do Poder Executivo Federal; 

II -a seleção efetuada sem critérios técnicos objetiva
mente demonstráveis~ 

§ 2" O disposto nos incisos I a III do caput aplica-se 
exclusivamente aos servidores ou empregados titulares de car
gos de provimento efetivo ou de empregos permanentes. 

Art. z~ O retOino- dar-se-á, alternativamente, na se-
guinte ordem de prefe'rência: ~ · _. 

I- no cargo de provimento efetivo anteriormente ocupa~ 
do ou no emprego anterior; -
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II- nos cargos ou emp-regos resultantes da transforma
ção de cargo ou_emprego alcançado pelo art. 1~>.;- _ . 

III- em cargos ou ~mpregos de atri)?uiç~~s iguais ou 
assemelhados, pertencentes aos quadros de pessoal de órgão, 
entidade-, errmr~~a pública qu SQciedade. 4~ ecot1omia mista 
abrangidos pelo art. 1 9 ; 

IV - em cargos ou empregos de atribuições iguais ou 
assemelhados, ·pertencentes aos quadros de pessoal: 

a) do órgão, entidade, empresa pública ou sociedªQe de 
economia mista que tenha absorvido a finalida-de precípua 
do órgão, entidade ou empregador anterior; 

b) de outro órgão ou entidade onde o aproveitamento 
melhor atender ao interesse público_. 

Art. 3~> O POder EXecutivo nomeará, no prazo-de quin
ze dias, contado da publicação desta lei, Coritis-são de Anis~a, 
à qual competirá: -- _ _ _ ___ _ __ _ __ -.-

I-examinar, prioritiiriamente, os requenmentos apre
sentados à Comissão Especial criada pelo Decreto de 23 de 
junho de 1993 e sobre eles decidir circunstanciada e motiva-
damente; · 

II -acolher, para examinar e decidir a respe"itO, nos ter
mos a que se re·porta o inciso anterior, requerimentos funda
mentados nas normas estatuídas por esta· lei, no prazo de 
60_ (sessenta) ?ias, a contar 4e sua publicaç~~-- - -

Parágrafo único. A Comissão de ~~istj~_~erá prazo de 
60 (sessenta) e de 120 (cento e vinte) dias para e·xaminar 
os requerimentos a que se-reportam, respectivamente, os inci
sos· I e II, contados a partir da data de s_ua ~o_i!_Ieaç~o._ 

Art. 4~' Fica assegur~fda :Pensão mensal aos dependentes 
dos servidores e empregados exonerados, demitidos, despe
didos, disperisados ou punidos nas condições referidas no art. 
r, caso tenham falecido posteriormente ao respectivo ato. 

§ 1<? A pensão a que se refere _o caput corresponderá 
à remuneração integral do cargo, função ou emprego exercido 
pelo instituídor. .. 

§ 29 Os servidores ou empregados exonerados, demiti
dos, despedidos, dispensados ou punidos, que tenham sofrido 
acidente ou doença de que resulte incapacitação para o traba
lho terão direito a aposentadoria por invalidez correspondente 
ao regime ao qual estavam vinCulados quando na ativa. 

§ 39 Os benefícios iil.Stituídos por este_ art~go são inacu
muláveis coni qualquer oiifrO- perceb~~O-Pelos mesmos_ moti
vos, ressalvado o direito de opção. 

Art. 5~ O disposto nesta lei gerará efeitos financeiros 
a partir do primeiro dia do mês de sua publicação. vedada 
a remuneração de qualquer espécie em c~áter retr()ativo. 

Parágrafo único. ReSpeitado o disposto no caput, o tem
po decorrido entre o afastam.e_nto e o retorno se~á conta~o 
como tempo de efetivo exercício para efeito de aposentadona 
e promoção. 

Art. 6~' Esta lei entra em vigor na data de sua p-ubli
cação. 

MENSAGEM W 688, DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do § 1"' do art. 64 da Constituição Fedaral, 

submeto à elevada deliberaçãO de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Pre
sidência da República, o an!Xo projeto de lei que "Dispõe 
s_obre a concessão de anistia, nas condições que menciona". 

Brasüia, 23 de outubro de 1993., ~ I~ar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 236/SAF/PR, DE 19 DE 
OUTUBRO DE 19°3, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO CHEFE DA SECRE.TART.A DA ADMJNI~
TRAÇÃO FEDERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPU-
BLICA. '. 

Excelentíssimo Senhor PreSidePte. da Repúbt:ca. 
Submeto a--apreciação de Vossa Excelência o anexo pro· 

jeto de lei que "dispõe sobre a concessão de anistia. nas cCfndi· 
ções que menciona, ã Servidores públicos civis da Ad~inis· 
tração Pública Federal, direta autarq uica e fundacional e z 
empregados das empresas públicas e das sociedades de econo
mia mista sob controle do Poder público federal. 

_ . 2-. Na elaboração do projeto de lei. de acordo com os 
entendimentos mantidos, sob a orientação de Vossa Exce
lência. corri as lide~i:mças políticas, levou-~ em c_onta as ~on

dusões do J;'elatório :apresentado pela COmissão Especial, cria
da por Decreto de 23_de junho de 1993, para examinar dispen
sas de servidores pú~ficos e de empregados de cargos e empre
gos efetivos de órgãos e_ C:Iltidades da Administraçã_o Pública 
Federal. _ ___ _ _ _ , 

3_. Assim, a ani$tia deverá beneficjar, sem efeito remune
ratório de qualquer espécie em carater retroativo, os _servi
dores e empregados punidos com demissão arbitária ou por 
nlOtivaçáo política, comprovadamente caracterizada, bem co
mo os punidos por haverem participado de movimentos de 
greve, no período compreendi_do entt:,_e __ os dias 16 de., _março 
de 1990 e 30 de setembro .de 1992. 

4. Pàra tanto, buscamos nqs artigos _e"' e 99 do Ato das 
DispOsições Constitucionais Transitórias, da Constituição de 
1988, os parâmetroS iilspifadores da proposição que ora sub
metemos à consideração de Vossa Exc_e~ência. 

5.- O vigente Texto Magno ao conceder anistia como es
pecificado naqueles dispositivos transitórios foi, Subretud~, 
inovador. Hoje, o conceito de anistia não mais se restringe 
a eventuais crimes cometidos por quem o Estado decida bene
ficiar com o perdão. Mais que isso, modernamente, anistia 
é, também, o ato político formal pelo qual considera-se a 
motivação dos atos cometidos em nome do Estado. apagando
se-lhes os efeitos. 

6. Esse é o nosso entendimento com relação a conside
rável parte dos milhares de casos analisados pela mencionada 
Comissão Especial: foram prejudicados por uma decisão que 
suprimiu-lhes cargos e empregos. 

Por ser inviável qualquer medida reparadora pela via 
administrativa, resta ao Poder Executivo, por decisão de Vos
sa Excelência, encaminhar ao Legislativo a proposição objeto 
do presente projeto de ter na forma prevista pela Carta Magna. 

Proponho, outrossim, seja o projeto de lei encaminhado 
ao Congresso Nacional so~ regime de urgência (CF. art. 64, 
§ \9), tendo em vista a relevância da matéria. 

--Respeitosamente. -Romildo Canhim, Ministro de Esta
dO Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presi
dência da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1993 

Cria Comissão Especial para examinar dispensas 
de servidores públicos e de empregados de cargos e 
empregos efetivos de órgãos e entidades da Adminis
tração PúbUca Federal. 

O Presidente da República, no uso d.a atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, decreta: 
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Art. 19 Fica criada, na Secretaria -da-Adinlni-strãÇão -Fe
deral da ;?residência da República, Comis~~o Esp~ciaJ para 
examinar os atos âe dispensa e de rescisão de contratos de 
trabalhos de servidores ou empregados titulares ~e cargos 
ou empregos de provimento efctivo, ocorridos em ó~gã?s ou 
entidades da Administração Pú_blica_Federal di reta e md1reta, 
posteriormente a 16 de março de 1990, até 3CO de setembro 
de 1992. . ... __ _ .. 

Parágrafo único. Excluem-se d_o disposto no caput ~~ exo
nerações ou dispensas ~c~orrcntesde processos_ :J~d!llmistr~
tivos_ ou judiciais regularm_cnte _julg~dos pela autondade admi
nistrativa ou pclq Poder Judiciário. 

Art. zo Os-InTeressados no exame a que se r~_~ere o 
art. 1? apresent3.fão os seus requ!lrimeiltos à ComisSão. com
os-documentos comprobetórios, no prazo de vinte dias, conta
do da publicação deste Decreto. 

Art. 39 A Comissão, a <ser· instala.ct'à no prazo de dez 
dias da publicação deste Dccreto,-·será presidida por represen
tante da Secretaria de Administração Federal, que a integrará 
juntamente com urn representante de cad~ um dos seguintes 
Ministérios: --- - -

I - da Justiça; 
II do Trabalho; 
III - de ~nas e Energia; 
IV - das Comunicações; 
V - dos Transportes. 
§ 1" Os membros da Comissão serão nomeado~_p_e_IC? _ 

Presidente da Repúblíca mediante proposta do Ministro de 
Estado Chefe dã Secretaria da Administração Federal, tendo 
em vista as indicações dos respectiVos Mini~i~o~ de Estado. 

§ 29 Integrará também a Corriissão um representante 
indicado pela Coordenação Nactonal dos_ Demitidos das Esta
tais e Serviços PúbliCos, nomeado na forma do_ disposto no 
§ I' 

Art. 49 A secretaria da Administração Federal prestará 
o apoio necessárió ___ ãoS trabalhos da Comissão, que- serão-de-
senvolvidos de forma ·a permitir ampla coleta de informações, 
por parte dos interessados, dos sindicato~ e entidades repr_e
sentativas, bem como dos órgãos e entidades da Admtms
tração Pública Federal. 

Art. 5" Para cumprimento do dispo~to__ neste p~~r7.to, 
poderá o Presidente da Ço_missâo rcquisitataOrgãos e entida
des da Administração Federal informações ou documentos 
e depoimentos. _ _ ____ · _ _.,:,__ 

Art. 6'·' A particip3.çã6 na Comi~~ão será considerada 
serviço público relavante e não enseJará qualquer remune-
ração. ·· - ·- . _ 

Art. 7~ A Comissão encerrará os trabalhos no prazo 
de noventa dias, córitãdo da data da dua instalação, mediante 
relatório circunstanChldo, com as conclusões e fudicações cabí~ 
veis a ser encaminhado à Presidência da República por inter
médio do Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Adminis
tração Federal. 

Art. s~~ Este Decreto entra em vig~r ~n~ ~ata qe sua 
publicação. · 

Brasília 23 de junho de 1993; 172"-- ctã Independência 
e !05• da R~pública.- ITAMAR FRANCO- Romildo Ca
nhim. 

(Às Comissões de Constituição, iiiS"ilÇa"ei5tdâdania 
e de Assuntos Económicos) 

PARECERES 

PARECER N• 447, DE 1993 
(Da Comissão Diie~ora) -

Redação final do Projeto de Resolução n~ 109, de 
1993 

A Conilssão oirewra apresenta a redaÇão final do Projeto 
de Resolução no 109, 'cte 1993, que_ autoriza a Pre~Citura Mu~i
cípal de Santo Augusto (R~) a contrat~r operaçao de créditO 
junto ao Banco do Estado do Rio .Gra11de do Sul S,f\· _
~anrisul, no valor total de Cr$1.744.745.000;00 (um bdhao, 

:setecentos e quarenta e quatro m-ilhões. setecentos e quarenta 
·e cinco mil cruzeiros), a preços de outubro de 1992. . 

Sala de Reuniões da Comis-sãO, 13 de _dezembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente ---:- Lucídio PorteiJa, Relator 
-Carlos Patrocínio- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N'' 447, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 109, de 
1993 

Faço saber que_o Senado_ Federal aprovo'!, e eu, 
-; Presidente, nos termos do art. 48, Item 28, do 

Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N· - :DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Augusto 
(RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul, no 
valor de Cr$1.744.745.000,00, a preços de outubro de 
1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' É a Prefeitura Municipal de Santo Augusto 

(RS), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor 

. de Cr$1.744.745.000 (um bilhão, setecentos e quarenta e qua
tro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), 
a·'preços de outubro de 1992, junto ao Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 

Parágrafo únko. Os recursos advindes da oper~ção ?e 
créditO referida no caput deste artigo destinam-se ao fmanc1a~ 
merito de obras de infra-estrutura urbana no Município -
Programa de Melhoria SociaL _ 

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

a) valor. L 744.745.000,00, a preços de outubro de 1992 
--equivalente a Cr$5.454.956.236,0(1, a preços de março (je 
1993, atualizado monetariamente pelo IGP-DJ da Fundaçao 
Getúii"o Vargas; . 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta d1as; 
c) juros: 11% a. a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem neces

sárias do produto de ~rec;ad~ção tributária municipal, inclu
sive quotas-parcelas do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos:· Programa Integrado de Me
lhoria Social; 

g) condições de pagamento; . . 
...._ do principal: em quarenta e Oito p~r~elas mensats. 

ig1.fais e_ sucessivas, venCíveis no dia vinte de cada mês, vencen
do a primeira doze meSes após a primeira liberação; 

-dos juros: exigíVeis trimeStri:tlmente na c'!-rência e men
salmente na amortização. 
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Art. 3" A autorização concedida poi esta resolução de
verá- ser exercida no prazo máximo de duzentos e setetna 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4"' Esta resOlução entra em vigor na data de sua 
publicação. - - '-

PARECER N'448, DE f99:f 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 110, de 
1993. 

A CorriiSsão DirCto"ra 3preserita ~·~cdação- fi~al do Proieto 
de Resolução n" 110, de 1993, que autoriza a Prefeituia Muni
cipal de Campina das Missões (RS) ã. Çof!~~ª~~r _op~ração de 
crédito fllnto ao Banco do EStado do Rio Grariâe do Sul 
S.A. - BANRISUL, no valor total de Cr$1.325.427.000,00 
(um bilhão, trezentos e vinte e cinco milhões, 'quairocéntos 
e vinte e sete mil cruzeiros), utilizando recursos do FUNDO-
PIMES. . . . 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1993. 
- Humberto Lucena, Presidente - Lucidio Portella, Relator 
-Carlos Patrocínio- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N" 448, DE 1993 
Redação final do Projeto de Resolução n~ UO, de 

1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento InternO, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N·• DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina das 
Missões (RS) a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do SuTS.A.- BANRI
SUL, no_ valor de Cr$1.325.427.000,00, utilizando re~ 
cursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1\' É a Prefeitura Municipal de-Campina dits Mis
sões (RS), nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito_ ju_nto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.- BANRISUL, 
no valor de 1.325.427-._000,00 (uin -bilhã-o. trezentos -e- vinte 
e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mfl Cruzeiro~)_. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste -artig"o são 
provenientes do Fun~o de Investiment~ do _I_>rograma Inte
grado pe Melhoria Social - FUNDOPIMES e serão desti
nados à execução de projetas_ de infra-estrutura ur.b~!la e de
senvolvimento insfitucíonal. - --

Art. 2~ As cOndíções fiiíanceiras d3 opera-çac;ae 'créáíto 
são as seguintes: --

a) valor pretendido: Cr$1.325.427.000,00, a preços de ja-
neiro de 1993; -

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelO IGP--FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem neces

sárias do produto de arrecadação tributária municipal, inclu
sive quotaS-parcelas do ICMS e do FPM; 

O destinação dos recursos: Prograi!la Integrado de Me
lhoria So_cial; 

g) condições de pagamento: 
-do prinCipal: em quarenta e oito parcelas mcns~is, 

iguais e sucessivaS, vencíveis no dia Vinte de cada mês, vencen
do a primeira doze meses após a primeira liberação; 

-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Art. 3o ·o praió máximo para·o exercícío- da presente 
autorização é de duzentos e sete':Ha dia_s, contados a partir 
de sua publicação. -

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente 
_tido vai à publicação. 

Do Expedienté lido, consta- Projeto de_Lei da Câmara 
no 247, de 1993 (no 4.233/93~ na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que terá tramitação com o prazo 
determinado de 45 dias, nos termos do art. 67. § 1\ da Consti
tuição, combinado com o art. 375_,_ do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, inciso II, alínea b, do Regi
mento Interno, combinado com o art. 8" da Resolução n'·' 
110, de 1993, a matéria poderá receber emendas pelo prazo 
de trés dias perante a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

Sobre a mesa, projeto que será !ido pelo Sr. 1" Secretário. 
É lido o seguinte: -- -- --

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 158, DE 1993 

Altera a redação do inciso XV do art. 24 da Lei 
n• 8.666, de 21 de junho de 1993. 

O _Congresso NaciOnal dic-reta:-
Art. 1" O inciso XV do art. 24 da Lei nn 8.666, de 21 

de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"XV - para aquisição ou restauração de obras 

técnicas, livros especializados, obras de arte e_objetos 
históricos, desde que compatíveis ou inerentes às fina li~ 
dades_c!_o órgão ou entidade, atestada_ sua autenticidade 
por Comissão Especial constituída, com número ímpar 
de membros e composta majoritariamente por servi
dores do respectivo órgão ou entidade. •• 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. - -

JuStificãção 

A presente medida decorre da impositiva necessidade 
de se viabilizar a aquisição de obras de arte, obras téc:ücas, 
livros raros- otl especializados_ e objetos históricos, bens que, 
nos moldes da nQrma do inciso XV do art. 24 da Lei n~ 8.666, 
de 21_ de junho de 1993,_ na sua atual redação, restam quase 
que inacessíveís, em razãO de nem s_empre se afigurar possível 
a obtenção de "Certificado de Autenticidade". _ 

O problema se faz sentir de modo mais agudo no que 
tange à aquisição _de livros técnicos, por vezes raros, esfera 
que demonstrou as dificuldades quanto à expedição do já 
assinalado documento._ Tais óbices acabaram por impedir 
aquisiões vali9sas para-oS_ acervps públicos, inclusive de edi
ções comercializadas por parte de organismos internaciçmais. 

Daí, sem reduzir a qualidade das exigências da atual Lei, 
t->TOpõe-se, in caso, venha a obrigatorie_dade de apresentação 
do "Certificado de Autenticidade': a ser substituída pelo pro
nunciamento de uma Comissão Especial, composta majorita-
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riam ente por servidores dO órgão ~ou entidade interessada na 
aquisição e que emitirá parecer conc:Iusivo sobre a ocorrência 
da hipótese e o atendimento do requisito da Lei. 

Nesse se~ tido é de s~ observar que a forma de comp~sição 
da Comissão Especial, a seu turno, co-hC.õ1ferã·para à garantia 
do efetivo valor técnico, artístico ou históricq, do bem cuja 
aquisição se pretende, na medida em que viabiliza a inclusão, 
no seu bojo, de especialistas. estes é que. conjuntamen-te com 
os servidores do órgão - cuja presença na Coril.isSão--deve 
se afigurar m3j0ritáfía --. -assegurârão a régularidade da ope
ração, fixando a responsabilidade pela decisão adotada. 

Diante dessas razões, suscintamente expostfiS, é oferecida 
a presente propositUra à elevada defiberação desta Casa de 
Leis, frisandO qUe a alteração vislumbrada preserva a aplicação 
do princípio da moralidade que a atual redação pretende res
guardar. Além de configur~ar homen·agem -a r.eferida máxima, 
não obstaculiza a aÇão adrniriistraihâ. · " 

Sala das- Sessões •. 13- de dezembro de 1993. - Senador 
Marco Maciel. 

LEGISLkÇÃOCITADÃ 
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 Presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte leí: -

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

SEÇÃO I 
Dos Princípios 

Art. 1(> Esta lei estabelece nornias gerais sobre licita
ções e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos MunicíPios. ---- ---

······A~:··z4:~-Jfdi~p~-~~á~~j.:~-ii~i(~~ã~::~.:: ..... ~ ... :~~-----··-· 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 

5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea a, do inciso 
I do artigo anterior, desde que não se' refiram a parcelas 
de uma mesma obra ou serviço ou ainda de obras e serviços 
da mesma natureza que possam ser rdllizcidos simultânea ou 
sucessivamente; 

II - para outros serviços-' e ébmiJfas de valor até 5% 
(cinco por cento) do limite previsto na alinea .. a", do inciso 
II do artigo anterior, e para alienações, nos casOs previstos 
nesta lei, desde que não se refiram a pãtcelâs de um mesmo 
serviço, compra ·ou ~alienaÇão de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; 

III nos casos de guerra ou _grave perturbação da 
ordem; 

IV nos casos de emergência ou de calamitOS!J. públi-
ca, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejUízo ou ·côinpiõffieter a segUrança 
de pessoas, obras, serviços, equíp-ãmentos e outros bens, públi
cos ou particulares, e somente -parac crs ·bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamidade e para 
as parcelas de obras e serviços que possam- ser concluídas 

no prazo máximõ--de 180 (cento e oitenta) dias c_onsecutivos 
e ininterruptos, contados_da ocorrência da emergência ou cala
midade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

V _- ql:J.?nd~ não acudirem interessados à licitaçãO an
teriOr e esta, "jUstificadamente, não puder ser repetida sem 
prejufzo· para a admínisrração, mantida:!,. neste caso, todas 
as condições preestabelecidas; 

VI - quando a União tiver que intervir no domínio 
económico para regUlar" preÇos ou normalizar o abastecimen
to; 

VII__ quando as propostas apresentadas consigna-
rem preços manifestam-ente superior aos praticados rio me-r
cado nacional, ou f<?rem inç()mpatíveis com os fixados pelos 
órgãos oficiais competentes, caso em que, observado o pará':' 
grafo ú.nico do arL 48 desta lei e, persistindo a situação, súá 
admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor 
não superior ao constante do registro de preços. ou dos ser., 
viços; 

VIII quando a operação envolver exclusivamente 
pessoas jurídicas de direito público interno. exceto se houver 
empresas privadas ou de economia mista que possam prestar 
ou fornecer os mesm9~ bens ou serviços. hipótese em que 
fiCa:rão sujeitas à licitação; 

IX - quando houver possibilidade de comprometi
mento da segurança national. nos casos estabelecidos em de
creto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defe
sa Nacional; 

X - para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao serviço público, cujas necessidades de instalação e locali
zação condicionem a sua escolha. desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado. segundo avaliação prévia: 

X1 na contratação de remanescente de obra. servi-
ço ou fornecimento. em conseqüência de recisão contratual, 
d~scfe __ qu~ atendida a ordem de clas_sificação da l_icitação ante
-iior e aceitar as mesinas cóndiçôes Oferecidas pelo licitante 
vencedor, inclusive quanto ao preço. devidamente corrigido; 

Xll - nas compras eventu_ai?_ de gêneros alimentícios 
perecíveis, em centro cre- aba-stecimento ou similar' realizadas 
diretamente com base no preço do dia~ 

XIH na contratação de instituição nacional sem fins 
lucra~iyos, incu!Dbida ~egünent9:1_o_u estaturiamente da pesqui
sa, do ensino" ou do desenvolvimento institUcional. científico 

_ou tecnológico, desde_que a pretensa contratada detenha in
questionável reputação ético-profissional; 

XIV - para a aquisição de bens ou serviçoS pOr inter
médio de organização internacional, desde que o Brasil seja 
membro e nos termos de acordo específico, quando as condi
ções ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o Po-
der Público; __ _ 

XV - para a aquisição ou restauração de obras de 
arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde 
que compatíveis ou inerentes às finalidildes do órgão ou enti
dade. 
. -·-· ·-·. ------ -~ ... ~· .~ ... ._ __ ;; ! .. •• .' •••• ~ ...... -••••• ' ~;-~" .. _ ........ -- •• -.- ...... .. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O projeto lido 
será publicado e remetido à comissão competente. _ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 
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É lido o seguinte~ 

REQUERIMENTO N• 1.393, DE T993 -

Tendo sido convidado a integrar _a J?_~ieg-a.ÇãO~ do Brasil 
à XLVIII Sessão da Assembléia Geral das Naç9es Unidos, 
na qualidade de Observador Parlamentar, no perfo_dq_ de._ lO_ 
a 22-11-93, solicito me seja concedida autorização para desem
penhar essa missão, nos termos dos arts. 55, III; da Có.nsti-
tuição e 40, § 1\', a, do Regiinento Interno: -

Esclareço que deverei estar ausente do País no referido 
período. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1993. ~Senador 
Carlos Patr_ocínio. 

o SR. PRESIDENTE (l•.fabor Júnior r =-o recpieríriieiito 
lido será !'em e tido à ComiSsão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, nos 
termos do art. 40, § 3\' do Regimento Interno. - - -

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 1 u Se
cretário._ 

São lidos os seguintes. 
REQUERIMENTO N' 1,394, DE 1993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217-dO Regfrriento 
Interno do Se11~do Feder;~.! e no Atq da ÇolJlissã.o_ Dj.r~tQra 
n• 14, de 1990, combinado com o previsto no art 50, § 2", 
da Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao Minis
tro da Cultura, seguintes informações: 

Relação de todos os repasses de recursos para o Governe:' 
do Estado do_ Tocantins, e Municípios de Araguaína, Gurupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro d_e 1993, mencionando: 

a) número da ordem bancária; 
b) data da liberação dos recursos; 
c) breve histórico da finalidade da aplic3ção dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; 
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 

Justificação 

ComO Presidente da -ComiSsão de Assuntos Ecón6ffilcos 
solicito ao Exm'' Sr. Ministro José Jerónimo Mos_cardo de 
Souza, informações que dizem respeitO à --apreciaÇão, pelo 
Senado Federal, da matéria atinente a sua competência fiscali
zadora. 

Brasília, 8 de dezembro de 1993.- Senador João Rocha. 

(A Comissão Diretora) 

REQUERIMENTO N• 1.395, DE 1993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão_ Diretora 
o\' 14, de 1990, combinados com o previsto no art. 50, § 2\', , 
da ConstituiçãO Federal, requeiro sejam solicitadas ao Minis
tro da Aeronáutica, seguintes informaçO_es: 

Relação de todos os repasses de recursos para o Governo 
do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína, Gurupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto--Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro d_e_l993, mencionando: 

a) número da ordem bancária; 
b)- -âaltt dá iibcraçaO" dõs-recursos;-- --- -- ------ -----
c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor originaJ em cruzeiros e_ dólar comercial da época 

da liberação; 

e) observ~ção_ sobre a prestação de contas da apJicação 
dos recursos. 

·justificação 

Çomo Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 
solicito ao EXm'' Sr._- Ministro José-Jerónimo Moscardo de 
SoUza,. informaç·ões· que dizem reSpeító à apreciaÇão, pelo 
Se;- nado Federal, da. matéria atinen.te a sua-comPetêncià fiScali-
Zadora. , , - , 

Brasnia, 8 de dezembro de 19~3.- Senador João Rocha. 

(Â- Comissão Diràoriz)" 
REQUERIMENTO N• 1.396, DE 1993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 -e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretori 
no 14, de 1990, combinados com o previsto no art. 50, § 29, 
da Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao Minis
tro do Exército, seguintes informações: 

Relação de todos os repasses- de recursos para o Governo 
do Estado Jo Tocantins, e Municípios de Araguaína, Gurupi, 

-Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993, mencionando: 

a) número da ordem bancária; - - --
b) data da liberação dos recursos; 
C) br~ve h.istóriço da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor origiqa:-J em cn.~-zeiros e .dólar_ comercial da época 

da liberação, 
e) q.Qs.ervação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. -
Justificação 

Como Presidente da Comissão de Assuntos EConómicos 
solicito ao Exm" Si. Minístro gen. Ex. Z~nildo Gonzaga Zo
roastro de-Lucena, informações que dizem respeito à aprecia
ção, pelo Senado Federal, da metéria atinente a sua- compe
tência fiscalizadora. 

BnlsÍiia, 8 de dezembfo de \993.- Senador João Rocha. 

(À Comissão Direrora) 

REQUERIMENTO N• 1.397, DE 1993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 
n'-' 14, de 1990, combinados com o previsto no art. 50, § 2\', 
da Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao Minis

_tro da Marinha, as seguintes informações: - -
Relação de todos os repasses de recursos para o Governo 

do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína, Gurupi, 
Palmas, Paraíso do TocaritfiiS e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993, mencionando: 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos recursos; 
c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; 
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 

justificação 

Como Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 
solicito ao Exm~ Sr: Ministro Alte. Esq. Ivan da Silveira Serpa, 
infonnações qtl.e--dizem- respeito -à -apreCiação, pelo Senado 
Federal, de matéria atinente a sua competência fiscalizadora. 

BrasJlia, 8 de dezembro de 1993.- Senador João Rocha. 

- (À Comissão Diretora.) 
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REQUERIMENTO NiT.398, DE-1993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 
n" 14, de 1990, combinados com o. previsto no art. 50,§ 29 , 

da Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao Minis
tro da Educação e do D.esporro, as s_eguintes informações: 

Relação de todos os repasses de recursos para o Govern9 
do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína, Guripi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacio_nal, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993, menciOnando: 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos recursos; 
c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comer~ial da época 

da liberação; -
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 

Justificação 

Como Presidente da Comissão de_A~suntos Económicos 
solicito ao Exm~ Sr. Ministro Murilo de A velar Hingel, infor
mações que dizem respeitO -à ·apreciaç~o, pelo. Senado Federal, 
de matéria atinente a sua competência f1scahzadora. 

Brasnia, 8 cte-cteiembro de 1993. ~Senador João Rocha. 

(A Comissão DiretOra.) . 

REQUERIMENTO N• 1.399, DE 1993 

Nos termos do disposto nos artS. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 
n' 14, de 1990. combinados com o previstoho aiCSO, § 2•, 
da Constituição Federal, requeiro sejam solicítãdas ao Minis
tro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, 
as seguintes informações: 

Relação de todos os repasses de recur~os para o Governo 
do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína~ Gi.Irupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993, menci'!nando: 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos recursos;_~-
c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dó_l_ar c9merciaj da época 

da liberação; · 
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. · - · 

Justificação 

Como Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 
solicito ao E-xm"' Sr. Ministro Dejandír Dalpasquali, informa
ções que dizem respeito à apreciação, pelo Senado Federal, 
de matéria atinente a sua competência fiscalizadora. 

Brasrlia, 8 de dezembro de 1993. --=-Senador João Rocha. 

r À Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 1.400, DE 1993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 
nP 14, de 1990, combinados com-o previsto no a_rt. SQ § 29 , 

da Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao Áfinis
tro da Saúde, as seguintes_ informações: -

Relação de todos os repasses de recursos para o Governo 
do Estado do TocantinS, C ~unicípios de Araguaína, Gurupi, 

Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nac.ional, ano a ano. 
a partir de 1990 até novembro de 1993, mencionando: 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos recursos; 
c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; 
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. --

Justificação 

Corno Presidente da Comissão de Assunt_os Econômicos 
solicito ao E::tm"' Sr. Ministro Henrique Antônio SantiHo, infor
mações que dizem respeito ã -apreciação, pel~.S~nadoFederal, 
de matéria atinente a sua competência fiscali~adora. 

Brasília, 8 de dezembro de -1993. ~ Senad?r João Rocha. 

(À Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 1.401, DE 1993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e217-do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da ComisSão Diretora 
_n1' 14, de 1990, combina_dps com o previsto no art:_ 50, § 2<:>, 
da Constituição Fed'eral, requeiro sejam solicitadas ao Minis
tro da Justiça, as seguintes infõrmaÇOes: 

Relação de todos os repasses de recursos para o Governo 
do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína, Ghiupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, 
_a partir de 1990 até novembro de 1993, mencionando: 

a) número da Ordem Bancári'a; 
b) data da líberação dos recursos; 
c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar com~rcial çla época 

da liberação; ,_ - - -· 
e) obServação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 

Justificação 

Como Presidente da Comissão da Assuntos Econômicos 
solicito ao Exm<:> Sr. Ministro MaUrício José Corrêa, informa~ 
ções que d_i~em respeitO à <.tpreciêlção, pelo Senado Federal, 
de:matéria-_3tinente <:\sua competência fiscalizadora. 

· Brasflia, 8 de dezembro de 1993.- Senador João Rocha. 

(A Comissáo Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 1.402, DE 1993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 
n' 14, de 1990, combinados com o previsto no art. 50, § 2•, 
da Constituição Federal. requeiro sejam solicitadas ao Minis~ 
tro do Meio Ambiente e da Amazónia Legal, as seguintes 
informações: 

Relação de todos os rep?_sses de recursos para o Governo 
do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína, Gurupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a_ ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993, mencionando: 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos recursos; 
c) breve histórico da fin3Hdade da aplicação dos recursos; 
d) valor original cm cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; · 
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 
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Justificação 

Como Presidente da Comissüo de Assuntos EcÜnômicos 
solicito ao Exmn Sr. Ministro Rubens Ricúpero, informações 
que dizem respeito à -aprcci3_ção, -pelo Senado -Federal, de 
matéria atinente a sua competência fiscalizadora. 

Brasilia. 8 de dezembro d"e f993.- sériadÓr João Rocha. 

(À Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 1.403, DE I993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 
n" 14, de 1990,_combinados com o previst9 no arf..SO, § 2", 
da Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao Minis
tro da Integração Regional, as seguinteS infOrmaçõeS: 

RelaçãO de todos os repasses de recursos pãrã o Governo 
do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína, Gurupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro-de 1993, mencionando: 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos recursos; 
c) breve históricoda finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação;----- -
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 

Justificação 

Como Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 
solicito ao Exm" Sr. Ministro Alexandre Alves Costa, informa· 
ções que dizem respeito à apreciação, pelo Senado FederaL 
de matéria atinente a sua competência fiscalizadora. 

Brasilia, 8 de dezembro de 1993.- Senador João Rocha. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• I.404, DE I993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissã-o "DiretOrii" 
n'' 14, de 1990, combinados com o previsto no arr._50, § 2°, 
da Constituição Federal, requeiro sejam soliciütdas- ão MiiiíS·--
tro do Bem· Estar Social, as seguintes in_forrii.ações: _ 

Relação de todos os repasses de recursos para o Governo 
do Estado do Tocantins, e ·Municípios de Aragll:aina, Gurupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993; mencionaridó: 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos re_cursos; 
c) breve históriCo" da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; · -· 
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 

Justificação 

Como .Preside-nte da Cõmissao de Assuntos EconómicOs 
solicitO ao EXin"Sr-_- Minfstro JUtahy Magalhães Júni9r, infc,>r·.
mações que dizem respeito à aprecíação, pelo senado Federal, 
de matéria atüiCrite-a suã competência fiscalizadora: 

Brasilia, 8 de dezembro de 1993._- Senador João Rocha. 

r A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• I.405, DE I993 

Nos termos Uo disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 

n~ 14, de 1990, combinados com _o previsto no ãrt. 50, § 2~. 
da Constituição Federal, requeiio sejam solicitadas ao Minis
tério da Previdência Social, as seguintes infonriações:_ 

Relação_çle todos os repasses _de recursos para o Governo 
do Estado do Tocantins~ e Municípios de Araguaína, Gurupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993, mencionando: 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos recursos; 
c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; 
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 

. )u~tifica_ção 

Como Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 
solicitO-ao Exm" Sr. MinistrO AntôniO Britto -FÚho. -informa
ções que dizem respeito à apreciação~ -pelo· Senado Federal, 
de matéria afinente a sua competência físcalizadOfa. 

Brasma;8 de- dezembro de 1993.- Senador João Rocha. 

(.À CÕinissão Diretor~.) 
REQUERIMENTO N" 1.406, DE 1993 

Nos~termos do disposto nos arts.-216 e 2-17 do Regímento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 
n~ 14, de 1990, combinados. cow_o prev_isto no art. 50,§ 2~. 
da Constituição_ Federal, requeiro sejam soiicitacJas.ão Minis-
tro do irabálhÓ,_ ás _s"eguÍnt~s informaçõ_es~ _ __ 

Rd3Ção de todos os i-e passes· de recursos para o Governo 
do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína, G~.:~rupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993, mencionando: 

a) número da Ordem Bancária: 
b) data da liberação dos recursOs; 
c) breve his.túrico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; 
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 

Justificação 

Como Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 
solicito ao Exm"Sr. MiriiStio Walter B-areÍli, info"rlnações que 
dizem respeito à apreciação, pelo Senado Federal. de matéria t 
atinente~ a sua competência fiscalizadora. 

Brast1ia, 8 de dezembro de 1993_- Senador João Rocha. 

(.À Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 1.407, DE I993 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e-217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Direl:ora 
n? 14, de 1990, combinados com o previsto no art. 50". § 2" 
da ConstitUição FederaL requeiro sejam solicitadas ao Minis: 
tro dos Transporte~ as seguintes informações: -

Relação de todos os repasses de recursos ·para· o GoVerno 
do Estado do Tocantins. e Município!> de Araguaína, Gurupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. ano a ano, 
a partir de 1990 até novemhro de 1993. mencionando: 

a) número da Orderrl Ban_cária~ 
b) data da lihcração dos recursos: -
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'.c)'breve histórico da firialidade da aplicação dos recursos~ 
·;' d) valor original em' ·cruzeiros e dólar comercial da épo-ca 

lia liberação; - - · 
e) observação -sobre a-prestação de co-ntas da aplicação 

dos recursos. ' - ·"·~· ~;_ · · 
I . 

~ , , . J9stificaçáo 1 -~l-
Como Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 

solicito·ao Exm~> Sr. Ministro Alberto Goldman informações 
que dizem respeito à aprecíação, pelo Senado Federal, de 
·matéria atinente a sua competência ijscalizadora. 

Brasília, 8 de dezembro de 1993. - S!'riador João Rocha. 

REQUERIMENTON• 1.40~,.P.E,: I993 
,., -:.. ' ' -_ 

: Nos temos do dispfiJsto nos arts. 216.e 217 do Regimento 
•"Interno do Senado Fe_deral e no Ato da_ Comissão Diretora 
h9 14, de.1990, cOinbinados com o_ previsto no art. 50~ § 2'?, 
tla Constituição Fi!derãl, re(jueiro sejam s.olicitadas a9 Minis
tro de Minas ~Energia as Seguintes inform.a_çôes: 

,_, .. ~~~a~~~.de tod~~ 9s, ~e passes de rec~rs~s para o Governo 
~do Éstado do Tocantins, _e Municípi()S de. Araguaína, Gur.upi, 
P~lmas_, Paraiso do TÕCãritins e Porfo NaCional, ano a 3no, 
a partif'de 1990 aténóVenibro de 1993, m-ehcionandÕ:_ 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos_ recursos; _ 

_c) Prc;:v.~ 4istóriCO dá fiúalídade da aplicação dos recursos; 
d) Valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; - -
e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 

Justificaç~o 

Como Presidente da Comissão de Assmiios EconômkO:S 
·solicito ao Exm9 Si. Ministro Paulino Cíce-ro de Vasconcelos 
~nform3ções que dizemrespeito à apreciação, pelo Sehaºo 
Federal, de matéria atinente a sua competência fiscãlizadúra. 

Brast1ia, 8 de dezembro de 1993. ~Senador João Rocha. 

(A. Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 1.409, DE 1993 

' Nos temos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 
Ít<:" 14, de 1990, combfnados com o previsto no art. 50, § 2'?, 
da Constituição Federal, requeiro sejam sOlicitadas ao Minis
tro das Comunicações aS seguintes-informações: 

Relação de todos os repasses de recursos para o Governo 
-do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína, Gurupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993, mencionando: 
1 a) número da Ordem Bancária; 
( b) data da liberação dos recursos; 

c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
t d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 
da liberação; 
: e) observação sobre a prestação de contas da aplicação 
dos recursos. 

Justificação 

Como Presidente da Comissão de Assuntos Económicos 
solicito ao Exm9 Sr. Ministro Hugo Napoleão do Rego Neto 

informações que dizem respeito à apreciação, pelo Senado 
Federal, de matéria. atinente a sua competência fiscalizadora. 

Brasília, 8 de dezembro _de 1993 .. ~Senador João Rocha. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUEÍÚMENTtYI'i•'l.410, DE I9!Ü ' 
· . - ·: • '., ; ' · ·· ':·_...- t 'i_.-·· r 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado-Federal e no Ato da Comissão Diretora 
n" 14, de 1990, combinados corri o previsto no art. 50, § 2'\ 
da Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao Minis
tro da Fazenda as seguintes informações:._ 

Relação de todos os repasses de recursos·patà}> Governo 
do Estado do Tocantins, e Municípfos de Araguaínà, Gurupi. 
Palmas, Paraiso do Tocatins e Porto Nacional, ano a ano, 
a partir de 1990 até novembro de 1993, menciorl3i1do: 

a) número da Ordem Bancária; · 
b) data da liberação_dos recursos; .-
c) breve histórico" da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; , . , . 
el observação sobre a_ prestaçãO de contas :da aplicação 

doS_· recurs_t;>S. - - · · ' 

Justificação 

-Como Presidente ,da CoiriissãO,de Assuntos 'Ec.onómicos 
solicito ao Exm~> Sr. Ministro Fethardo HenriqUe Cardoso 
_!:[1formações que dizem respeito à apreciação, pelo Senado 
Federal, de matéria atinente a sua competência fiscalizadora. 

Brasília, 8 de dezembro de 1993. ~Senador João Rocha. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 1.411, DE 1993 

Nos termos do disposto nOs art~. 216 e 217 do-Regimento 
-Interno do Senado Feçleral e no Ato da Com_issãó Diretora 
n~ 14, de 1990, combinad'?s __ c;:om o previsto no art. 50, § 2~. 
da Constituição Federal, requeiro sejam soliêitadas ao Minis
tro da Indústria, do Comércio e do TurismO,_ as seg9intes 
infoimações: -- ---

Relação de todos os repasses de recursos p~ra o Governo 
do Estado do Tocantins, e Municípios de Araguaína, Gurupi, 
Palmas, Paraiso do Tocantins e Porto Nacional, ano a an:o, 
a partii:" de 1990 até novembro de}~93, menciOnando: 

a) número da Orderil BanCária; 
b) data da liberação dos recursos; 
c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da_ liberação; -
e) observaÇão sobre a prestação de contas da aplicação 

dos recursos. 
Justificação 

Como Presidente da ConiisSáo de- Assuntos Económicos 
soHcito ;;to Exm9 Sr. Ministro José Eduardo de Andrade Vieira 
informações que dizem_ respeito à apreciação, -pelo Senado 
Federal, de matéria atin"ente a sua competência fiscalizadora. 

Brasi1ia, 8 de dezenlbro de 1993. -Senador João Rocha. 

(À Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• I.412, DE 1993 

Nos temos do disposto nos atrs:-216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Diretora 
n~ 14, de 1990, combinados com o previsto no art. 50,§ 29 • 
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da Constituíção Federal, requeiro sejam solicitadas ao Minis
tro da Secretaria de Assuntos Estra:tégicos _ _seguintes infor-
mações: - -

Relação de todos os repasses de recursos pata ·o GovérfiO 
do Estado do To_cantins, e Munícipiós de Araguaína. Gurupi, 
Palmas, Paraíso do Tocantiris e Porto Nacional. ano a ano, 
a partir de 1990 atê novembro de 1993,_mencionando: 

a) número da Ordem Bancária~ 
b) data da liberação dos recursos; 
c) hreve histórico da finalidade da aplicação dos recursos; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comercial da época 

da liberação; -
e) observação -sobre a prestação de contas- da aplicação 

dos recursos. -

Justificação 

Como Presidente da t:On:iissáo de Assuntos EconómicO-s
solicito .ao Exm" Sr. Ministro Alte. Esq. Mario Cesar Flores 
informações que dizem respeito à apreciação, pelo Senado 
Federal. de matéria atinente a sua competência fiscalizadora. 

Brasília. 8 de -dezéx1tbro ~e 1993.- Senador João Rocha 
(.À Comissãó~Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 1.413, DE 1993. 

Nos termos do disposto nos arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Comissão Dirritora · 
n" 14, de 1990, combinados cotn ·o previstO no art. 50, § 2\', 
da Constituição Feâeral. requeiro sejam solicitadas ao Minis~ 
tro da Secretaria de Planejamento, Orçamen-to e Coordenação 
- SEPLAN. seguintes informações: .· . 

Relação de todos os repasse-s ·de recursos para o Governo 
do Estado do Tocantins, e Municípios' de Araguaína, Gui"upi, 
Palmas, Paraíso do Toeáritins e Porto Nacional. ano a ano, 
a partir-de 1990 até novembro de 1993, mencionando: 

a) número da Ordem Bancária; 
b) data da liberação dos recursos; 
c) breve histórico da finalidade da aplicação dos recursos·; 
d) valor original em cruzeiros e dólar comerciai da época 

da liberação; -
e) observação -sobre a prestação de contas da apolicação 

dos recursos. -

Justificação 

Como Pfe.sldente da Comissão de Assuntos Económicos 
solicito ao Exmo. Sr. Ministro Alexis Stepanenko Lnform3Ções 
que dizem respeito ã"·apreciação, pelo Senado Federal, de 
matéria atinente a sua competência fiscalizadora. 

Brasília, 8 de dezembro de 1993. -Senador João Rocha. 

(A CôrhlsSãõ Diretora} 

O SR. PRESIDE-NTE (Nabor Júnior)- Os requerfmen· 
tos lidos são despachados à Mesa para decisão. nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, reqüérimehtoS:_ que· seião lidos pelo Sr. 
1 o;> Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• f .414; DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 210, do Regimento Interno do Sena

do Federal, requeiro a tra~scrição nos Anais do_ Senado, de 
matéria publicada no jornal O Liberal, de 21 de novembro 

passado, de Belém/PA,_de autori~ do D~putado Ge:rsqn ~~res. 
intitul~d!l ··A CUT e o dinheiro estrangeiro'', conforme.ançxo. 
- Sala das SeSsõeS, 13 de dezemb!o de 1993. - Senado r 
EspefidiãO Amin. 

(A Comlssiio Diretora) 

REQUEiUI\1ENTO N• 1.415, DE 1993 

RequeirO, nos termos regimenta'is._ que ~ artigo' ~nexo 
intitulado "S_upremo já decidiu", de autoria do Professor úe
raldo Ataliba, publicado na Folha de S .. Paulo, de 8 de ~]<,ze~m
bro de 1993, seja trinScrito nos AliaiS dO Senado FederaL. 

Sàla das Sessões. 13 de deiernbro de 1993. -Senador 
Antonio Mariz 

O S)!.. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -De acordo com 
o ,a_rt .. 210, § 19, do Regimento Interno. os req~;~erimentos 
lidos .serão submetidos ao exame da Conlissão Direto_ra, . _ . 

A Presidência te,c~beu do ;BançQ Central do _Brasil_o Ofí
cio S/165, de 1993 (n' 3.245193, na origem), solicitando, nos 
termos da Resolução ·n~ 36, de 1992, ~o Senado Federal, auto
rização pata que a Prefeitura Munici(>ãi de Cafei3I do. sUt; 
Estado do Paraná, poSSa contratar operações de crédito. para 
os fins que especifica. _ __ __ __ _ __ _ 

A matéria serã deSpachada- à ComisSão de Assuntos Eco-
nômicos.. . - , , 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -A Presidência 
recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício n~ 3.246, de 
8 do corrente, encaminhando a complementação dos docu
mentos necessários à instrução do Ofício S/129, de 1993. 

O expediente será despachado à Comis_são de Assuntos 
Económicos~ para ser anexado_ ao processado da matéria em 
referência. _ _ ___ _ _ _ _ _ _ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
recebeu_ do Banco Central do Brasil os Ofícios S/166 á_l73_._ 
de 1993 (n• 3.235.2 a 3:235.9/93, na origem), encaminhÍmdo, 
nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, 
solicitação para que as Prefeituras de Caxias do Sul (RS), 
Mauá (SP), Iracema do Oeste (PR). Realeza (PR). Jesuítas 
(PR), Santa Mônica (PR), lbaiti (PR) e Nova Aurora (PR) 
possam contratar operações de crédito para os finS que especi
ficam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de_ Assuntos 
EconômicOs. 
. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
recebé:U do Banco Central do_ Brasil os Ofícíos n" 3.294 a 
3..296193, de 9 do corrente, encaminhando a complementação 
dos documentos necessários à instrução d_os Ofícios n"s S/132, 
S/12 e S/33, de 1993, respectivamente . . 

Os expedientes serão despachados à Comissão de Assun
tos Econômicos para serem anexados aos processados das 
matérias em referência. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Em sessão ante· 
rior, foi lido o Requerimento n' 1.383, de 1993, do Senador 
Chagas Rodrigues, solicitand_o, nos térmos do art. __55, II, da 
Constituição, e art. 40, § 19 , alínea a, do Regímento Interno, 
autorização do Senado para aceitar missão do Executivo, a 
fim de, na qualidade de Observador Parlamentar, integra-r 
a Delegação do Brasil à, fase conclusiva da "Negociação da 
Rodada Uruguai do GAIT" •. 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Solicito ao nobre Senador João Calmon o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 



11288 Terça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL (Seçãoii) Dezembro de 1993 

O SR- JOÃO CALMOi'il (PMDB- ES. Para proferir 
parecer. Sem revisão-do orador.)- Sr~ Presidente, Srs. Sena
dores, para integrar- a COnferêriciã-Sohre Negociação, da Roda
da Uruguai do GA TI foi indicado o nobre Senador Chagas 
Rodrigues. A matéria dependeria de aprovação no âmbito 
da ComissãO de Relações Exteriores· e Defêsa Nacional. 

Como membro dessa Comh.são, fui destacado Para exarar 
o parecer no ·plenário do Senado Federal. Analisei toda a 
documentação a11::exa e, com\'_ Relato_r, o f9.Cu voto, aqui no 
plenário, é inteirame_n,te favorável à aprovação da Mensagem 
do Senhor Presidente da República. · - ·- - · · 

É o parecer, Sr. Presidente. - -
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O parecer é favo

rável. 
A votação fica adiada por falta de qUOrum. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em sessão ante

rior, foi lido o Requerimento n" 1.384, de 1993, do Senador 
Magno Bacdar, solicitando, nos termo.s:dos arts. 55·, ·u, dá 
Constituição, 'e 40~--§_ i", alíril!3. a, do Regimento Interno, 
autorização do ·sen~do pafa ac~itar missâo do Executivo, a 
fim de, na qualidade de Observador Pá.flamentar, integrar 
a Delegação do Brasil à fase condusiva da ""Nego.ciação da 
Rodada Uruguai do GATT"'. · 

O requerin:Ienio deixou de ser vot-ado naquela .oportu
nidade por falta de quorum. 

Solicito ao nobfe Senador JoãO Caliüon que profira- o 
parecer, em nome_da Comissão de RelaÇOeS Exteriofes e Defe-
sa Nacional. _ _ _ , 

O SR. JOAO CALMON (PMDB - ES. Para proferir 
parecer. Sem revisãodo orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, como-·metnbro da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, acabo de ser d~:?ignado para relatar a 
mensagem do ExcelentíSsimo Senhor -PrCsidente dã Repú
blica. 

Examinei detidamente a mensagem e o Iheu vóto é intei
ramente favorável à sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE "[João Caimon)- O parecer é favo

rável. 
A votação fica adiada por falta de" quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em sessão ante
rior foi lido o Requerimento n"' 1.385, de 1993, do Senador 
Nabor Júnior, solicitando, nos termoçdos arts. 55, II, da 
Constituição, e 40, § 1", alínea a, do Regimento Interno, 
a~torização-do Senado para aceitar rtiiSS:ão do Executivo, a 
fim de, na qualidade de Observador ~a_r!al!lentar, integr~r 
a Delegação do Brasil à fase conclusiva da "Negociação da 
Rodada Uruguai do GATT". · 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Solicito ao nobre Senador João Calmon ·que -ofereça, em 
nome da Comissão-de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
o ·competente parecer sobre a matéria. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Para proferir 
parecer. Sem.revisão do or:~.dor.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, depois de uma análise meticulosa -dos-documentos que 
foram encaminhados à Comissão de :Relações Exteriores e 
Defesa Nacional do Senado Federal, opino favoravelmente 
à concessão dessa autorização. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O parecer é favo-

rãvel. . 

A votaÇão fica adiada por falta de quorum. 
· O SR. PRESIDEN1"E (Nabor Júnior)- Em sessão ante

rior foi lido o Requerimento n" 1.386, de 1993, do Senador 
Jonas- Pinheiro, solídümdo, nos termos dos arts. 55, II, .da 
Constituição", e· 40, § 1\ alínea a, do Regimento íiltefôo, 
autoriza-Ção dó Senado para aceitar niissão dO EXecutivo; a 
fim de, na· <iualidade de Observador Parlamentar, ihtegtar 
a Delegação do Brasil a XL VIII sessão da Assembléia Geral 
das Nações Unidas. 

O re_querimento deíxou de ser votado naquda oportuw 
nidade por falta de quorum. 

"Solicito ao nobre_ Senador João Calmon que ofereça o 
parecer respectivo, em nome da Comissão de RelaçõeS Exte
riores· e Defesa Nacional. - ·-- - ,. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Para "proferir 
parecer. Sem reviSãO dó orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o Presidente da RepUblica.d:ecidiu indicar para integrar 
a Delegação do Brasil, na qualidade de ObserVadOi P"arla
mentar da Assembléia Geral das Nações Unidas, o nobre 
Senador Jonas Pinheiro. -

Como Relator indicado para orinar no-plenário manifesto 
a ·minha opinião inteiramente fàv"oi-áv'el_ à designação feita 
pelo Senhor Presidente da Repú,blic~. 

O SR. PRESIDENTE (!'labor Júnior)~ ó-parecer é favo-
rável. -

A v_o_taçáo fica- ãdiada por falta de quorum. 
P"assa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra, como primeiro orador inscrito~ ao 

nobre Senador João catmon. 
O SR. JOÃO CALMON (PMI;>B - ES, Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.-· Presidente, 
Srs. Senadores, como a sessão vespertina das segundas-feiras 
é muito ·propícia a pronunciamentos, aprOveito esta oportU
nida_de para comentar rapidamente uma das emendas à Consti-
tuição que já ericaminhei para a devida apreciação. _ 

Trata--se de uma modifiC<ição substantiva, da maior im
portância, na área da Receita Federal. Os índices de sonegação 

. de impostos- nas-áreas federal, estadual e municipal têm real
mente diffiensões siderais. 

. Creio ·que o Brásil seja um dos ca-mpeões de sonegação 
de Impostos, não porque o nosso povó seja congenitamente 
desonesto e sonegador, m~s __ P()!_q_u~ a carga tributária é muito 
pesada, em virtude da ~xistência da maiori<l ~smagadora que 
n~o recolhe os impostos devidos ou soinente os recolhe parcial
mente. 

Esperamos a oportunidade altamente favorável desta re
visão da nossa Carta Magna, que, no começo, rece_beu muitas 
crfticas, mas que, finalmente, foi assimiladã. por todos os :Parti
dos e está caminhando de mane~ra promissora, que se reflete 
no número altamente animador de emendas encaminhadas. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador João .Calmon, V. Ex• 
me concede um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON -Com muito prazer, concedo 
o aparte ao nobi-e S.en'ador Ney Maranhão, um entusiasta 
desse esforço fiscal adicional para resolver problemas de extre
ma gravidade, como os da educação, da saúde e tantos outros. 

O Sr. ~ey Maranhão- Senador João Calmon, V. Ex•, 
quando sobe à tribuna ou quando fala aqui da ba1_1cada, só 
traz assuntos. da maior importância para o seu Estado e, princi
palmente,_para os interesses nacionais. Todos nós, no Senado 

-e na Câmai:a;temos acompanhado a luta de V. Ex~ em defesa 
da educação, área que, em· qualquer país do mundo, hoje, 
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em desenvolvimento ou_ desenvolvido. estaria_em primeiro 
lugar; em_segundo lugar. tamb_ém estaria a _educação; em ter
ceir9, a educação~ em quarto. a edu~ãçã~, e; em-_ qui!J.to', a 
educação, para depois vir O resto. Todos admiramoS a batalha 
de. V. Ex• em prOl da educação. V. Ex• lnesmo feconhece 
qlle,na realidade .. muito ,airi4a. le:m .que'Se{- jéito neSte País 
nO SetÇir édticação. O segu.nPo assunto. Senador João Calm9n, 
é 'sobre a sonegação fisCal. Realmente,- a carga tr_ibutária é 
imensa. O empresariado. no fírn -da semana, no fim do mês, 
entre pagar o excesso de carga tributária e pagar os operários, 
tem que optar por estes. Nós .devemos, Senador- e V. Ex~ 
é, ,também, um dos.baluarte.s dessa luta.- diminuir essa carga, 
para que todo mundo pague. V. Ex• sabe que o maior sone
gador deste País é o Estado. O. Senado mesmo aprovou um 
projeto,_ de ·?o~sa _autoria, gue e!lglobo!f a R~soluçã,q fl~ 58 
desta Casa, obrigando os três,nív~i$ da Feçi~raçãQ ~Estados, 
Municíp~O:s e estatai.s- a págar os _52% que deviam ao INSS. 
Se não fosse este Senado aprovar a Resolução n~' 58", que 
obrigava, em um de seus artigos, esses três s_egmentos recolher 
à Previdência, o Ministro António Britto, hoje, não estaria 
pagand?•- ~e maneira·nenhum_a, ~os aposentados -_coisinha 
pouca, como diz Chico Anys_io _-_ e pensionistas. ~o meu 
Estado, nobre colega, exemplifico com unia- prefeitura, a de 
Glória do G.oitá, -que V. Ex~ muito bem conhece. Fazia 30 
anos que o Executivo Munkipal n:lo paga'vâ.. à Previdêncja. 
Isso signifiCa apropri~ção,i~débita pura:_~esçonta-se do __ operá
rio, ·cto funcionário e não se recolhe para a Previdência. E 
o que foi que aconteceu a esses prefeitos nesses últimOs trinta 
anos? Nada. No entanto, se o empresário_ deixar de pagar 
a Previdência, ele enfrentará correÇãq e _multa_. Issp_ significa 
apropriaçãO iitdébita, àime qúe dá c~dda. O Estado dii: 
"Faça o que ~igo,.mas çãq faça Q que _e_u faço". Portanto, 
V. Ex~ está trazenQ() dois .temas .da maior importância- para 
este País: educação e combate à sonegação. Com iSso; temOs 
de evitar impOstos peqUenOS e difícéis de seÍ'em reéoJNdos. 
Sabe V. Ex~ que aserilpie~as médias e- grailQes pagam caro 
aos profiSsioniis dã área de tributação para orienlá-las sobre 
como devem pagar os impostos-. E, mesmo assim, se a fiscali
zação for fazer uma auditoria, muitas dessã.s empresas ainda 
terão problemas com a Receita Federal. Parabéns ~ V. Ex~ 
por esse pronunciamento. Toda a Cãsa d~v_erá .ouvi-lo com 
atenção, POis ele é de grande importância para o desenvol
vimento eConórriicO e social do País. 

O SR. JOÃO CALMON - Agradeço a V- Ex•, nobre 
Senador Ney Maranhão, por esse aparte que enriquece e pres
tigia meu pronuriciamento. 

Há um dado recentíssimo que ilustra a tese que V~. Ex~ 
acaba de expor. Reúnem-se, dentro de_ 48 horas, na Índia, 
os dez países que, no seu conjunto, conceiltraril 70% dos 
analfabetos do mundo. Um desses j:,afses, desgraçadamente, 
é a República Federativa do Brasil. O nosso co~~joso Ministro 
da Educação, Professor Munlio Hingel, já partiu para aqueles 
país a fim de desempenhar essa missão que já não deveria 
abranger o Brasil. _ 

Di<inte deste quadro aterrador, é fácil fazer um diagnós
tico. _Há vários motivos que justificam, parcialmente, essa 
situação tão humilhante para o Brasil; porém, um deles, sem 
dúvida alguma, é o volume astronómico de sonegação de im-
postos. - -

Nobre Senador Ney Maranhão, conheço-o e admiro-o 
há muitas décadas, desde que nos encontramos na cidade ! 

do Recife, e sempre tenho contado com a sua amizade, çom 
Q ~eu estímulo p-a~a defender estas duas grandes_ causas que 

estão indisSoluvelinente ligadas: combate~ a ~Õnegação de im
postos e dar a mais alta prioridade à _educação em todos os 
níveis. Muito obriga,do a V. Ex~ ~ 

Referia-me à Revisão Constitucional que ~::stá terminando 
a sua fase preliminar, qual seja, a de apresentação de emendas. 
Antes irieSmo de se_ iniciai' O trabalho- nO Çongresso Revisional 
já ~omeça_rira ser (offi<~d-~s alguma_s provtd_ências que merecem 
destaque. Uma delas tem endereço certo: não permitir que 
o posto de Diretót da Receita Federal sejif ó-cupadó ·por um 
funcionário da UniãO demissível ad nutum. A sua permanência 
à frente dessa ~rea d~ importância eXt,raordinária ·não pOde 
depender do mau humor de um ch~fe 9_9 _Poder Executivo 
ou da pressão dos sonegadores. 

Por isso mesmo, para evitar essa alta rotatividade de 
dirigentes da Receita Federal, apresentei uma emenda ao Títu
lo VI, Capítulo I, Seção IV da Constituição, no -seu ·art. !55-
0 texto da minha emenda é este: 

: - "A admJni~tração tributária' e 'de outras rértdas 
federais será' exercida pela Secretariá da Receita Fede
tal, asseguiada sua autonomia furicional, adminiStra
tiva e financeira na forma da- le'i -que disporá sobre 
o: seu estatUto','ol:-ganização 'e atribuiçCes. 

§ 19 - O Secretário da Receita Federal será no
me-ado pelo Presidente da Repúbl'tca, dentre cidadãos 
de reputação ilibada e de notóriOs conhecimentos 'ein 
matéria tribu~tária, após a aprovação do seu nome pela 
maioria absolutãdos membros do Senado Federal, para 
mandato de _dois anos, permitid~ a recondução apenas 
uma vez. . __ 

Art. 2~ -:---o _A destituição do Secretário da Receita 
_ Federal, por iniCiativa do Presidente da República, de

verá ser preC~dida de autorizaçãq da maioria absoluta 
do Senado FederaL 

Vou ler a justificativa de_ssa proposta de emenda, porque 
é curta e merece ser inCorporada aos Anais do SenadO: 

"A recente_ experiência int_e~~'!cjqn_al demonstra 
que a moderna administração tributária exige um nível 
de autonomia que permita, a um só t~mpo, agilidade 
administrativa, funcional e financeira, que assegure um 
grau de eficiência desejável no processo de tributação, 
arrecadação e fiSCalização dos tributos federa!s, n~ceo;
sário ao atii:lgüriento -do volume adequado de receitas, 
com um mfrtimo·de_ evasão e conseqüente justiça fiscal. 

Por sUá ve·z, a nomeação do Secretário da_ Receita 
Federal para mandato de prazo certo, com a aprovação 
da maioria absoluta dos membros do Senado Federal, 
pretende dar condições ao dirigente do órgão de resistir 
a eventuais pressões ilegítimas e lesivas aos intereSses 
maiores do Fisco Federal. 

Obviamente, o atual Secretário da Receita Federal tem 
todas as características_ descritas na minha proposta de emenda 
e S. Ex~ tem tomado algumas providências da mais alta rele
vância para alterar esta posição brasileira, porque o nosso 
País, desgraçadamente para nós, é um dos recordistas mun
diais de sonegação de impostos. 

Ainda hoje, o Jornal do Brasil, à pág. 15 do primeiro 
_ç--ª-derno, publica a seguinte matéria: "Receita fiscaliza grande 
contribuinte".- Subtítulo: "Governo quer aumentar a arreca· 
dação fiscal investigando 10 mil ricos selecionados''. :·A Re
ceita Federal decidiu mudar o esquema de fiscalização que 
vinha sendo executado pelos 5 mil fiscais em relação à pessoa 
física". 
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Começa a citação~ 
"Vamos deixar de lado as viúvas e assalariados 

e centrar nossas ações -sobre os grandes contribuintes", 
disse o Secretário da Receita Federal, Osiris- de Aze
vedo Lopes Filho. Segundo eü:, fiscalizar pequenos 
contribuintes dá muito trabalho e pouco retorno para 
os cofres da União." --

A idéia é fiscalizar essa~ pessoas através das ma
lhas que são feitas pelos co:rtlpUtãdores que analisam 
as declarações. A malha vai áeteâar quem forneceu 
números errados, utilizou abatimentos não permitidos 
- despesas com material escolar, por exemplo -
e errou nos Cálculos. Através da declaração tlo pequeno 
contribuinte a Receita tem, por outro lado, uma alter
nativa para fiScafi:Zar profissionaís libefals através do 
CPF fornecido para médicos, deriiistas e psicólogos. 

Foi bem selecionado o grupo inicial para esse .esforço 
de aumento da arrecadação. - -

"Dos seis milhões de contribuintes que declaram 
seus rendimentos todos os anos, a:penas uma faixa em 
torno de setenta mil pode ser ·co·ns·tderada realmente 
formada por ricos, ~nforma o Secretário. Um programa 
da Receita selecionou dez mil grandes contribuintes 
como pessoas físicas para uma fiScalização especial.'' 

A expectativa é que este an~? es_saop-erã-ção traga 
uma arrecadação adicional de 52 milhões de UFIR, 
através da checagem das declar_ações e acompanha-
mento dos aspectos exteriores de riqueza. _ 

O fato de não centrar a fis~c~l~zação sobre os peque
nos não significa qu-e essas pessOas serão desobrigadas 
de apresentar declaração. O Secretário disse que os 
computadores poderão detectar se o contribuinte cum
priu a sua obrigação fiscal. E-ste ano, a Receitei. intimou 
trinta mil contribuintes que deiXaram de apresentar 
declarações de renda entre 1991 e 1993, embora tives
sem tido rendimentos suficiehtepa:ratal firocedimen_to. 
Também -foram notificadas viriú:--e duas mil pessoas 
que tiVeram mais de uma fontC: de r:enda e .que omitiram 
a informação. · · 

O layout do formulário da declaração de renda 
do próximo ano já está praticamente pronto. A única 
mudança será a simplificaÇão da -declaração de bens. 
O declarante terá que informar apenas se vendeu ou 
comprou um bem e o saldo da conta corrente, caderneta 
de poupança -e óutros inVestimentos. 

O Sr.-)osaphat Marinh~- P~rmite V._Ex~ ur:n aparte? 
O SR. JOAO CALMON - Com muita honra, concedo 

o aparte ao nobre Senador Josaphat Marinho, glória da Bahia, 
do Brasil e deste Congresso. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador João Calrnon, 
V. Ex~ procede com muita correção, assinalando a eficiência 
do Díretor-Geral da Receita. Os resultados que ele vem obten
do com as providências administrativas torh.idas revelam so~ 
bretudo que o País não está precisando de novas leis, nem 
regulamentos, nem portarias; está necessitando de -homens 
capazes e idôneos para o exercício de suas funções. O Diretor 
da Receita está revelando que, para cobrar os tributos sonega
dos, inclusive dos ricos, não ·precisa de uma_ legislação, mas 
de poder e de decisão. -

OSR. JOÃO CALMON -Agradeço a V. Ex• esse apoio, 
que muito me desvanece. 

Além do fato que já focalizei sobre essa reuniáo de dez 
países que concentram 70% dos analfabetos no mundo inteiro 
-O Estado de S. Paulo de hoje, segunda-feira, na pág. A-15, 
revela: -

"Um quarto da população infantil vive na miséria. 
O Brasil tem 15 milhões de crianças e adolescentes 
que vivem em estado de rriiséria. Iss6 representa 46,9% 
do total de 32 milhões de indigentes e um_ _guarto da 
populaçáo infanta"~ juVenil do País. _São_ dados assusta
dores levantados pelo Instituto de Pesquisa Eco_nômica 
Aplicada - IPEA, a _pedido do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.-..,. CONAN
DA, formado por repres-enta-ntes do Governo· e da So-
ciedade Civil." - -

Esta matéria, que é longa, destaca este detalhe aterrador: 
"Indigência e·mais grave no Piauí, onde 61% dos 

menores vivem na miséria." 

Sr. Presidente, Srs. Sen"a<:Jores, deixarei para outra opor
tUnidade focalizar novos detalhes deste quadro de pobreza, 
de miséria e de miséria absoluta que enodoa a soçiedade brasi
leira. Creio que, s_e montarmos o esquema que está sendo 
iniciado pelo atual Secretário da Receita Federal, o Brasil, 
dentro de um prazo relativamente curto, vai dispor de recursos 
-sUficientes para dar uma solução ao problema dramático da 
Educação e da pobreza, da miséria e da alimentação insufi
ciente em nosso País. 

Muito obrigado. 
Durante o discurso do Sr. João Ca/mon, o Sr. Na

bor Júnior, 2-, secreiârio, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pf!/o Sr. Meira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Dando seqüência 
a seus trabalhos, a Mesa anuncia a palavra do ilustre Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL ~ BA. Pronuncia 
o~ s-eguinte discurso. Ser:n revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no último dia 11. cm que não houve sessão 
por ser sábado, comemorou-se o primeiro centenário de nasci~ 
menta de Alceu Amoroso Lima. cujo nome se irmanou ao 
de Tristão de Athayde. Já lhe fiz justo elogio na Academia 
de Letras da Bahia, salientando aspectos fundamentais de 
sua vigorosa personalidade. Seria indesculpáVeL porém. que 
não consignássemos a data nos Anais do Senado Ft::deral pelo 
padrão de inteligência, de cultura e de caráter que ele foi. 
Relembrá-lo no Parlamento significa. sohretudo. recordar a 
clarividência e o destemor com que defendeu a verdade e 
a liberdade, sem preconceito. 

As crenças que cültuou. em tLldos os domínios do pensa
mento, não lhe obscureceram nunca o amor e o acatamento 
à verdade e à liberdade. Por isso. entre tantas p;:iginas que 
legou à posteridade. nenhuma sobrekva às que destinou a 
estes dois valores. 

Assim, enaltccend~) a ··supc..·ra~·úo dos e~tremos". po-nde
rou: "Toda sabedoria ê rcspc..•itüvc..·l. Pois. h~i muitos tipos de 
sabedoria. E todo desrespeito a uma sahc..·doria qut.• n<.io seja 
a nos$a é. por isso mesmo. uma nt•gaç~io do c..•spírüo sapit.'n· 
cial". 

E acrescentou: "'Hü verdadL'S ntL'Silto l'ntrl' ~lS t•rros. l.:l.)nW 
há erros em todas as vcrdadl'S humanas. meramente opinativas 
e singulares. Daí o respc..•iw fúndanH.'Ilt~ll quL· dc..'VL'IlWs tc..•r 
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por todo aquele que, honestamente. procura a verdade, mes~ 
mo quando nunca a encontra. Ou está convicto de uma verda
de contrária a nossa". 

Nessa linha de pensamento, Alceu Amoroso Lima acen
tuou sua repulsa ao arremedo de liberdade. ou à liberdade 
artificiosa ou dirigida. Daí ter __ dito com a visão.do. verdadeiro 
homem de cultura: "'A liberdade falsa é_ a, pior das servidõe_s. 
É o riso histérico da escravidão no crepúsculo de um sonho". 

Presto-lhe esta homenagem e dele me valho para as refle
xões que passo a fazer, a fim de cumprir o dever de objeção 
às críticas descomedidas ao Supremo Tribunal Federal e às 
ameaças a sua liberdade de julgamento. -

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
OSR. JOSAPHAT MARINHO-OuçoV. Ex• com pra-

zer. 
O Sr. Marco Maciel- Sen-adOr Josapha_t Marin~o. ~esejo 

expressar a V. E~ qs _cumprimentos por estar registrando 
na Casa a passagem do Centenário do nasc_i~e1:1to de Alceu 
Amoroso Lima, o inesquecível TristãO de AtJ?ayde. Eu pode
ria dizer, se conseguisse_ sintetizar, que Alceu Amoroso Lima 
era um humanista integral, na linha de tantos outros pensa
dores- aqui eu poderia citar, de modo especial, a linha 
de Jacques Maritain_, que foi certa!Uente um dos ~ntel~ctuais 
que mais influíram na sua formação. E mais, estando em 
1993, um ano de muitos centenários importantes, não pode
mos deixar de assinalar, mais do que com palavras, a passagem 
desse Centenário de nascünento, porque--Alceu Amoroso Li
ma não foi apenas um filósofo, um pensador, mas foi também, 
podemos dizer -embora nunca tenha e~ercido cargos públi
cos --um-político, um homem preocupado com seu país e 
sua- gente. Foi, põi'1into, Uin republicano, preocupado com 
a res publica. Pergunto-me se nós, no Senado, não devería
mos, de alguma forma, associarmo-nõS-ãS homenagenS que 
estão sendo prestadas pela passagem, pelo transcurso do ce-n
tenário de seu nascimento, ajudando o Centro Cultural Alceu 
Amoroso Lima em alguns de seus empreendimentos. Tenho 
conhecimento - é certo que a Mesa pode _trazer subsídios 
mais elucidativos sobre esta questão -de _que, ao tempo 
em que presidia esta Casa o Senador Nelson Carneiro, houve 
alguma gestão no sentido de fazer com que o Senado editasse 
as obras completas de Alceu Amoroso Lima, inclusive de 
suas cartas; cartas dirigidas a sua filha, que é monja b~neditina; 
cartas de sua intensa atividade intelectual, como de muitos 
outros eminentes pensadores e_ homens públicos brasileiros. 
Daí poi que, a meu ver, o Senado, que dispõe de um centro 
gráfico, não deveria ficar de fora no_ instante dessas celebra
ções; de alguma forma, a elas deyeria se associar, quem sabe, 
fazendo a sua publicação. O Centro Cultural Alceu Amoroso 
Lima, dirigido pelo Prof. Cândido Mendes de Almeida, pelo 
que sei e por conta toS que tenho mantido1 '.:ive_ .çom muita,s 
limitações financeiras c, certamente, não teria condições de 
empreender uma obra desse vulto. Por isso, aproveito a opor
tunidade do_discurs_o de V. Exa para dizer qu_e_, t~lvez, seja 
o momento de se fazer o que se fez, recente}Ilept~, com relação 
a Jackson de Figueiredo, por exemplo, quando se editou o 
conjunto de cartas da _sua correspondência. Fazer a mesma 
coisa com Alceu de Amoroso Lima, por intermédio- quem 
sabe da Gráfica do Senado. Seria uma _contribuição que esta 
Casa e- ria dando ão País, ao nosso enriquecimento cUltural 
e à preservação da memc)ria nacionàl. Às vezes, cultuamos 
mais escritofes, pensadores, políticos estrangeir9s _do que os 
brasileiros; isso __ ocorre, talvez, por não termos o cuidado de 
cultuar os nossos_ valores, a nossa gente. Alceu Amoroso Lima 

bem merecia essa homenagem, de que foi um modelo de 
conduta, de probidade; um intelectual que produziu com in
tensidade, que se.engajou em causas sempre muito lúcidas 
em torno-do País e que soube ser, sobretudo após sua conver
são, um homem que combateu, como diria São Paulo: o "'bom 
combate"; guardou a fé e trouxe, portanto, uma contribuição 
muito grande também no campo espiritual. Daí por que, nobre 
Senador Josaphat Marinho, peço desculpas pela interrupção. 
Aproveito a ocasião_ em que V. Ex\ com muita prOpriedade, 
com muita oportunidade, assinala a passagem do Centenário 
de nascimento do escritor Alceu de Amoroso Lima, para fazer 
essa práposta, à qual me dirijo, põr intermédio de V. Ex~. 
à Mesa do Senado Federal e que seria também uma forma 
de o Senado, não somente pela sua palavra, que para todos 
nós já é muito significativa, mas também pelo gesto, no plano 
material, de se fazer a edição dessas obras. Muito obrigado 
a V. Ex~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe o aparte, 
nobre Senador Marco Maciel, realçando a individualidade 
de Alceu Amoroso Lima e, mais do que isso, manifestando 
a expectativa de que o Senado Federal possa ter a iT!_i_~jatíva 
de publicar-lhe as obras completas_. Se o fizer", 6 Sen-ado pres
tará inestimável serviço à cultura e ao pensamento livre, por
que Alceu Amoroso Lima foi, sobretudo, o homem de crença 
que soube respeitar a crença alheia, o homem de pensamento 
que se resguardou de ser prisioneiro de qu3lquer dogma. Daí 
ter combatido até _dogmas da Igreja de que ele era um fiel 
servidor; daí ter divergido de católicos como Jackson de Fi
gueiredo e, ao mesmo tempo, ter feito o elogio do pensamento 

-de marxistas ilustres de Caio Prado Júnior a Jqrge All).ado. 
Por isso _é que fiquei -imensamente _satisfeito de poder 

relembrar-lhe o nome, hoje, _no_ instante _em que nele me 
inspirei, para a ma~ifestação de repulsa às críticas exacerbadas 
ao Supremo Tribunal Federal c à sua liberdade de julgamento. 

Não vou repeti-las; seria até desprimoroso para esta Casa. 
Certo _é_, porém, que os jornais publicaram declarações conde
natórias de diversas fontes, inclusive de autoridades que deve· 
riam silenciar, pelo respeito devido ao princípio da harmonia 
e separação de Poderes. 

Quero, entretanto, fazer justiça- eu que o tenho comba
tido em tantas oportunidades -- à manifestação do Senhor 
Presidente da República, que, acima de pequeninos interesses, 
declarou que não havia crise entre os Poderes e que as institui
ções estavam funcionando regularmente. 

O Sr. Ney Maranhão- P~rmite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 
O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Josaphat Mari

nho, esta Casa e o Congresso Nacional são conhecedores do 
notável saber jurídico e das posições de independência de 
,V. Ex\ um dos Senadores mais respeitados desta Casa. V. 
Ex~ honra e defende, intransig_entemente, este mandato de 
Senador pela Bahia. Solidarizo-me com V. Ex~ no que concer
ne ao apoio que todos devem dar à alta Corte de Justiça 
do nosso País. Não podemos nos esquecer que a estátua de 
olhos vendados significa exatamente a decisão através dos 
autos, sem pressão de quem quer que seja. Portanto, não 
podemos permitir que, em seu lugar, seja colocada a sigla 
de um partido. Isso pode descambar, Senador Josaphat Mari
nho, para uma situação que já conhecemos e não queremos 
que volte, quando a suástiC-a: era o símPolo dos juízes da Ale
manha nazista para julgar os interesses contrariados daquele 
regime. Por isso não pddemos aceitar retaliação, como está 

. acontecendo: a Câmara _dos Deputados cortou uma verba de 
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500 mil dólares para o Superior Tribunal de Justiça; o presi
dente de um partido diz textualmente que "temos que abrir . 
as contas bancárias dos Deputados, dos membros do Execu
tivo e também dos membros do Judiciário .. , coincidentemente 
lgado o mandado de segurança impetrado pelo ex-Presidente 
Cóllor, que está calcado nos seus direitos de cidadan,ia. Naque
le julgamento q~e fizemos 3.qui-n.e-s~casã- e-temos que 
defendê-la -, eu não culpo nossos companheiros Senadores, 
que são homens de cabeça fria, com os _pés no chão, com 
um~ -grande experiência parlamentar; culpo, exclusivamente 
, o ex-Presidente da Suprema Corte_do nosso_ P3.ís que, quando 
suspendeu aquela sessão, não teve a curagem de dar ciência 
aos Srs. Senadores__ que o cargo estava vago. A obrigação 
de S.. Ex\ Presidente da Suprema Corte, era ir à tribuna 
e dizer aos S_rs, Senadores que o seu trabalho, sua responsa
bilídade, estava encerrada naquele momento, e entregar o 
cargo ao Presidente Mauro Benevides_, para que S. Ex~ tornas
se, através do Plenár\o, urna decisão política, e não colaborar 
para a decisão cufos resultados, ainda hcje, estamos sofrendo 
na própria pele. Nobre Senador Josaphat Marinho, estou soli
dário com o pronunciainento que V.- Ex~ faz nesta tarde. A 
Suprema Corte e os tribunais superiores· do nosso País não 
podem sofrer pressão, porque a cidadania está acim-a disso 
tudo. Parabéns.a V.Ex~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Muitq qbrigadq a V. 
Ex•, Senador Ney Maranhão, pela solidariedade que empresta 
às minhas palavras, no sentido de defesa d3. liberdade de 
ação e de julgamento dos órgãos da Justiça. . 

Ofensa e ame_aça à Corte são desccinhecinii;mtá--do- meca
nismo do regime. Nem se diga que a cljse nacional justifica 
os excessos que foram manife-stados contra a orientÇtção do 
Supremo Tribunal Federal. A lição é_da história, no sentido 
de que as crises não autorizam o desrespeito aoS órgãos qUe 
jUlgam imparcialmente. 

O exemplo ~em, sobretudo, dos_ Estados Unidos, de onde 
herdamos a criação da Corte Suprema·:--Ali, em momentos 
históricos, se houve críticas, se houve manifestações contrárías 
à Corte, ninguém pretei1â.eu extingui-la. Note-se, Sr. Presi
dente, que, na emergência da Guerra de Secessão nos Estados 
Unidos, Lincoln - e era Lincoln - su$pendeu a garantia 
do habeas corpus em alguns Estados, e a Supi'ema Corte de 
pronto o advertiu que não lhe cabia tal prerrogativa. E apesar 
da emergência da guerra, Lincoln submeteu-se à sobriedade 
da decisão da Corte-. · 

No primeiro GoVernO Roosevelt, fia grave crise dos Esta
dos Unidos depois de 1931, a Corte era: Conservadora, o gover
no, progressista. As leis_ que asseguravam-a prática do New 
Deal, ou seja, as leis que garantiam a intervenÇão do Estado 
no domínio social e económico-, ·para prover às necessidades 
do povo e à grave situação'dos desempregados, foram decla
radas incontitucion-ais pela Corte conservadora. Desabaram, 
sem dúvida, críticas sobre a Corte. O Presidente Roosevelt 
chegou a propor a alteração da composição da Cõite, suge
rindo ao Congresso que, à medida que um juiz se aposentasse, 
se ac-rescesse um lugar na Suprema Corte; a:té o número de 
15. A proposta não conseguiu aprovação no CongressO~ por
que não tinha o respaldo da opinião pública. 

Nenhuma providência se adotol('Cóhfra: a Corte. Para 
que Roosevelt, que desenvolvia um notável governo a serviço 
do povo, pudesse conquistar a aprovação das leis, foi neces
sário· que Se aguardasse a substituição normal dos juíZes, quan
do ele, então, nomeava -partidários da nova política social 
e económica. - - -

Todavia, há um fato mais recenk, quase de nossoS dias: 
joinais americarios· éomeça:ram- a publicar documentos que 
o Governo considerava sigilosos e do interesse naCional; e, 
porque assim os considefava: o Go\•étilo proibiu que conti
nuasse a publicação. A Suprema Corte interferiu, depois de 
decisões de outras c.ortes, para declarar que, em face da Cons
títtiição aníericali.a, nãO erá põssfvel opor restrições â libCrdade 
de imprensa. Assim o dizia, soberanamente, a Emenda n" 
1 àquela Constituição. E o Governo curvou-se à decisão da 
Suprema Corte. 

Entre nós, a Corte tem sido criticada desde a primeira 
República. Mas há lições inólvldáveis de respeito às suas deci
sões. Floriano não pôde cumprir a ameaça feita quando lhe 
disseram que o Supremo podia conceder habeas corpus às 
vítimas de stias vjo\ências, ao que ele retrw;ou: ",E __ quem 
concederá habeas corpus aos Ministros do Supremo?". A ver
dad_e é que não pôde cumprir a ameaça. E se foram nomeadOs 
elementos estranhos. ao meio jurídico para o Supremo;- as 
designações não puderam prevalecer._ 

Bem perto de nós há um exemplo que evoco com muita 
emoção, o de João Mangabeira, presO e submetido a processo, 
durante o Governo <;Jetúlio Vargas, ei1_11936 e 1937, perante 
o Tribunal de Segurança Nacional. Tendo a Câmara praticado 
a fraqueza de legitimar a: prisão dele e de outros Parlamentares 
sem licença da Casa, João Mangabeira, ao_s_er convid_ado para 
defender-se da acusação de comunista, que lhe fazia o Procu
rador perante aquele_ órg_ão, o Tribunal de Segurança Nacio
nal, respondeu, com altivez, embora sem desapreço pessoal, 
que não se defenderia perante um órgão de juízes de livre 
nomeação e demissão do Pr:~sidente da República. Só se de
fenderia perante um tribunal constituído de juízes de verdade, 
portadores das garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e 
irredutibilidade de v.encimentos. Dia,nte desse Tribunal não 
se defenderia, porque era a renegação da cultura jurídica 
nacional. 

9correu, porém, que o Supremo 'Tribunal Federal, a Cor
te Suprema, como se dizia na vigência da Constituição· de 
1934, proclamou gue o Tribunal de Segurança era competente 
para processar o parlamentar. João Millgabeiri~- entãO, em 
um manifesto à Nação declarou que uma vez que--a Corte 
Suprema reConheceu o Tribunal de Segurança competente 
para julgá-lo, rendia-se ao pronunciamento" do órgão mais 
alto do PoderJudiciãrio. Era o seu dever de çidadão, o seu 
dever de jurista. Por isso, ·compareceria perante o Tfibunal 
-de Segurança Nacional, para prestar as declarações necessá
rias. E assiin fez, m~s aàeScentou que perante eSse-Tribunal 
não se defenderia, porque este é o seu direito tari:lbém de 
cidadão. · 

CumprJ.u' O que-~ lei, interpretada pelo Supremo, exigia
lhe: comparecer para depor; defender-se, não. Af está o exem
plo do jurista e do cídadãO que sabe distinguir entre o seu 
ímpeto, a sua paixâo'e até o seu direito é o respeito 'à decisão 
da Corte Supre-ma. · -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o juízo político não pode 
desconhecer as razões jurídicas. Sejam quaiS forem as nossas 
divergêne:ias, ~ejall!_ CJ.uai~ forem as nossas conVicções, devem 
cessar ou restringir-se diante do respeito às normas jurídicas 
estabelecidas. E não pode ser de modo diverso, porque o 
Direito e a Políticã. São igualmente_ fenômenos sociais. Um 
não subsiste sem o áutro. Não se pode íilterpretar o Direito 
ignorando as relaçõ_es PC? líticas; contudo, também não se pode, 
na política, ignorar a efícádã das normas jurfdicas~ estas que, 
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afinal, disciplinam a nos-sa Vida, não apenas para resguardar 
o nosso direito, mas· para que saibamos respeitar o direito 
alheio, inclusive do nosso adversário. 

Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ob~ervaçã_o que 
faço e reitero, de impropriedade das manifestações que têm 
sido feitas, até por Ministro de Estado, contra a- soberania 
de julgar do Supremo Tribunal Federal. DelC ·p-odemos diver
gir. Em muitas oportunidades, todos temos divergido, mas 
a nenhum de nós cabe pretender aviltá-lo, ameaçá-lo. Sobre
tudo, a experiência mostra-nos a lição de cada dia. que de_ve
mos respeitar o" funcionamento da Corte, até para prevenir 
o dia de amanhã. 

Muitos dos que estão agora atirando pedras ao Supremo 
Tribunal Federal bateram-lhe palmas quando, em 1964, ele 
concedeu babe as corpus ao Governador Miguel Arraes, ao 
GOvernador Mauro Borges. Bateram-lhe palmas quando o 
SupremO Tribunal Federal, pelo voto de um juiz honesto e 
conservador, Djaci Falcão, absolveu Caio Prado Júnior, -que 
estava condenado em todas as instâncias da Justiça Militar. 
Proclamou que tudo quanto se acusava ao eminente eScritor, 
por uma entrevista dada, constava de seus liVros, vendidos 
em todas as livrarias~ e conclu(a o Supremo Tribunal Federal 
que não havia delito de pensamento. E, assim, foi absolvido 
um marxista notório. · ·- · ·-

Também naquele momento, no exame de um processo 
igualmente oriundo da Justiça Militar, em que era acusado 
um professor porque havia dado aulas de economia mcuxista 
-só por isso....:.._, eu ouvi c muitos ouviram o Supl-emo Tribunal 
Federal declarar: ··s-er marxista não é cfime_,-,..:ê ·abSolvê::.fo. · 

Não é possível portanto, Sr. Presidente, que enalteçamos 
o Órgão no momento em que sua decisão vai ao encontro 
de manifestações da opinião pública e o condenemos, _quando 
ele, na mesma postura de correção, julga e"ms_e-iltidO contrário. 

Nosso dever de políticos é antes.d de pedir à opinião 
pública que compreenda a posição da Corté, que não pode 
participar dos nossos desentendimentos e das nossas paixões. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Permite-me V ._Ex' um apar
te, Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOS:APHAT MARINHO - Concedo o aparte a 
V. Ex\ Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr~ Fra-Rdsco -Ro1iemberg- Meu eminente amigo, Sena
dor Josaphat Marinho, ao ouvi-lo falar, nesta tarde, volto 
aos idos _dos anos 50, quando chegava à Bahia. Nos meios 
jurfdic_os baianos, um nome despontava com raro brilho -
o do já então Professor Josaphat Marinho. Certa· feita, vim 
a Brasnía, visitef esta Casa e, ao adentra-r nas suas galeria, 
estava V. Ex• fazendo um discurso, como agora;· daquela vez 
em nome da defesa da democracia. Ano~r depois, Senador 
Josaphat Marinho, incluo no meu currículo a sua amizade, 
o seu companheirismo e o fato de ter sido s_eu colega no 
Senado Federal. Não é preciso dizer o qua:Ot(fó admiro; não 
é preciso dizer como me são gratas as lições de Direito que 
V. Ex~. desta tribuna, tem proferido e tem.enriq"uecido o 
meu espírito e o meu pensamento. Portanto, Senador Josaphat 
Marinho, a presença de v._Ex• na tribuna do Senado, nesta 
tarde, quando faz uma colocação exata e perfeita, em que 
procura delimitar o campo de ação dos Poderes da República, 
V. Ex• diz que o Pretória Excelso, que o Supremo Tribunal 
Federal tem que ser, no mínimo, o que é: um órgão respeitado. 
Já foi dito aqui por um ministro da República, por um presi
dente da República ~ambém, que as decisQes do Supremo 
Tribunal Federal não se discutem, cumprem:se. Ora, Sr. Sena-

dor, imagine V. Ex• a, que estado de anarquia chegaríamos 
nós no dia que os Poderes não pudessem mais merecer respei
to .. Nós, parlamentares, temos sofrido na carne todo tipo de 
acusação. Bem recentemente, éramos aplaudidos nas ruas 
também como o foi o Supremo - como V. Ex• tão bem 
c;itou - quando concedeu habcas corpus a Miguel Arraes, 
a Mauro Borges e oUtrqs tantos. Nem bem estamos nos recupe
rando dos aplausos das ruas, porque cassamos o Presidente 
Femando Collor, c;: .eis que estamos apupados, temerosos, 
sequer nos identificamos como parlamentares, porque uma 
gOta d água, um~ ~uJ;wersão, uma corrupção de proporção 
- comparada à dimens_ão que tem este Poder - pequena, 
conspurca-nos a todos, estamos todos contaminados. Estamos 
numa CPI, estamos .levantando os dados. Os indiciados serão 
-indicados a quem de direito para as suas respectivas puniçõés. 
O Executivo, com uma tranqüilidade que até me surpreendeu 
_-pois o Sr. Presi~~nt~ da República não é um homem tão 
trancjüilo, pelo contrário, é um homem impulsivo, desangue 
quente-, disse: "Nã~ ~á crise_ entre os Pgdúes." E Qjudiciá
riõ, ·a q'uem me curvo' também neste Instante em respeito, 
como V. Ex• bem o fez, merece não só o respeito, mas o 
acatamento de todos f!ÓS, porque é a garantia das nossas insti
tu!99~s, ~a garant_iéJ. da~ n9ssas -indivjdual~dades, é a ga~ªntia 
élos nossos direitos mais primáriOs ·até~ Se ele perde," como 
se propõe, a inamovibilidade, a irredutibilidade e passa a 
ser eleito, passará a ser i..Iríl Poder que se curva, que se adapta, 
que vai prestar serviçoS, que vai lutar para copservar a sua 
01a_g!1animldade. Não pode s_er assim. O Supremo Tribunal 
-Federal, dentro da sua majestade, continua a merecer deste 
Senador, de V. Ex•, desta Casa e deste País o ma~s_ prqfundo 
ão só é um órgão sériO e íeSpeitávcl~ mas tamóéin é um órgã_o 
necessário. -E por que necessário? Pevemos rnatlt~:-h:> na _sua 
ihteireza, na, sua dfgõ1da.de, õãSua existência como ele. sempre 
foi: um órgão intérpr'étador da ConstituiçãO-, u"rll órgãO purifi~ 
cador das leis, um órgão garantido~ dos direitos hJmianos. 
Felicito V. Ex• por ter-me dado, nesta tarde, a oportunidade 
de ouvi-lo e de apre_~der mais essa belíssima lição, que só 
um -ju--dsta com o conteúdo e a magnitude de V. Ex~ poderia 
fornecer a um humilde, um pequeno Senador, seu vizinho 
lá de Sergipe. · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO---: O aparte de V. Ex•, 
Senador Francisco Rollemberg, me comove. Permita, por isso, 
que apenas lhe diga muito obrigado. 

Tudo quanto V. Ex~ acaba de dizer_ confi~ma a postura 
sóbria com que, neste instante. procede o Supremo Tribunal 
Federal. Diante de todas as provocações que já lhe foram 
feitas, o seu Presidente, com a serenidade que lhe é peculiar, 
mas cbm igual energia,_ respondeu que Juízes não prestam 
informação fora dos autos. As críticas são compreensíveis, 
mas não há o que comentar. Esta é a postura do juiz: sereno 
diante das críticas, tranqüilo em ·race dos elogiOs. Não lhe 
cabe participar das paixões da rua, embora possa observá-las. 

O Sr. Nelson Carnei~- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, Senador Nel

son Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Ouço V. Ex~ envaidecido. Re
cordo que cursamos a mesma Faculdade e guardamos as mes
mas convicções. O que alí,aprendemos V. Ex~ acaba de referir. 
cOm o brilho de sempre, dessa tribuna. Volto à velha terra 
e vejo qlie o_qile lá aprendell)o~ não deixamos de cultuar. 
Os anos passam; para rílim passaram-se -60 anos~ para V. 
Ex~ muitos menos; mas, em todo caso, o que aprendemos 
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na velha faculdade da nossa terra t:stá palpitante. Nada muda, 
porque aprendemos a- boa doutrina, qu·e ·não perece diante 
dos acontecimentos fugazes da vida corrente. Não! Aquilo 
que aprendemos na Faculdade, estamos mantendo no coração 
e na palavra. Parabéns a V. Ex\ que nos traz de nov~ aquelas 
lições perenes, inarredáveis, dos nossos mestres na velha Fa-
culdade. Muito obrigado a V. Ex' · 

O. SR. JOSAPHAT MARINHO-- Em verdade, nobre 
Senador Nelson Carneiro, é cóm-oV. :E,r.·mesmo relembrou, 
as lições não são nossas:· são- daquela Faculdade que nos for
~pou: a Faculdade-de Direito da Bahiá. Foí ali que aprendemos 
que a política não pode interferir nas dedSões da Justiça para 
maculá~la, como a Justiça não interfere nas decisões políticas 
para pretender sobre elas influenciar. Cada qual exerce a 
sua tarefa. Ali aprendemos, com grandes e velhos professores, 
como Filinto Bastos, e com jovens mestres como Nestor Duar
te e Orlando Goines. Mas _de todos ~pt:endemos _que é dever 
primeiro de quem sai formado de uma Faculdade de Direito, 
como de todo o cidadão: acatar a decisãp_ da Justiça, podendo 
dela divergir, respeitando-a. 

Não é outra s!tuação que desej9 assinalar nesta hora, 
Sr . .Presidente, porque não- estou- aqUi ~ _odefender o díreito 
do ex-Presidente da República nem o pensamento individual 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O que defendo 
é o direito da Instituição judiciária de falar soberanament~. 
com isenção e sem ameaças; e o direito de quem quer que 
seja, ex-Presidente da República ou o II].ais-humilde cidadão, 
de ver o seu processo julgado sem que haja propósitos malsãos 
de conduzir a justiça a ato de arbítrio. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, o Reitor da Uriiversidade 
de São Paulo, num artigo de muito critério, fazia esta obser
vação, qué servirá de elemento à concll!são do meu discurso: 
"Nosso tempo cultiva a paixão do instante", dfsse o Reitor 
Flávio de Moraes. 

É preciso que sejamos capazes de reagir a esse tipo de 
procedimento, Sr. Presidente. Não podemos apenas viver a 
paixão do instante. É preciso que cult~yemos, sobretudo, se
não a paixão, 6 respeitO pelas instüuições, para lhes dar equilí
brio e estabilidade. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Coriceclo 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, ·com a responsabilidade de 40 anos de vída 
pública transparente, proba e leal às minhas convicções, ocupo 
a tribuna do Senado Federal para ratificar ~ minha posição 
em defesa da independência do Poder-~udiciãfio e (!SUa atre_Ia
ção âs regras constitucioD.ais·e lega_is _em vigor, iriâependen
temente de eventuais pseudo-sintonias com a vontade popular. 

De plano, sem nenhuma alusão ou paralelo a quem quer 
que seja, reafirmo que a posição de uma instituição, mqrmente 
a de uma Suprema Corte. como é o caso do Supremo Tribunal 
Federal, não poderá levar em conta a máX:íma política dos 
últimos tempos, de que "o que o povo- quer a:-Institüição 
acaba querendo". 

Na exacerbação e na reverberação dos acontecimentos, 
alguns eminentes colegas têm se posicionado, de marieira erró
nea, contra a decisão do Supr;.mo Tribunal Federal relativa
mente à questão dos direitos políticos do ex-Presidente Fer
nando Collor de Mello. 

Não se pode imputar ou exigir da Suprema Magistratura 
do País um alinhameJ?-tO político que contrarie o texto constitu
cional. O senado Federal pode e deve deliberar politicamente. 
Erra e acerta muitas vezes. Quando faz uma lei boa, acerta; 
quando faz uma lei que deixa o povo"·na miséria~ ~errã: E 
não há poder que corrija os males decorrentes da decisão 
equivocada. 

Não obstante todo o poder das instituições e das autori
dades, a Constituição'Federal assegurou aos cidadãos direitos 
e garantias fundamentais que se sobrepõem aos interesses 
políticos momentâneos. mesmo que travestidos de legítimos. 

No caso em tela, a lei não poderia "prejudicar o ato 
jurídico perfeito". Portanto, o Seriado Federal não poderia 
suspender os direitos políticos-do ex-Presidente da República, 
porquanto a Constítuição Federai prevê como competência 
privativa desta ·casa o julgamento de Presidente e n-ão de 
ex-Presidente, como, equivocadamente, ãO S3bor do iriteresse 
político foi feito. QUando o -Congresso Nacional aceitou a 
renúncia, o Dr. Fernando Collor de MeUo passou à condição 
de ex-Presidente. 

Por iSso, não vejo nenhuma razão naqueles que estão 
criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal, vistó que 
essa Corte está decidindo tão-somente sobre o aspecto formal, 
se o ex-Presidente poderia ou não ter os seus direitos políticos 
suspensos, de plano e pelo Senado Federal. Em outras pala
vras, o Supremo Tribunal Federal, sem entrar no mérito das 
acusações que pesam· sobre o ex-Presidente, está decidindo 
se o Senado Federal poderia ou não- Suspender os direitos 
políticos do Dr. Fernando Collor de Mello. 

É importante salientar que a decisão do STF apenas possi
bilita ou não que o ex-Presidente saía candidato no próximo 
pleito. O que não se ·compreende são as reações contra a 
decisão da Suprema Corte. Pretende-se, por via oblíqua, inter
ferir nas suas prerrogativas constituciorials. coín frontal feri
mento ao princípio da independência dos Poderes. 

Agora fica mais clara a esdrúxula intenção da esquerda 
tupiniquim de estabel~cer um sistema de cont~ole e'f~erno 
do Poder Judiciário. - -

Nunca é demais repetir o que Alexander Hamilton, no 
Federalista, magistral~ente indaga: 

"O que se fará, portanto, para manter na prática 
esta separação essencial dos Poderes que a Constituição 
estabelece em teoria? Como todos os remédios exterio
res são sem efeito, não há outro remédio possível senão 
traçar de tal modo a construção do Governo, que todas 
as suas diferentes partes possam reter-se umas às ou
tras, nos seus lugares respectivos." 

E prossegue: 

"Para assegurar a separação dos Poderes, que" to
dos afirmam ser essencial à manutenção da liberdade, 
é de toda necessidade que cada um _deles tenha vontade 
própria." - -

Sr. PresLdente, sabido e res~abido, a começar pelos estu
dantes das primeiras letras jurídicas, que a independência 
dos Poderes é o núcle~ do noss~ regime de Governo, e o 
Poder Judiciário não é um desmembramento da administra
ção, sendo a sua organização·e competência objeto da esfera 
constitucional. 

A Carta Republicana, quando confere atribuições, a um 
só tempo outorga e limita poderes. E a garantia das garantias 
constitucionais, e, em nosso regime, a garantia suprema, o 
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freio dos freios, é, irretorquivelrriente, o princípio da limitação 
dos poderes. 

A Lei Maior instituiu O Poder Judiciário e _conferiu~lhe 
atribuições que lhe cabe exercer soberanamente; prganizou-o 
e o proveu· dos órgãos e meionle&SSáO:os ã sua ação. Institui
ção constitucional, por conseguinte, compatível com os Princí-
pios da nossa organização republicana. - -

Assim, Sr. Presidente, cabe recordar os que desejam sub
trair· da sociedade um Judiciário soberano par::crelegá-lo à 
condição de departamento administrativo da República, que
brando_ suas linhas retas, os dispositivos constitucionais ·que 
submetem esse Poder a rigoroso sistema de controle i_nterno 
e, também, ao controle externo. 

Por conseguinte, é necessário que os hOmens p-úblicos 
de bem, os políticos e os ernpresà.rios n-âó-COfitribuam par~ 
a derrocada das instituições, especialmente daquela- que tem 
sido o sustentáculo do império da lei, que é o Supremo Tribu
nal Federal. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com rriUito prazer- nobre 
Senado~ )osaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Desejo dar-llie este aparte 
no plano geral a respeito exatamente_ da posição _da Justiça 
e em face_ do que há pouco defendia. É correta essa posição. 
E nós todos, sobretudo nós políticos. devemos ficar muito 
atentos_à necessidade dessa postura da Corte, tendo em conta 
o dia de amanhã. Há uma advef!:ência de Rui Barbosa que, 
principalmente pelos políticos, não deve ser esquecida: 
"Quando _o direito do meu adversário é violado, o meu já 
está ameaçado". -

O SR- NEY MARANHÃO- Muito obrigado, pelo aparte 
de V. Ex~. nobre Senador Josaphat Marinho. Antes de eu 
subir à tribuna, V. Ex'·' deu uma lição de-Díreito dentro da 
linha desse aparte que acaba de dar ao meu discurso. 

E para chamar a atenção do senador· 10saphat Marinho 
e do Plenário deste Senado_, quero pedir a transcrição, nos 
Anais desta Casa, através deste-pronunciamento, de artigo 
do jornalista Jarbas Holanda conro seguinte título: "Pedgosa 
Manipulação da Ética". Vou ler ~m _pe_q_ueno tr_e_chQ_deste 
artigo: - --

"As indignadas e explosivas reações do Governo 
(do seu núcleo polftico e do próprio presidente) contra 
o STF e o STJ, ... " -

E aqui não concordo quando o jornalista se refere ao 
Presidente da República, que é um homem que conhece esta 
Casa e que sempre lutou pela democracia. A entrevista COJ).Ce
dida por Sua Excelência descansou o povo brasileiro, tranqüi
lizou a maioria silencio_s_a deste -PãíS, ao garantir que não havia 
crise com o Poder de Sua Excelência, como Presidente da 
República. A isto se chama uma ducha de~-·água fria. Esse 
é o único ponto do artigo do jornalista Jarbas HolanQ~ _com 
que não concordo. 

Continuo a lê-lo; 

" ... como resposta ao empate na apreciação do 
ll).andado de segurança do ex-Presidente Collor e à 
incerteza quanto ao resultado final do julgamento, vão 
transformando a crise política ligada à CPI do Orça
mento numa crise institucional entre o Judiciário e o 
Executivo, em que este, além de tentar comprometer 
ministros militares, procura ·envolver também o Legis
lativo.'' 

Peço a transcrição desse artigo, bem comod9 a_rtigo dos 
Srs. Antônjo To~ás B~ntivoglio e Carlos Eduardo de Athayde 
Buono, cujo título é o seguinte: "STF, exemplO de indepen
dência". 

Ex~ 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. EX" ine permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Concédo o aparte a V. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Selladõi Ney Maranhão, tam
b_ém em caráter geral,_gostaria de dar uma opinião. Considero 
um erro muito grave discutirmos' essa questão na base da 
emoção. Não podemos pensar· nem -permitir qUe -se pe1iSe 
que qualquer proposta que se faça seja erri tenD.os de retaliação 
em razão de uma decisão do Supremo Tribunal. Não é possível 
imaginarmos o Legislativo fazendo ret~ações contra o Judi
ciário. Isso é inconcebível e incompatível com o princípio 
de independência e harmonia- dos três Poderes. Agora; fazer 
ptop'ostas é um direito de todos. Por exemplo,_ não considero 
mais apropriada a propOsta de fazer com que haja um órgão 
externo para fiscaliZar o Judiciário. Estou apreseD.tando uma 
proposta de criação de um Conselho Nacional daJustiça, 
composto por membros-do próprio Supremo e da Justiça Fede
ral. Essa é uma proposta para exame· da Revisão COõ.stihi.
cional, dentro de um julgamento que haverá de ser feito com 
to{ja isençãq, apena:s verificando-se se 9á _C<?mpÇ"tência ou não 
pa:ra que se crie esse órgão, a exemplo de órgãos do Executivo 
que fazem a fiscalização como os SEST internos. Por essa 
razão, concordo com V. Ex~. quando diz que não-pode haver, 
da parte do Legislativo, qualqueor~sentimento çle vingança nes
ta hora. DiscOrdar da dcicisão do Supremo é uma coisa; respei
tar é um dever de todos nós. Podemos achar que houve um 
equívoco, mas não podemos pensar, nem de longe, em desres
peitar essa decisão que foi tomada pelo Supremo. Pessoal
mente, não concordei nem com os quatro que votaram contra, 
nem com a decisão de passar a palavra final para os membros 
do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, temos, acima de 
tudo, que respeitar o· que foi decidido. O respeito à Justiça 
cabe a todos nós. que, sobretudo, temos de defendê-la. 

O SR- NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães, 
V. Ex\ como sempre, é coerente _com suas poSições, que 
todos respeítã:mos e admiramos. V. Ex~ tem um projeto sobre 
a responsabilidade da imprensa. V. Ex~ já sofreu na própria 
pele e está lutando até hoje contra alguns adversários seus. 
Acato o aparte de V_ Ex\ respeito sua boa-fé e tenho certeza 
de que a maioria do Congresso e deste Senado não aceita, 
de maneira alguma, retaliaçã9 à Suprema Corte do nosso 
País. 

Veja V. Ex:~. Senador Jutahy Magalhães, a coincidência 
que, no meu entender, é uma retaliáção. Logo depoi·s da 
decisão da Suprema Corte com respeito ao habeas corpus 
do ex-Presidente Collor, a verba para o Supremo Tribunal 
Federal, que estava prevista num projeto de lei de suplemen
tação orçamentária no valor de 2 bilhões de .cruzeiros, contem
plando também Justiça Militar, a Justiça do Trabalho e a 
Justiça Federal, não foi liberada. Pelo acordo, foi aprovado
um substitutivo qúe exclui apenas o Superior Tribunal de 
Justiça na liberação da nova verba no valor de 5.00 mil dólares. 
Pode ter sido correto ou poderá haver uma fiscalização, mas 
a coincidência é muito grande. 

Em entrevista, declarou o Presidente do _PMDB, Depu
tado Luiz Henrique: "Sé o Executivo e o Legislativo podem 
ter o seu sigilo bancário quebrado, porque ficaria excluído 
o Judiciário?" Coincidêricia, Senador. Não concordamos. A 
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maioria não conco"rda, mas é uma coincidência. No meu enten
der e no do grande público, é urna retaliação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Ouço V. Ex· com muito 
prazer, Senador. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Essa -questão das verb3s _do 
Superior Tribunal de Justiça não teríã. sido, talvez, mais em 
razão da CPI do Orçamento do que da decisão do Supremo 
Tribunal Federal? Não teria sido em -r:azão do fato de que 
estão existindo dúvidas sobre superfaturamento, custos da 
obra, autores de emendas e coisas assim? Poderá ter sido. 
Não que isso-seja uma determinaÇão ·aü"U:m juízo Jâ fõirhãdo, 
mas, em caso de dúvida, talvez tenha sido necessário fazer 
com que se postergasse es·sa verba. 

O SR. NEY MARANHÃO -Claro, Sénador. Concordo 
com V. Ex~, mas o grande público, coincidentemente, depois 
desse julgamento, não pensa desse modo. E isso é muito 
ruim para nós, que cremos no Judicíáiío. Eu acreditO~ Sena
dor, e V. Ex~ também. Já passei por coisa ruim, fui in-vestiga:Clo 
naquela época dos militares, fui cassado, respondi a oito pro
cessos, três IPMs. Nove_ anos se passatám, Senador, e foi 
o JudiciáriO que me absolveu. 

Ternos que confiar no Poder Judiciário. Não podemos, 
de maneira alguma, aceitar aquela estátua que tem os olhos 
vendados. __ Qs_juízes têm cJue decidir de acordo com as provas 
dos autos. Tirar aquela estátua e colocar a sig_la de um partiQo 
é muito ruim para a democracia, porque, amarlhã, podC- des
caro bar naquilo que havia na Alemanha hitlerista: a suástica 
era a estátua atrás das bancas dos tribunais da Alemanha 
nazista. Não podemos aceitar. 

O Sr. -R3.chid Saldanha Derzi- V. Ex~ me concede- um 
aparte, nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO -Com multo prazer, nobr-e 
Senador Rachid Saldanha Derzi. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- O nobre Senador Jutahy 
Magalhães está absolutamente certo. S. Ex•_intei"pretoli bem 
a posição da Comissão de Orçamento, que resolveu realmente 
retirar a verba para a contiiluidade d:i construção do edifício 
do Tribunal de Justiça porque-há dúvidas e denúncias sobre 
superfaturamento e outras irregularidades. O TribunaCde 
Contas já concordou e disse que realmente há e é preciso 
ser feita uma fiscalização e uma auditoria perfeitas para, então. 
depois, "pronunciarmo-nos se há ou não irregu1ãriáade na cons
trução daquele edifício. Então, é a razão por que a Comis-são 
de Constituição, Justiça e Cidadania resolveu sobrestar a apro
vação dessa verba para o próximo ano, até que sejam real
mente esclarecidas as denúncias sobre a construção do edifício 
do Tribunal de Justiça. A Comissão não cOncorda com todas 
as denúnciaS, mãs es-pe-ra que o Tribunal de Contas dê a última 
palavra. O nobre Senador Jutahy Magalhães interpretou exa
tamente certo a posição da Comissão de Orçamento. Quero 
me congratular pelo discurso de V. Ex•, um homem sereno. 
de lutas, um homem que já tem uma história de_sofrimento 
a mostrar para o Brasil, .rorque sempre foi um homem real
mente corajoso, de ação e de reação nas horas necessárias. 
V. Er vem hoje. com seu espírito de conciliação e de mode
ração-, alertar o Senado no sentido de que não podemos, de 
maneira nenhuma. entrar em luta, especialmente contra ou
tros Poderes, mormente o Judíciário. VamoS esperar que isso 
se esclareça para então. depois, tomarmos uma atitude cons-

cientemente, sem a paixão, sem o entusiasmo do momento, 
atacando o Poder Judiciário, que realmente é um poder para
lelo ao nosso. Congratulo-me com a serenidade com que V. 
Ex~ está expondo à Nação o seu ponto de vista. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Rachid Saldanha 
Derií.~V~--EX~ é um pa"damentar muito expeilmentadÕ, ccinhC
c::e os problemas nacionais, já viu muitos "filmes,. neste País, 
muitas crises. Fomos colegas no RiO de Janeiro nos anos 50, 
V. Exa Deputado Federal da combativa UDN e eu do velho 
PTB, da Carta-Testamento de Vargas. · 

Eu aprendi que todo homem público tem que _estar no 
auge do poder c no auge do _ostracismo para saher o que 
são as duas coisas; saber o que são as traições_, a-s hl!mHhações, 
enfim, tudo de ruim, e, quãndo voltar ao poder, muito dificil
mente dará uma topada e - como se diz no Nordeste -
quebrará a venta. 

Agradeço a V. Ex~ esta--ópõrtuna inter-venção;-em que 
corrobora o aparte do eminente Senador Jutahy Magalhães, 
com quem ta-mbém concordo. Nós, parlamentares. não aceita-
mos _esse tipo de retaliação. . , _ 

Veja V. Ex" com o 'esse fato refletiu sobre a opinião pública 
brasileira. Um homem que tem o respeito des,ta Naçffi:o, o 
Ministro Octavio Ga!l~_!ti, _Presidente da Suprema Corte do 
-nosSo" Pa-ís, Giz que ·•os juízes não estãó obrigados a se j"UstHí
car". S. Ex" afirma que aceita Críticas, mas as decisões _estão 
bem fu'ndamentadas nos autos. 

Peço a transcrição nos Al)-ais do Senado des~a pequena 
entreviSta dó Ministro Octavio Gallotti, que disse tudo para 
o bom entendedor: o respeito à nossa Corte Suprema. DeCisão 
da nossa Corte Suprema não se disclHe. cUmpre-se. -

Agradeço a V. Ex• 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Nobre Senador, V. Ex• 
relembrou o nosso mandato, _em 54, rio Rio de _Janeiro, tempo 
dC luta férrea entre os partidos. O meu partido, a UDN, 
~ternamente na oposição, posição quase que sistemática, im
piedosa às vezes, e V. Ex~ no PTB, firme. hom.em ,de cora_&~m, 
homem de respeito. Sempre fui SeU-gránde admirador e sem
pre mantivemos uma grande amizade. V. EX'.' teve uma grande 
luta no seu Pernambuco, arriscando a vida para defender 
a honra de seu mandato e a honra pessoal. V. Ex" tein minha 
admiração-desde aquele tempo em que pegou pelo braço, 
colocou no colo e levou a um hospital aquele mal-elemento 
ferido. São a tos dignos de V. Ex• A minha admiração e o 
meu respeito pela sua pessoa vem desde aquela época das 
mais bravas lutas políticas que existiram neste País._ 

O SR. NEY MARANHÁO- Muito obrigado, nobre Se
nador Saldanha Derzi. A nossa amizade tem base, tem raiz. 
Muito aprendi com o partido de V. Ex\ com a famosa "banda 
de música da UDN", com o Prado Kelly, com o Aliomar 
Baleeiro, com aqueles grandes deputados, com o nosso ex-Se
nador Mello Franco, que Deus lhe dê um bom lugar; enfim, 
com aqueles deputados aguerridos da UDN, aliados ao nosso 
San Thiago Dan tas, ao Fernando Ferrari. Aprenaemos muito. 
Estamos com a cabeça branca, mas com a experiência e o 
orgulho de t~ convivido com aqueles bravos Colegas e parla
mentares do Palácio Tiradentes. Obrigado a V. Ex• 

A Revolução Francesa e a Revolução bolchevista são 
exemplos marcantes que deverão servir de ensinamento e de 
reflexão para aqueles mais afoitas na pregação da ruptura 
institucional. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero reã.fi;mar meu ideá
riO democrático na fé inabalável na justiça para proclamar 
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culpados ou inocentes aqueles que forem responsáveis peJus 
desvios dos recursos públicos, seja na área do Legislativo, 
seja na área do Executivo e, principalmente, paia restabelecer 
direitos individuais [cridos. 

Por isso, o Seiiado Federal não se deve sentir atingido 
- como não se sente - em virtude da decisão do. Supremo 
Tribunal Federal em matéria de sua competência, expressa 
na Carta Magna. __ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 

O Estado de S. Paulo- 11-12-93 
Jarbas Holanda 

PERIGOSA MANIPULAÇÃO DA ÉTICA 

As indignadas e explosivas reações do governo (do- SeU 
núcleo político c do próprio presidente) contra o STF e o 
STJ, como resposta ao empate na apreciação do mandado 
de segurança do ex~presidente CoUor c à incerteza quanto 
ao resultado final do julga~ento, vão _transformando a crise 
política ligada à ~PI do Orçamento numa crise íilStftUdOnal 
entre o JudiciáriO-e o ExecUtivo, em que este, além de te_ntar 
comprometer ministros militares, procura envolver também 
o Legislativo. 

Seria natural que lidCranças políticas fizessem objeções 
à decisão do STF de, por 7 a 1, se considerar competente 
para o exame do mandado de segurança pedido, e também 
que criticassem, até com veemência, O empate ocorrido no 
STF em relação ao mérito da questão, b~m como a convocação 
de t:-ês juízes do STJ para suprir a falta dos membros da 
Corte principal auto~afastados por se julgarem suspeitos. Afi· 
nal, as decisões do Judiciário, como as dos demais poderes, 
podem ser democraticamente criticadas pela sociedade. E. 
no caso. elas confrontaram a exp-ectativã ~ajoritária de auto~ 
mática proscrição do ex-presidente Collor da vida política, 
gerada _pela amplíssima coalizão constituída o ano passado 
em torno do impeachment. 

Mas nada disso justifica o desencadeamento, a_ partir do 
Executivo, de retaliações e ameaças--ao Poder Judiciário. Co~ 
bra~se dele que se limite a homologar uma decisão política 
do Senado, desconhecendo aspectos jurídicos do processo com 
que foi aplicada a pena ao presidente cassado. Em caso contrá
rio, os juízes do STF e do S-;f'J torn~m-se~_dc repente, elemen
tos anti~sociais, que piiciSam ser la1_1~4~~ ao opróbrio da 
população, conforme o sentido de manifestação cheia de ódio 
do Senador José Paulo Bisol, ou da retórica histriónica do 
líder do governo e principal porta~voz do presidente, Pedro 
Simon. 

Antes de tudo, tais intimidações (e a tentativa de envolvi~ 
menta nelas das Forças Armadas) agridem UJ!l princípio essen
cial da República que não está em discussão: a "independéncia 
de seus três poderes. O que seria condenável em circunstâncias 
normais e configura ações irresponsáveis e alüimente preocu~ 
pantes no delicado cenário composto por graves problemas 
económicos e sociais (infliição chegando ao patamar dos 40% 
mensais e virtual implosão do Estado), aguda crise do Legis~ 
lativo e a paralisia do governo (cuja faltá. de unidade é o 
principal obstáculo do plano de estabilização do ministro da 
Fazenda). 

Mas o _desencadeamento, pelo núcleo no Planalto. de 
uma verdadeira guerra política e in~titucional contra a possibi
lidade de o PodCr Judiciário restabelecer os direitos políticos 
de Collor envolve também uma desorientação tática e reflete 
a fuga do governo em relação aos problemas centrais do País. 

A desorientação tática leva o presidente a exagerar a 
importância de Collor, desse modo contribuindo para retirá~ lo 
do brutal isolamento em que se encontra. Em vez da relevância 
atribuída ao julgamento do seu mandado de segurança, o 
que cabia ao governo fazer, ao lado do trabalho jurídico, 
seria potencializar esse isolamento na hipótese pouco provável 
de que a candidatura dele nas próximas eleições ultrapasse 
vários obstáculos que tem pela frente. 

:f:, porém, a fuga aos g~andes pr_oblemas do País que 
explica o radicalismo e _a desorientaçãO do presidente no con
fronto com o Judiciário e em outras atitudes que toma. Cheio 
de contradições e paralisado, o governo praticamente inter~ 
rompeu o processo de privatização; a p_retexto de "priorida9_e 
do social" tornou inviável uma políticã Séria de estabilização; 
e se distanciou da revisão constitucional porque, a rigOr~ o 
presidente continua preso às idéias estatizantes e populistas. 
Assim, fraudou as expectativas de amplos setores da sociedade 
de que, com a queda _de Collor, o necessário processo de 
modernização pudesse seguir em frente sem as graves distar~ 
ções morais--que envoiVham o presidente deposto. 

O que resta ao presidente é o discurso de um moralismo 
desligado de soluções reais para os problemas econômicos 
e sociais, e de fatõ contraposto a elas. Por isSo, a necessária 
e oportuna atuação da CPI do Orçamento absorve as atenções 
centrais da opinião pública agravando, com sua centralidade 
política, a crise de governabilidade. 

E também por isso o p'resldente cassado e isolado vira 
um fantasma em torno dq _qual se pode il!stalar grave e injusti
ficãda crise instittiêionaf.~ -

Jarbas Holanda é analista político 
Antônio To más Bentivoglio 

e Carlos Eduardo de Atahayde Buono 

STF, EXEMPLO DE INDEPENDÉNCIA 
Tem se falado, pelos cantos, que os tribunais são lentos, 

vinculados ao Executivo (no caso, os tribunais federais) e 
casuísticos. - - -

Esquecem-se os detratores do Poder Judiciário que a lei 
que está ao alcance das mãos dos juízes é aquela que o Poder 
Legislativo tem feito, em atendimento aos Iobbies diversos, 
dad_a a atenção aos inúmeros cartórios de interesse existentes 
no País. 

Na histórica decisão, do julgamento do mandado de segu
rança impetrado pelo ex~presidente Fernando Co_llor de Mello 
contra a decisão do Senaqo Federal que lhe subtraiu os direitos 
políticos, mesmo após sua renúncia formal_, mostram os minis~ 
tros do Supremo Tribunal Federal a absoluta e irrefragável 
independência que, diga-se de passagem, sempre existiu. 

Os votos dos ministros Celso de MellÕ e Moreira Alves, 
duas das mais altas inteligências jurídicas deste país, a favor 
do ante_rior presi~erne ressaltam o apego às normas de Direito 
existentes. às quais está sempre vinculado o magistrado. 

_ Não_s_ão admissíveis críticas irrespOnsáveis de outras auto
ridades da República, em flagrante violação ao princípio da 
autonomia do~ três poderes, querendo que os juízes superiores 
se curvem às razões políticas calcadas em interesses momen
tâneOs. 
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Os miriístros -aCima Cita-doS sãO ticfÕs no meio jurídico 
como os maiS técnicos do Supremo, jamais tendo tido partici
pação pDlítica ou ocupado cargos cortr tal conotação. 

Os demais ministros que os acompanharam nu voto, Octá
vio Gallotti e limar Gaivão. são absolutamente dissociados 
de qualquer vinculação política com o ex-presidente. 

Não se diga que foi surpresa o vóto do mini~tro Gallotti. 
porqüc este reúne- ein SUa história_ pessoar-Is>_nga tradição de 
independência, justamente na Suprema -Corte, assim como 
foram independentes seu pai e seü aVô, ex,:-ministros da Casa. 

Os três miiuStros do Superior Trihunal de JuS-dça escolhi
dos para desempatar a histórica decisão - José Fernandes 
Dantas, Antônio Torreão Braz e Willian Andrade de Patter
son- são os mais antigOs do STJ e _jamais foram cOntes fados 
quanto à tecnicidade e independência, emhora a este último 
tenha sido atribuída declaração, ccrtam·cntc mal interpretada, 
de que a decisão do caso .. seria política". 

Irrita a todos q1:1e um senador do ca~edal de José Paulo 
BiSo( tenha a pachorra de criticar, de forma a achincalhar 
o Pretário Excelso, como sendo um tribunal "rançoso. co_nsti
tuído de minis_troS velhos c mal informados". 

O modo grossefro -de a Cl)T ~e_marjifesta[ foi abSorVido 
pelo insigne senador. que até ontem vinha se pautando serena
mente,_sem tergiversar, semp!e se_e~prttssando d~ maneir_a 
calma, mas firme, de acordo com sua histôria de ex-magis
trado 

Outro membrO do CongiCSso qu.é S~rP~eend~~ a OiX~úi~~ 
pública, desconsiderando a tradicional independência entre 
os poderes da República, foi o senador José Richa, o qual, 
se não também mal interpretado. afirmou: .. Agora iremos 
retalhar o Judic1ário, no seu Orçamento". Desta feita, ao
tecer considerações quanto à liminar con_ceçiida pelo ministro 
Marco Aurélio, do STJ, em que outros_ partidos, do meSJ:P.O 
Congresso, requeriam a suspensão do início da reViSão consti
tucionaL 

Devem ser cobrados, de certa imprensa, maior isenção 
e distanciamento ante tais investigações pailamentares. Como 
se vê na Capital de São PaulO, há pessoas e partidos querendo 
afastar da vida pública possíveis candidatos à Presidência da 
República, aproveitando-se desse período de "caça às bru
xas". 

Assim como o Poder Judiciário tem sido alvo de críticas, 
várias vezes o Minist~rio Pú_blico tambt!m é .atacado indevi
damente. 

As leis são feitas pelo-Congresso Nacional, sem a partici
pação efetiva de juristas de São Paulo, especialmente as refe
rentes a matéria processual. e que tem reflexo imediato em 
toda a sociedade. O instituto da preScrição retroativa vige 
no Brasil, único país no mündo que adota tal monstruosidade. 
Quiséramos ser ouvidos para trazer de São Paulo a experiência 
do Estado que mais sofre discriminaç·ão com a feitura legisla
tiva, aberração indevida diante do maior itúmero de juristas 
de nomeada deste país. -

Em vez de cumprir sua função primordial de fazer leis 
para o povo·. o COngreSso-tem Se arvorado, canhestramente, 
funções policiais. uma vez que a CPI riãO pas-s·a-ae-ill.Strurriento 
preparatório (se bem conduzida) para que o Ministério Público 
proponha, ou não, a:çãoj:)e-nal, mãS-Que a políCía, Certamente, 
tem feito muito melhor. 

Antônio Tomás Bentivoglió é Catlos Eduardo de Atahayde Buono são mebros 
do Ministério Público do Estado de São Paulo 

O Estado de S. Paulo- 11-12-93 

Justiça 
MINISTROS DO STJ DECIDEM NA QUINTA 

FUTURO DE CúLLOR . 

Supremo rejeita recursos da OAB e da ABI e marca 
a data para o desempate da sessão que julgou o mandado 
de segurança do ex-presidente contra a cassação de seus 
díie-itos políticos pelo Senado. 

Brasnia-:- Os ministros William Patterson, Torreão Braz 
e José DantãS: do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vão 
decidir na quinta-feira se o ex-presidente Fernando Collor 
poderá se candidatar nas eleições do ano que vem. A data 
foi marcada ontem pelo presidente do Supremo Tribunal Fe
deral (STF), ministro Octávio Gallotti. O julgamento do re
curso de Collõr contra a cassaçào de seus diretos políticos 
pelo Senado em 1~92 terminou empatado no Supremo, na 
segunda-feira. O tribunal decidiu convocar o STJ para resolver 
o impasse. . 
__ Gallotti_i-ejeitou ontem recurso movido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e pela Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI) contra a convocação do STJ. As duas entida
des entendem que o empate no Supremo automaticamente 
confirma a decisão tomada pelo Senado em 1992 e afirmam 
ql_le a convocação do STJ não é prevista pelo regimento interno 
do STF. Gallotti não consultou os colegas para negar o recur
so. "A convocação de ministros para completar o quorum 
inscreve-se na estrita competência do Presidente da sessão 
plenária, para regular a ordem do julgamento e, uma vez 
pronunciada. passa a i~tegrar a decisão colegiada", justificou 
Gallotti no despacho q!Je negou o recurso. 

O advogado de Collor, Cláudio Lacombe, ficou satisfeito. 
"A decisão está correta, uma vez que o recurso permite a 
retratação do juiz e no casq essa retração é impossível, pois 
a decisão foi ratificad~ pelo plenário", disse. O Advogado 
Saulo_ ~amos, representante do Senado, anunciou que pre
tende recorrer. Ele prometeu passar o final de semana estu
dando junto com o Senado a possibilidade de apresentar um 
novo recurso contra Gallotti. Para o advogado, o presidente 
do Supremo não submeteu sua decisão ao crivo do plenário 
pOrque ficou" cOm medO de ter de recuar. "O resultado podia 
ser berri difereJlte do de segunda-feira", afirmou Saulo. 

Em dezembro de 1992. no fim do processo de impeach· 
ment, __ Çollo_r foi proihido de disputar eleições e ocupar cargos 
públicos ate o ano 2000: Antes do fim do julgamento, Collor 
renunciou para ev~tar ~-,<;:~S,sação dos direitos políticos, mas 
os senadores consideraram que a punição podia ser aplicada 
independente da outra pena prevista no processo, a caSSação 
do mandato, que diante da :r:enúncia não podia mais ser apli
caâa. 

'OS JUÍZES NÃO ESTÃO OBRIGADOS . 
A SE JUSTIFICAR' 

Gallotti afirma que aceita Críticas, mas diz que 
decisões são bem fundamentada nos autos 

Joyce Russi 

Brasília - O presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Octávio Gallotti, acha normal as críticas feitas por 
parlamentares e integrantes_do Executivo contra a sua decisão 
de convocar os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
para desempatar o julgamento do mandado de segurança do 
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ex-presidente Fernando Collor. Para ele, as críticas_ não- sãO 
sinal de _uma crise institucional. Apesar de respeitá-las, Ga
llotti diz que não se sente obrigado a apre..c;;entar justificativas 
fora dos autos do processo. 

Estado - Essas críticas não caracterizam uma crise insti
tucional entre os Poderes? 

Octávio Gallotti --Não acho que seja uma crise _instit_u
cional. As pessoas nem sempre têm a mesma ópinião que 
nós c, por isso, estão criticando. Nós, ministros do STF, vota
mos de acordo com a nossa consciência jurfdica e aceitamos 
as __ críticas, mas não nos consíáeramos obrigados a justificar 
fora dos autos os pontos de vista amplamente fundamentados 
na sessão plenária pública do Supremo. 

Estado - Por que decidiu não submeter os recursos da 
OAB e da ABJ ao plenário do Supremo? 

Gallotti - Entendi que o agravo regimental é inçab(vel 
usando uma faculdade do regimento e da lei. Não sendo cabí~ 
vel o recurso, ncguei~lhe seguimento liminarmente. 

Estado - Os ministros do STJ terão tempo hábil para 
preparar o julgamento, na_9uinta"feir:_~? 

Gallotti - A informação que tenho é que sim. Quando 
marquei o dia, foi na suposição que eles aqui estarão, prepa
rados para prosseguir o julgarriento. Eles já receberam a cópia 
dos_ autos e das nota5 taquigráficas da primeira sessão de julga
mento. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão o Sr. 
Meira Filho deixa a cadeira da presidência, que é ocupa~ 
da pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 

S._ Ex• não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o 
se-guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Seriádores, estamos 
comemorando hoje o "Dia dO MarinheirO''~ A data marca 
o nascimento de um brasileiro ilustre, um dos grandes heróis 
nacion-ais: o marinheiro Joaquim Marques Lisboa, Marquês 
de Tamandaré, que teve participação ativa nas lutas pela Inde~ 
pendência, c que cOri.tribuiu para a consolidação interna e 
para a manutenção da ordem no Pa~s dur~nte os anos do 
Império. 

O Marquês de Tamandaré. que viveu até marÇo- de 1897, 
foi um dos homens mais iinportantes -da nossa história e, em 
todas as circunstâncias,_do Brasil Colônia ao- Brasil República, 
foi um exemplo de civismo, dignidade e profissionalismo. A 
Marinha do Brasil, com muita justiça,_instituiu_o dia do aniver~ 
sário desse grande herói como o ''Dia do Marinheiro", que 
hoje é comemorado em tudo o País. 

Sr. Presidente, Srs. .. Senadores, a Esquadra Brasileira foi 
ofiCialmente criada em outubro de 1924~--ªtravés de Decreto 
Presidencial. Sua existência, entretanto, é pelo menos um _ 
século anterior à sua oficialização: já em 1823, por sugestão 
dos brasileiros Gonçalves Lêdo e Luiz Pereira da Nóbrega, 
Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro I, autorizou a arreca" 
dação de fundos pf!_ra a organização de 1,1m_a For:ça Naval, 
que viria a ser~ lhe muito útil nas lutas que se seguiram pela 
consolidação da Independência. • 

A Esquadra Brasileira, ao longo desses anos tq4os, mos
trou~se sempre pronta a de~empenhar suas funções, manten
do~se .como instituição exemplar na defesa do Brasil e na 
preservação de nossa unidade ferritorial. 

-~~A principal missãO de nossa Esquadra é a de garantir 
e preservar a soberania d~s águas territoriais brasileiras e, 
nesse mister,. a sua,ação tem sido irr~preensível e coroada 
de êxito indiscutível. 

O Brasil possui um litoral com 7.408 km de extensão, 
com o acréscimo de 200 milhas mar adentro, totalizando cerca 
de_ 4 milhõe_sde km de.domínios ou _terras submersas. É uma 
exte.risão cõllsidÚável de mar territorial,_cuja defesa e preser
va.çao cabem à Marinha desempenhar. 

A_miss.ão da Marin.ha cresce de importância quando consi
deramos que esse mar territoiial brasileiro é um dos mais 
ricos do Planeta e guarda riquezas de variedade e quantidade 
colossais. 

Para se ter uma idéia das riquezas e potencialidade,s do 
nosso mar territorial, basta dizer que 2/3 (dois terços) da 
nossa produção de petróleo é proveniente da plataforma sub
marina; que 98% do nosso comércio exterior ,é feito por via 
marítima e que 3/4 (três quartos) da nossa população vive 
e interage em cidades situadas a menos de 100 km da Costa. 

Todo esse. conjunto de fatores fez com que a Marinha 
do Brasil se adequasse e se desenvolvesse a passos rápidos, 
para dar respostas às imensas responsabilidades que lhe são 
acometidas, firmando-se hoje como_ um corpo militar e tecno
lógico d~ altíssi~_o nível e excelente padrão de desempenho. 

A par disso, a Marinha do Brasil desenvolveu tecnologia 
avançada no setor de construção naval. Suas pesquisas na 
área de engenharia levaram-nos à condição privilegiada de 
um dos poucos países do mundo a dominar a tecnologia de 
construção de submarinos e caminham, em ritmo acelerado, 
rumo ao domínio das técniC(I.S de ~nriquecimento d~ urânio, 
que nos permitirãO, em bre\le, -a construção de embarcações 
movidas à propulsão nuclear. 

Na imensa Região Amazónica, a presença da Marinha 
se confunde com a própria história da Região, onde executa 
o indispensável serviço de segurança dos rios e margens adja~ 
cerites. Em muitas cidades do interior da Amazónia a Marinha 
desempenha papel importantíssimo de assistência soCial e pre
servação das populações ribeirinhas. 

Com tecnologia de ponta, a Marinha tem desenvolvido, 
também, excelente trabalho de preservação ambiental, auxi~ 
fiando enormemente O$ órgãos de meíâ ambiente nas pesqui
sas de levan!ament9 radioecológjco de regiões diSt3.nfes, efe
tuando diagnóSticOs -detalh-adOs das condições dos dos, do 
ar e dos solos brasileiros. 

Além disso, à Marinha do Brasil coube a execução de 
um dos mais ambiciosos programas naciOD.ais: "O Programa 
Antártico Brasileiro". · 

Esse "Programa Antártico Brasileiro" envolve universi
dades e órgãos de pesquisa, desenvolve~se em parceria com 
países como a Polônia, a Inglaterra, o Uruguai, a Bélgica, 
o Chile e a Argentina. Sua abrangência é enorme e envolve 
quatro subprogramas de grande envergaçiura, com vistas ·ao 
estudo das Ciência da a Atmosfera, Ciênda da Vida, Ciência 
da Terra e Logística. 

Éntre as tarefas a cargo da Marinha do Brasil no ''Pro~ 
grama Antártico" estão o uso do n-?-vio oceanográfico "Barão 
de Tefé" e a manutenção da "Estação Antártica", instru
mentos indispensáveis de apoio às equipes de terra e como 
centros de pesquisas nos mares austrais. 

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu poderia perma~ 
necer horas a fio enumerãndo uma variedade imensa de bons 
e relevantes serviços que a Marinha do Brasil vem prestando 
ao País. desde o seu surgimento. 
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O mais lmpoitan.fC, no eiúanto,-ê reconhecer que a Mari~ 
nha do Brasil é uma instituição indiScutivefmente séria, pro
fundamente integrada nos esforços de desenvolvimento e defe
sa da Pátria. 

No de hoje, o· "Dia do Marinheiro", quero prestar à 
nossa Armada o meu mais profundo reconhecimento, a minha 
mais destacada homenagem, enaltecend_o os relevarttes e indis
pensáveis serviços qUe essa" instituição sfniUlar vem prestando 
ao Brasil. 

Cumprimento, nã pessoa do ilustre Ministro Ivan Da Sil
veira Serpa, a todos os nossos corajosos homens do mar, 
agradecendo seus incessantes esforços cm prol da construção 
de um Brasil grande, _desenvolvido e livre. 

Quero, igualmente, incentivar o "Governo a continuar 
emprestando o seu decisivo apoio aos infport-ãrite-s empreen
dimentos a cargo da Marinha do BrasiL 

É preciso reconhecer que o que se ga:sta com as Fo-rças 
Armadas no Brasil ainda é muito pouco, se-cOmparado com 
os montantes destinados à Defesa pelos outros países. Convém 
lembrar que destinamos apenas 0,4% do nosso PIB à defesa~ 
enquanto o Peru gasta 1,6%. a Argenth1a, 2,5%·-e os ·Estados 
Unidos, 5,7%. · · 

No caso da Marinha, já temos conhecimento de projetes 
e programas vitoriosds.executados e em execução. caoe, por
tanto, Sr. Presidente, prestar à nossa Armada todo o apoio 
de que necessita para proSseguir Sua giódosa missão -de bem 
servir ao Brasil. 

Parabéns aos marinheiros brasileiros, que hoje comemo
ram o seu dia! 

Parabéns à vitoriosa Marinha do Br~sil, uma das nossas 
grandes instituições que muito tem feito j:lelo piOgresso e·pelo 
engrandecimento da Pátria! 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ~P. Pronuncia o se
guinte discurso. S.em revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Senador Rachid Saldanha Derzi; Srs. Senadores, o Ministro 
da Fazenda, Fernando Henrique CardoSo, comparecerá, ama~ 
nhã de manhã, ao Senado Federal, quando dialogará com 
os Líderes dos partidos sobre o seu plano de estabilização. 
Será muito importante que esse_ diálogo se- dê em um clima 
de franqueza, em que o iilteresse maiOr do País esteja sendo 
colocado. 

A proposta de estabilização, denominada Fernando Hen
rique Cardoso II, encerra alguns objetivos e envolve alguns 
instrumentos. entre os quaiS destacaria a instituição de um 
indexador- a Unidade de Referência de Valor~-, -o acrés
cimo de 5% naS-"ãlíquotas dos impostos federais e a destinação 
de recursos, em especial, para um fundo que canalizará recur
sos sobretudo - diz o Ministro - para a educação, saúde 
e para o combate à miséria e à fome. 

Há, ainda, outros detalhes, mas já gostaria de adiantar 
algumas questões que colocarei para o Ministro da Fazenda 
no diálogo que amanhã teremos. 

Em primeiro lugar, diz o Governo que ~- _Unid_ade_ de 
Referência de Valor não constitui propriàméhte-Liriiã dolari
zação. Mas como será definida a denominada URV? Não 
há, segundo o que foi dito até agora, uma formulação objetiva 
desse índice. Avalio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se 
não se quer efetivamente dolarizar a ·eco-nomia brasileira seria 
importante qu~ tiyéssemos um índice de unidade real de valor 
objetivamente medido e não um índice .que a cada momento 

-poderá ser declarado a bel-prazer ou arbitrariamente pelo 
Banco CentraL 

:t'fo jornal Gazeta Mercantil de sábado, 11, e de segunda
feira, 13 de dezembro de 1993, o economista Pérsio Arida, 
_Presidente do BNDES e um dos principais formuladores da 
po1ítica económica definida pelo Ministro Fernando Henrique 
Cardoso -ao lado de Edmar Bacha, Winston Fritsch, Pedro 
Malan e Gustavo Franco- , diz que rião tem dúvidas quanto 
à adesão da sociedade brasileira à nova unidade de conta. 
E diz mais: 

"A credibilidade do indexador virá do fato de ser 
atrelado à receita fiscal e à vã.riação do dólar comercial. 
Afasta-se qualquer possiq_ilidade de ser _subestimada 
ou superestimada, o que iria contra o próprio governo. 

Se a URV ficar abaixo da inflação corrente, o 
resultado será perda de receita e conseqüente déficit; 
se ficar acima, tem-se urna desvalorização cambial com 
um efeito inflaciOnário imediato. Com a dupla amarra
ção, sinaliza-se aos agentes que aquele índice é algo 
confiável. 

Arida também alerta para a maior volatilidade da 
inflação numa circunstância em que os preços e salários, 
além dos outros contratos _na_ economia, estarem_ sendo 
diariamente cotados num indexador balizado pela infla
ção corrente, e não a passada." 

Ora, se o propósito é justamente de termos· um indexador 
que reflita o máximo possível a inflação corrente, e se se 
quer evitar o arbítrio, por que não definirmos uma forma 
objetiva para a Unidade Real de Valor? Seria possível isto? 
Sim, é possível. O BraSil, ao longo desses últimos anos de 
inflação alta e prolongada, aperfeiçoou-se, através dos diver
sos institUtos como a FGV, o IBGE, a FIPE etc., na medida 
da inflação. Hoje, muitos desses institutos estão calculando 
semanalmente a inflação, e alguns deles estão adiantando índi
ces diários que medem-a- inflação acumulada mensalmente. 

_ A FIPE, por exemplo, em convênio com o jornal O Estado 
de S. Paulo, publica diariamente, e isto de alguns meses para 
cá, um índice de_inflação diária, acumulada a inflação a cada 
mês, medida a cada dia. 

Ora, por que não se adotar um índice objetivo com uma 
sistemática tal como essa, ao invés de termos um índice subje
tivo? Dizem Winston Fritsch, Gustavo Franco, Pérsio Arida 
e E:dmar Bã.cha que o índice vai seguir aproximadamente 
aquilo que tem acontecido com a taxa de câmbio. 

Ora, será que esse procedimento não significará exata
mente a dolarização que o Ministro Fernando Henrique Car-

- d9s0 está tentando evitar? Por que não se utilizar o índice 
objetivo? Dizem. Winston Fritsch e Pérsio Arida que ao Go
verno J1ão interessará atrasar o indeXador, a medida do indexa
dor, da URV. Não interessará porque isso estaria prejudi
cando a receita de impostos, porque, afinal, esta será atrelada 
à URV ou porque isto poderia prejudicar os movimentos 
da balança comercial, inclusive prejudicando o volume de 
reservas. Acontece que, historicamente, a taxa de câmbio 
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definida pelo Banco Central muitas vezes acabou se atrasando 
ou tendo movimentos_ de impulsos para além daquilo que 
seria um critério simplesmente objetivo. 

Se estivermos atrelando a URV aos movimentos de inte
resse do Governo brasileiro e;·eventualmente, aos movimen
tos que porventura ocorram com o dólar americano~ Vis-à~vis 
às outras moedas - e movimentos poderão: estar ocorrendo 
em virtude de eventuais crises internacionais, ge guerras, como 
as de anos recentes, no Golfo Pérsico, naAsia _e assim por 
diante-, qualquer movimento ç_rítico com-respeito à moeda 
forte, o dólar, poderá se estar influenciando a economia brasi
leira de uma forma inadequada. 

Será que o Govetno vai se defender ádequãdamente dis
so? Não seria melhor termos uma· proposta de medida da 
URV objetiva? · · · · ··· 

Essa é a primeira-iitdagação que formulo, aberta e franca
mente, ao Ministro da Economia, já adiantando o diálogo 
que teremos amanhã de manhã. 

Em segundo lugar, gostaria de aqui refletif sobre a ques
tão do aumento dos impostos federais, das alíquotas, em torno 
de 5%- o Imposto de Renda, por exemplo, passe de 10% 
para 10,5%, ou de 25% para 26,5%. -

Ora, quarído se ·p(mS_~-em-·àuíTieritar iêfij)Ostos i pre·ciso 
estar ciente da destinação desses recursos. A Comissão Parla
mentar de Inquéritô destinada a investigar iri-egularidades no 
Orçamento está apontando inúmeras distorções sobre o con
teúdo dos gastos públicos: Tem sido expresso pelo Governo, 
por sua equipe económica, a -intenção de cortar certas despe
sas, de proceder a reformas administrativas:- taís conio o_ enxu
gamento dos Ministérios da Ação Social, da Integração Regio-
nal, o fim da LBA e outras institui-ções. -

Se o Governo realmente vai tomar essa. ·posiÇãõ~ deve 
fazê-lo com muita clareza. Estaria o Governo, por exemplo, 
propenso a introduzir um programa que, efetivamente, com
bateria a fome e a miséria, além de prover recursos mais 
eficazes para a· Saúde e a Educação? Que garantia túá o 
Congresso Nacional de que o conteúdo dos gastos terá uma 
destinação muito mais convincente do que a que até agora 
temos _observado? Que garantia teremos de que um aumento 
de impostos e uma diminuição de gastos não-produzirá reces~ 
são? 

O Governo diz estar interessado na ·retOmada do Cresci
mento e no combate à inflação. Entendo ser saud;;ivel cami
nharmos na díreção de maiOr equilíbrio daS Contas. Todavia, 
equilíbrio das contas nem sempre significa um orçamento intei
ramente equilibrado, com despesas iguaiS- às receitas. Muitas 
vezes, as despesas são maiores do que as receitas, além de 
que há formas de financiar o déficit não inflacionário, seja 
por meio-de endividamento doméstico ou externo. No entan
to, é preciso que se administre as dív_ídas _çxterna_e _inte~a 
de maneira a não provocar maior inflaçãO~~ de um lado., e 
maíor recessão, de outro. -

A experiência dos últimos anos, infelizmente, tem de
mons.trado que a administração dessas dívidas tem levado tan
to a dificuldades para combater a inflação quanto pãfa a reto
mada do crescimento. Em especial, se o objetivo é acabar 
conr a inflação, retomar o crescimento e e_hadicar a miSéria; 
se é efetivamente fazer com que sejam os inaís marginalizados 
em nossa sociedade os que não irão paga-r com o sacrifício 
maior desse combate, então, é preciso que se estabeleça uma 
proposta definida de ação. 

_ É com este es:pí;ito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
aguardo o diálogo que amanhã teremos com o Ministro Fer
nando Henrique Cardoso. 

. Na próxima sessão do Senado abordarei um tema que 
mmto me honrou: _o_ Deputado Germano Rigotto, Vice·Líder 
do PMDB na Câmara dos_ Deputados, apresentou proposta 
de emenda à COnstituição no sentido de ser instituído no 
Brasil um programa de garantia de renda mínima definido 
em lei e compatível com o grau de desenvolvimento do País. 

Essa p_roposição é consistente com o projeto do Programa 
de Garantia de Renda Mínima já aprovado pelo Senado e 
~Ill tramitação na_ Cãmara dos ·Deputados, tendo recebido 
parecer _favorá~el do Deputado Germano Rigotto. 

Muito obngado, Sr. Presidente. (Muito b.;::m!) 

,_:,')MP ARE CEM MAIS OS SRS.: SENADORES: 

Antonio Mariz_ Dario Pere_ira _Eduardo Suplicy _ Guilhenne 
Palm~ira-:- Henrique Almeida_ I:Iumberto Lucena_ José Sarney 
_ Me1ra, F1Iho _ Nelso Carneiro __ V~lmi_r _Campelo. 

O ·sR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgo
tado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Juthay Mag~lhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senâdo~ 
res, como não há número, não serão_ çolocados ~m_votação 
os itens iniciais da-pautã, que tratam de projetes de decreto 
legislativo sobre concessões de rádio e televisão. 

Todavia, desejo encaminhar à Mesa este -requerimento:· 

uo processo de exame e apreciação, pelo Congresso 
- NaciOnal, ilos termos do art. 223 da Constituição Federal, 

dos a tos de outorga e renovação de concessão, permissão 
ou autorização para a execução de serviço de radiodi· 
fusão sonora e de sons e imagens editados pelo Poder 
Executivo deve seguir, nesta Casa do Legislativo, as for
malidades e critéi:ios estabelecidos~ pela Resolução do 
Senado n" 39, de 1992, A referida norma interna elenca 
uma séria de informações e exigências a serem cumpridas 
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério 
das Comunicações, e que devem instruir o processo sub
metido à análise da Comissão de Educação desta Casa. 
No entanto, até a presente data, o exame da documen
tação que acompanha os Projetas de Decretos Legisla· 
tivos que chegam pãra apreciação do Senado Federal 
evidencia a inexistência de documentos e/ou informações 
legal~e_nte exigido~, nos termos da resolução supra men
cionada. 

Em. vista do eXpostO, Consideramos urgente t:; inadiá
vel que a Comissão de Educação faça cumprir a norma 
própria que dispõe sobre a matéria, obtendo junto ao 
Ministério das Comunicações e/ou à entidade em questão 
as informações e os documentos exigidos, fi,cando_sobres-
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tadas as trarnitações dos processos rCspectiVos- até que· 
sejam atendidas as disposições da Resolução n" 39, de 
1992. -Jutahy Magalhães." 

O SR. PRESIDENTE (Ràchid Saliliúiha DerzÓ -Nobr-e 
Senador Jutahy Magalhães, a Mesa aguarda o requerimento 
de V. Ex• _ _ _ _ _ ____ . __ 

A Presidência comunica aos -Srs. Senadores_ que o prazo 
para' apresentação de propostas reviSionais será encerrado 
amanhã, dia 14, às 19 horas. - -

As matérias constantes dos itens 1 a 6 da pauta da Ordem 
do Dia -da presente sessão ficam adiada~ por falta de quorum. 

São as seguintes as matérias cuja apredaÇãOfiCã a-diada: 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 41, DE 1993 

, (Incluído em Ordem do Día nos termo$ dO art. 375, 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCO: do Projeto de Decreto Le_gis
'- Iativo n~ 41, de 1993 (n" 242193 na Câmarã dos Deputados), 
que aprova o ato que renova: a permissão da emprt:sa Modelo 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência: ritodulada n-a cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição à COmíSSão de Educação. 

-,--2-

PROJETO DE DECRETO LEG1SLA TJVO 
N' 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 42, de 19.93 (n' 247/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão OUtorgada à Rádio 
Alvorada do Sertão Ltda. para explorar serviço de radiodi
"fusão sonora em onda média na cidade de São João do Piauí, 
Estado _do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenátj.o, Relator: Sena
,dor Aureo Mello, em substituição à CôtniSsão de Educação. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 43, DE 1993-

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 43, de 1993 (n' 249/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato ·qo.e reilõva a p-ermísSão- outorgada à Tele
visão Verdes Mares Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência inodulada na cidade de Recife, 
Estado de Pernambuco, tendo 

farecer favorável, proferido em plenário, Relator: Sena
·dor Alvaro Pacheco, enrsubstituição à Comissão de Educação. 
, -4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATÍVO 
N• 44, DE 1993~ 

(Incluído em Ordem do Dia noS_ termoS do art. 375, 
VIII, do Regimento Interno) 

Votação, ·em turno único, do Projeto c;Ie Decre~o Legis
lativo n' 44, de 1993 (n' 250/93na Cârriara dos Deputados), 

que aprova q ato que renova a permisSão da Rádio Indepen
dente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio 
Qrande do_Sul, tendo 

- Par~cer favorável, proferido em plenário, Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

-5-

PROJETO DE DECR.ETó LEGISLATIVÓ
W 45, DE 1993 

(Incluído em Ofdeni- dO Diá noS tefmos do art. 375, 
VIII, do Regimento Interno) 

' Votação, em turno único, do Projeto de Deçre.tq __ Legis-
lativo n' 45, de 1993 (n' 253/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
C'apiózai Ltda. para explorar serviço· de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Càta
rina, tendo _ 

Parecer favorável, proferido em plenário; Relator: Sena
dor Amir Lando, em sl:'-bstituição à Comissão de Educação. 

-6-
PROJETO DE' DECRETO LEGISLATIVO~ 

N• 46, DE 1993 
_Onc!uído em OrdefD do _pia nos termos do art. 375, 

VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 46, de 1993 (ri• 248/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova: a permiss<'lo outorg'!~a à Rádio 
Fraternidade Ltda. para explorar serviço-de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

!'arecer favorável proferido em plenáriO, Relator: Simá
dor Alvaro Pacheco. em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) __:_APre
sidência retira da pauia a matéria constante do item 7 da 
Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 175, e, do 
Regimento Interno. . 

É .. o seguinte o item retirado: 

,_. -7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 47, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, 
VIII, do Regimento-Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 47, de 1993 (n" 60/91 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o· ato que renova permissão à Radio FM Rio 
Acaraú de Tamboril Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Tamboril, Estado do Ceará. (De
pendendo Qe parecer da Comis~ão de Educação) _ 

8: 
O ~R. PRESIDENTE JRachid Saldanha Derzi) - Item 

-PROJETO DE LEI DO~SENADO W !51, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 

II, , do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n~ 151, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
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dispõe sobre a prorrogação do prazo- fixado pelo art. 59 da 
Lei n~ 7.450, de 23-12-85, para instalação, modernização, am
pliação ou diversifícação de _empreendimentos industriais e 
agrícolas nas áreas de atuação da Sudam e SuO.en_e. (Depen
dendo de Parecer da Comissão de ConstituiÇ-ão, Jus-tiça e Cida
dania) 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1" Secre
tário. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N• 1-PLEN 

Ao Profeto de Lei do Senado n• 151193 

Acrescente-se o seguinte artigo, i-enumerando-se os de-_ 
mais: 

HArt. 2~ Ficam prorrogados até o exercício fi
nanceiro- de 2001, os incentivos fiscais pievistos rio art. 
14 da Lei n• 4.239, de 27 de junho de 1963, e no art. 
22 do Decreto-Lei n• 756, de 11 de agosto de 1969, 
com as alterações posteriores.~· 

Justificação 

A presente emenda tem por finalidade viabilizar a conces
são da prorrogação de prazo para a implantação de benefícios 
nas áreas de atuação da Sudam e daSudene, conforme preco
niza a norma aqui alterada. A sua fórmula original carece 
da presente complementação, de natureza temporal, para que 
se possa ungir de eficácia-indispensável à realização de seus 
objetivos. -

Sala das ComissõeS, 13 de dezembro de 1993.- Senador 
Álvaro Pacheco. 

EMENDA N• 2 - PLI):N 

Ao Projeto de Lei do Senado Federal n• 151, de 1993 

Acrescente-se ao texto do Projeto de Lei n" 151 de 1993, 
o seguinte artigo-.- ·renum·erando-se os demais: 

"Art. Ficam prorrogados, até o exercício fi-
nanceiro do ano_ 2001, os incentivos' fiscais previStos 
no art. 14 da Lei n• 4.239, de 27 de junho de 1963, 
e no art. 22 do Decreto-Lei n" __ 7_56, de 11 de agosto 
de 1969, com alterações posteriores." 

Justificação 
A inclusão dÇ> dispositivo visa complementar a prorro

gação da isenção proposta com a redução de 50% do imposto 
de renda, objetivando tornar mais célere a reversão do quadro 
de miséria e fome que assola a região nordestina. -Senador 
Ney Maranhão, Líder do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nos 
termos do art. 140, "b", do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Beni V eras para profefir parec.er, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o projeto e as eniendas. --- - - - -

O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Para proferir parecer. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é nítida a diferença que existe entre a renda do Norte e Nor
deste e a renda do restante do País. Hoje, a renda do Nordeste 
é cerca de 40% da renda_ média do País, o que representa, 
o que define Um atraSo enorme dessa Região em r-elação às 
demais. 

Em virtude disso, é indispensável que se tomem medidas 
capazes de propiciar o desenvolvimento de empreendimentos 
industriais na Região, empreendimentos estes que poderão 
colaborar para que o Nordeste possa se de_seny_olver ao longo 
do tempo. 

A indústria tem um grande papel a desempenhar nessa 
questão, assim coino'a agropecuária, a agroindústria ek. As~ 
-sim, -sugerimos qu~ .essa isenção de impostoS. que já vem 
sendo concedida há alguns anos, permaneça por mais algum 
tempo, enquanto a Região consegue diminuir esse g:ap que 
a distancia do restante da Nação. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto, 
que nos parece adequado, necessário e útil a todo .o País .. 

Em relação às emendas, cremos que elas se equivalem 
e, em conseqüência - a que chegou primeiro foi a emenda
do Senador Alvaro Pacheco - , somos por sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O pare
c~ r concluiu favoravelmente ao projeto e à emenda do Senador 
Alvaro Pacheco. 

Em -discussão o projeto- e as emendas, em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussãO. 
A vOtaçãO da matéría fica adiada, nos termos do art. 

375, VIII, do Regimento Interno. 

9: 
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) _:..:_ Item 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 156, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 

II, b, do Regimento Interno) 

Discussão~·em turno úniCo, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 156, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
prorroga o prazo estabelecido pela Lei n' 8.396, de 02/01192. 
(Dependendo de Parece_r da Comissão de Assuntos Econó-
mico~) . . .. . .... 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Ney Maránhão para proferíi·- pãrecer sobre 
a matéria, em substituição à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nesse Projeto no 156, que prorroga o prazo estabelecido 
pela Lei n9 8.396, o autor. o nobre Senador Marco Maciel, 
tem toda a razão. 

V. Ex:s _s~_b~ni -da- rii.inhà eXperiência junto ·aoS Tigres 
Asiáticos,_ República Popular da China e República da China 
-Formosa - • onde temos realizado um trabalho de trazer 
indústrias para o Nordeste. 

Ainda, há poucO, inauguramos uma fábrica de bicicletas 
com capacidade de produção de 200 mil unidades. 

A ZPE de Shenzeng, na China, fatora hoje UIJl bilhão 
de dólares por mês; tem uma área, se não me engano, de 
320 km, dos quais 75% já estão prontos e será a maior ZPE 
do mundo, quando a Inglaterra devolver Hong Kong à China. 
Foram necessários praticamente dez anos para que essa ZPE 
chegasse a esse estágio. 

A ZPE de Kowçhuan, que fica no e_xtremo da Ilha de 
Formosa - que já visitei, durante este meu mandato, se 
não me engano, cinco vezes- emprega-72 mil pessoas e 
demorou.também quase doze anos. 



11304 Terça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1993 

Então, a prorrogação solicitada pelo ilustre Senador Mar
co Maciel nesse projeto é justa e este Senador, com a expe
riência que teve junto à Ásia, aprova plenamente. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O pare-
cer conclui favoravelmente à matéria. 

Em discussão o projeto, e·rn" turno único.(P"ã:usa) 
NãO havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votaçáo ffca: adiada, nos termos do art. 375, VIII, 

do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~A vota
ção das matérias constantes dos itens 10, 11, 12, 14, 15, 16 
e 17 da Ordem do Dia da presente sessão __ fica.ªçliada, de 
acordo com o disposto no art. 375, incis·o VIII, do Regimento 
Interno. 

São as seguintes as matérias cuja apreCí<lção fica adiada: 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 48, DE 1993 

(Incluído cm Ordem do Día nos terrtiOS do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Decreto Legis
lativo n• 48, de 1993 (n' 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato qtie r~nova a permisSão da RÁDIO JOR
NAL DO BRASIL LTDA. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüêÍJ.Cía .modulada n_a cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição à Comissão de Educação-.-

-11-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 49, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, d.O Projeto de Decreto Legis
lativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permiSSão da RÁDIO L~TO
RAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão soriora 
em freqüência modulada na cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário-,-Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 50, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 

parágrafo úníco, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úníco, do Projeto de,Decretq Legis
lativo n' 50, de 1993 (n' 277/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova ó ato_ que renó_va 3 outo!gã def~rjda ao SISTEMA 
NOVA ERA DE COMUNICAÇAO LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda médi~ na cidade de 
Borrazópolis, Estado do Paraná,-tenâO --

Parecer favorável, proferido em PlenáriO, Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição à Co:rilissão de Educação. 

-14-

PROJETO DELEIDÓSENADON' 135, DE 1923-COM
PLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c''. 
do Rcgirnênto Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 135, de 1993 --Complementar, de autoria do Senador 

Pedro Simon, que acre~centa parágrafo ao arL 3& .da Lei n" 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para exçJ_uir do benefício 
clo sigilo bancário as pessoas que menciona, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relato{: _ _se_nador José 
Richa, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, 
favorável ao Projeto e pela tr_amitação autónoma, como pro
jeto de lei, das emendas apresentadas. 

-15-

. PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 219, DE 1993-COM· 
PLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do PrOjeto de Lei da Câmara 
n'.219, de 1993-Complemeiiiar (n" 94/91-Complementar, na 
Casa de origem), que prorroga a lei que estabelece normas 
sobre_ o_ cálculo, a entrega e o controle das liberações dos 
recursos dos Fundos de Participação e dá outra providências. 
tendo 

Parecer_favorávei. proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição à Comissão de Assuntos 
Económicos). 

-16-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 221, 
DE IYY3-COMPLEMENTAR -

(Em regime de urgênCia, nos termos do art. 336~ "c", 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei.da Câmara 
. n' 221, de 1993-Complementar (n" 165/93-Compiernentar, na 
Casa de origem), que disciplina a fixação do número de Depu
tados, nos termos do art..45, § 1'\ da Constituição Federal, 
tendo 

Pareceres, proferidos-em Plenário, em substituição à Co
missão de Coristituição, JUstiça e Cidadania, Relatara: Sena
dora Eva Blay: 1 ~ pronun_ciamellto, favorável a9 _ ~rojeto; 29 

pronunciamento,-contrário ao Substitutivo de PJená~o. 

~ 17-
PROJETO ·DE LEI DA CÁMARA N" 237, 

DE 1993-COMPLEMENTAR 
(Em regime de- urgência, nos termos do art. 336. "c". 

d~ Reghp~ntC!. Interf!O) 
Votação, em turno únjco, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 237, de 1993-Complementar (n' 145/93-Complementar, na 
Casa de origem), que organiza a Defensaria Pública da União, 
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais 
para sua organização nos Estados, e dá outras providências, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item 
13: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993_ 
· (Incluído em Ordem dp Dia nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do E.egimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo nS> 52, de 1993 (no 246/93, na Câmara dos Deput~dos), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
GRANDE LAGO LTDA., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Santa Helena. 
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Estado do Paraná (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Ney Maranhão para proferir- parecer sobre 
a matéria, em substituição à Conlissão-âc Educação. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para proferir pa-re
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Chega a exame o _Projeto _ _d_e_ Decreto Legislativo n" 52, 
de 1993 (n" 246, de !993, na Câmara dos Deputados), que 
uaprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Grande Lago Ltda., para explOra-r serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Santa Helena, Estado 
do Paraná". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~ 376. de 1992,_ 
o então Presidente da República subm'eteu ao Cóngressõ Na..: 
cional o referido ato de renovação de concessão de exploração 
de canal de rádio em onda média, nos teimos do art. 49, 
incisó XII, combinado com o§ 1" do art. 223, da Constituição 
Federal. . 

É a seguíilte a CóiiijJOsição acionária -da Rádio Grande 
Lago LTDA: . 

- Naudé Pedro Prates 40.000 cotas 
- Terezinha Petronila-Albuquerque Prates 24.000 cotas 
- Werner Wandercr 8.000 Cotas 
- Harry Ripp 8.000 cotas 

Total 80.000 cotas 
O presente Proje-to foi examinado pela Comissão de Ciên

cia e TeCnõlogia, Coinunicaçãó C Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, 
Deputado Laprovita Vieira, e aprovação--unânime daquela 
Comissão. Na ComisSãO de Constituição é.Justiça_e de Reda
ção daquela Casa, o Projeto foi considerado_ jurídico, constitu
cional e vazado em boa técnica legislativa. 

Já no Senado, esteve o Projeto na Comissão de Educação, 
à disposição dos Senhores Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer 
reparos. 

2. Voto do Relator 
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu

nho ministerial de que o RÁDIO GRANDE LAGO LTDA 
atende a todos os requisitos téCniCõs-e legais para a: renOvação 
da _concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid_SaldanhaDerzi)- O pare-
cer conclui pela aprovação do projeto. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
A votação fica adiada, nos termos do art. 375,__VIII, 

do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi).:.C. A Pre
sidência retira da pauta da Ordem do Dia-da presente sessão 
as matérias--cOnstante-s dos itens 18 e 19, nos termos do art. 
175, e, do Regimento Interno. 

São os seguintes os iteits reti'fãdõs: 
-IS-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 59, DE !993 
(Em regU:ne âe urgência, nos tefiríóSdo art. 336, c,_ 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úriié:o, do Projeto_ de Lei da Câmara 
n' 59, de 1993 (n' L270191;nã Casa de origem), que dispõe 
sobre o salário mínimo de médicos e círllrgiões-dentistas, ten
do 

_Parecer, proferido em Pleriáiio, Rdator: Senador Alrnir 
Gabriel, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, favo
rável ao Projeto- com emenda de redaÇão que aprese-nta. _ 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania Sobre a Emenda) 

-19-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 235, 

DE 1993-COMPLEMENTAR 
(Em regime· de Urgência, nos termos do art. 336, C, 

do Regimento Interno) 

DiScussão, em tuino único~ do Projeto de Lei da Câmara 
n" 235, de 1993-Complementar (n' 146193-Complementar, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente cfá República. 
que cria o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, e dá 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicós) -- -

O SR. PRESIDENTE (Rachij Saldanha Derzi) -Item 
20: 

Discussão, em- tUrno único, do ProjetO de Resolução n"' 
116, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos· como conClusão de seu Parecer n~ 382, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS) a contra
tai operação de crédito junto ao Banco do Estado do Río 
Grande do Sul S. A. - BANRISUL. -

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas. nos termos do art. 235, 
II, f, _do Regimento Interno. 

A proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem pe_ça a palavra, encerro a discussão. 
A votação dã nlatéria fica adiãda, nos termos do art. 

375, Vlll, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Rachíd Saldanha Derzi) - Item 
21: 

Discussão, em turno único, Jo Projeto de Resolução n\' 
118, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer nu 384, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Mun:cipal de Dom Feliciano (RS) a con
tratar _9peraçâo de crédico junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul - BANRISUL, no valor de oito milhões, 
novecentos-e quarenta e três mil, cento e seis cruzeiros reais 
e setenta e sete centavos, utiliZando recursos- do FUNDO
PIMES. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco-sessões ordi
nárias, a fím de reCeber emendas, nos termos do art. 235. 
If, f,~do-Regiment6 Interno. - - - · 

A proposição não foram ofe"recídas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a: palavra, encerro a discussão. 
A votação da matéria fica adiada, nos termos do arr. 

375, VIII, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Satdanha Derzi) - Esgo
tad~ a rp_até_ria da· pà.uüt. Passa-se, agora, à apreciação do 
Requ_erimenton" 1.393, de 1993,lido no Expediente, de auto~ 
ria do nobre Senador Carlos Patrocínio. 

Solicito o parecer do nobre Senador Mansueto_de _ _Lavor_, 
pela Comissão de Relaçóe_S_Exteriores e Defesa Nac_ionaL 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-- PE. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, atravéS do Requerimento n\' 1.393, de 1993,_ 



11306 Terça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) Dezembro de 1YY3 

o eminente Senador Carlos Patrocínio comunica que, através- que corresponde à dívida contratual, isto _é, aquela que foi 
de decreto de Sua Excelência o Presidente, Itamar Franco, assumida junto às instit).lições federais de crédito (Banco do 
foi convidado para integrar a Delegação do Brasil à XLVIII Brasil, Caixa Econômic~, BNDES, Banco Central etc). _Esse 
Sessão.da Assembléia Geral das Nações Unidas, na qualidade v.alor, tomado em empréstimo por estados e municípios, gene-
de Observador Parlamentar, no período de 10 a 22 de novem- ncamet:~te para obras d~ infra-estrutura, poderá ser pago em 
bro de 1993.. --- - ___ _ até 240 meses, com juros médios dos contratos originais mais 

Solicita S. Ex• a devida_ autorizaÇ.á_o p<lia desempenhai- inflação, com possibilidade de refinanciamento por um perío-
essa missão, nos termos dos arts. 55, III, da Constituição do de até 120 meses, se· houver resíduo pelo fato de o valor 
e art. 40. § 1", a, do Regimento Interno, esclarecendo ao das parcelas ultrapassar a capaCidade de desembolso mensal 
final que deverá estar ausente do País no referido período. do Estado, Distrito Federal ou Município. A dívida mobiliária 

O parecer é favorável, Sr. Presidente. _ . (em títulos), que, ao final de agosto, já atingia 14,865 bilhões 
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) _ 0 pare- de dólares, conforme publicado na Gazeta Mercantil de 9 

cer é favorável. o - de setembro de 1993, será refinanciada de acordo com critérios 
A votação fica adiada por falta de quorum. e mecanismos estabelecidos pelo Banco Central, até 90 dias 

contados da publicação da Lei 8.n7/93, sujeitando-se. ainda, 
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha. Derzi) - Con- à aprovação do Ministério da Fazenda e <lo Senado Federal 

cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. naquilo _que for de sua competência privativa, cOnforme 0' 

OSR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia inciso IX do art. 52. da ConstitUição Federal. 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores,- Além das dívidas contratual e mobiliária, Srs. Senadores, 
o Governo Federal vinha tentando cobrar, há vários anos, estados e municípios têm débitos externos, com aval da União, 
a dívida dos estados e municfpios. Já em 1989, o Ministro num total de 10,7 bilhões de dólares. E há, aindci, a dívida 
da Fazenda Maílson da Nóbrcga propós o parcelamento do com o setor elétrico federal, que será negociada~ p-úte. 
débito em 20 anos. Tentativa frustrada, a que se seguiu algum Do total geral da dívida, mais da metade cabe a São 
empenho por parte da sua sucessora na Pasta, Ministra Zélia Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Gran"de -dO SuL 
Cardoso de Mello, que igualmente não obteve_resultados_dig- De acordo com os dados disponíveis, somadas todas as dívid:::ts, 
nos de nota. exceto as do setor elétrico, São Paulo é a unidade da Fed;::ração 

O Presidente Itamar Franco, por sua veZ, constatando commaiscompromissosematraso. Ao final de 1992,conforrne 
que o Estado brasileiro estava sendo minado pelo endivida- publicado pelo Jornal da Tarde no início.deste ano, a distri
rnento crescente em todos os níveis de governo ,e pela situação buição da dívida era a seguinte: em primeiro lugiú, São--Paulo, 
quase geral de inadimplência, inseriu, nó seu programa de com 13,5 bilhões de dólares; em segundo, o Rio de Janeiro, 
curto prazo, a cobrança das dívidas dos es.tados e dos municí- com 5,7 bilhões de dólares; Minas. em terceiro, com 5,5 bí
pios. Entende o Governo ser imprescindível dar um basta lhões de dôlares; depois, Rio Grande do Sul, com 3,7 bilhões 
a tão deplorável situação, para saneamento c;Jas contas públi- de dólares. -
cas, visando ao equihbrio macroeconómic-o~_ Faz-se necessário A proposta do GOveijlo Itainar Franco almeja, basica
controlar os fatores que vêm alimentandQ_Q_déficit públíco, mente, propiciar 6 restabelecimento do fluxo- -do crédito e 
sem o que não será possível a retomada.s_u_stentável do cresci- pagamentos de que são merecedoras as instituições Oficiais.· 
mente econômico. - - _::_hoje tidas como caloteiras, dando fim ao que se estabeleceu 

Conforme publicado na Folha de S. Paulo, de 19 de março denominar "calote circular", qual seja, o círculo viciosO" peio 
de 1993, com base em dados coletados junto ao Banco Central, qual trafegam as contas públicas. A principal mudança intro
o setor público aumentou sua divida interna em 14 bilhões duzida agora, em relação à lei anterior, é a exig€õCia das 
de dólares no ano passado. No final de i99l, o total de débitos garantias para a execução da dívida por parte do Tesouro 
dos estados e municípios, somados aos da União e empresas em caso de inadimpléncfa por mai_s de dez dias, mecanismo 
estatais, perfazia 58 bilhões de dólares, cifra que saltou para que, espera-se, deve inibír Os calotes que se vinham repetindo 
72 bilhões de dólares no final de 199:2. Em relação ao Produto por parte da maioria dos_ governos estaduais e municipais. 
Interno Bruto, a dívida gloQal_subiu de 12,4% para 15,7%. Nos últimos dois anos, poucos foram aqueles que quitaram 
Tendo que ser rolada diariamente, a dívida pública não deixa em dia seus compromissos com os órgãos do Governo Federal. 
outra alternativa ao Banco Central que não a de pagar juros Assim, estão previstoS.mecanismos em favor d3 União, 
altos, de modo que os investidores sejam atraídos a comprar como a retenção de cotas dos Fundos de Participação dos 
os papéis do Governo e desestimulados a se valer de ativos Estados e dos Municípios (no caso de os estados e municípios 
como dólar e ouro, ou a desvia_r sua~ aplicações para o consu- não pagarem suas dívidas com a União, o Governo bloqueará 
mo. As taxas de juros atirigem alto_patamar porque têm de a transferência desses valores) e o comprometimento da recei
acompanhar urna inflação também alta. ta própria dos governos estaduais e municipais, em limite 

Finalmente, em 5 de novembro de 1993, foi sancionada percentual a ser ainda estaQelecido (este se tornou o ponto 
pelo Presidente da República a Lei n" 8.727, que estabelece mais polêmico e nevrálgico do acordo a ser costurado entre 
diretrizes para a consolidação e o reescalonamento, pela as partes). E as prestações par~ o pagamento da dívida serão 
União, de dívidas internas das administrações direta e indireta mensais, ao contrário do projeto aprovado durante o Governo 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa Lei Collor, que previa pagamentos trimestrais. 
veio substituir a de n" 8.388, de 30 de dezembro de 1991, De suma importância, ~ambém, é o dispositivo da Lei 
nunca cumprida por entenderem osgove-t_.rios estaduais e muni- n". 8.727/93, que exige, para a formalização dos contratos 
cipaiS que impunha" condições muito severas e r(gidas a seus de refiné!-nciamento, a comprovação de regularidade quanto 
respectivos caixas. aos _recolhimentos de contribuições compulsóri~~ do FGTS, 

A intenção do Governo Federal é conseguir ao menos INSS, PIS-PASEP E F!NSOClALICOFINS. Sabemos que 
a renegociação do valor estimado em 20,6 bilhões de dólares, se trata de recursos da maior importância social, mas que 
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o Poder Público e suas entidades vinculadas dificilmente os 
rccolht!m. São públicas e notórias as-dificuldades financeiras 
do Sistema de Prcvidêncía Social, assim cômo o· rOmbo que 
atinge o Fundo de Ga.':antia do T~1_npo de Serviço - FGTS 
-,cujas situações não precísavanl' ser tão graves se o recblhi
mcnto da parte do setor público estivesse·errf"dia. 

Voltando, porém, ao núcleo daquilo que nos interessa, 
os Estados e muriidpios que·recolht:rarri \.;alares passíVeis de 
refinanciamento entre to de outubro de 1991 e 30 de junho 
de 1993 gozarão da vantagem de ul_l!_prazo de carência, a 
critério do próprio devedor. proporciorial às obrigações· reco
lhidas, desde que recolham um mínimo de 60% das parcelas 
recalculadas, visto que o refinanciamento será Calculado in
c:,luindo-se as obrigações que venceram de_sdc aquela época. 
E o caso de Santa Catarina, Espírito Sarito, Ceará e Pern-ain~ 
buco, Estados que mantêm em dia se-us pagamentos~ 

A primeira tentativa do Governo Itamar, de acerto da 
União com os estados para a rolagem, nobres pares, esbarrou 
na reação contrária dos governadores. O polêmicó e contro
verso limite de comprometimento da receita líquida com o 
pagamento da dívida tem sido o maiór óbice à concretização 
do refinanciamento. O projeto original do a:tual Governo esta
belecia os limites em 117c no primeiro ano e 15% nos dezenove 
anos seguintes, como dispõe a Resolu_ção 0° 36192. do Senado. 
Empenham-se os goveriladores por uma redução desses limi
tes para 7% no primeiro ano e 10% no segundo ano. Notícia 
transcrita pela Folha de S. Pã.ulo Tz-..:o.-g-3) reVela que ··se 6 
índice fosse fixado em 7% relativamente às rec_eitas líquidas, 
a União teria, segundo _técnicos do Tesouro Nacional, um 
prejuízo-de 42 bilhões de dólares, com estados e municípÍos 
pagando apenas 7 bilhõc.:s de dólares de suas dívidas, o que 
não corresponderia sequer aos jtifõS- da dívida. Análise da 
mesma fonte enfatiza que mesmo cOillpioilictendo 15%, eles 
acabarão pagando ã União 6,2 bilhões de dólares menos do 
que devem hoje, no período de 20 anos. 

De acordo corii. a Lei sancionada recentemente, cabe ao 
Senado a decisão de quanto estados c municípios deverão 
destinar de suas receitas para o· pagamento- de suas dívidas 
com a União. Por outro lado, a imprensa anuricta que O Minis
tro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, a despeito de 
rcconhc.:ccr como atribuição do Senado a fixação do limite. 
deverá propor- 9% de comprometimento da receita líquida 
disponível durante o primeiro ano de amortização da dívida 
de 49 bilhões_ de dólares (CR$2 trilhões) mantida com a União. 
Este limite subiria para 11% a partir do segundo ano. Pressio
nado por alguns governadores ao-s quais desagrada a proposta, 
o MiniStro teria ã.fírffiado, salomonicamente. que ela "será 
alguma coisa entre o que o Governo Federal quer receber 
e o que os estados gostariam de_ pagar". Na verdade, há um 
verdadeiro tirOteio eritre--o Ministério da Fazenda e os gover
nadores, com pressões· recí-p-rocas, voltadas para· as condições 
em que se efetuará a rolagem da dívida. O Ministro, escudado 
na precária,-para não dizer calarriitósa sitUaÇão- das finanças 
públicas, argúi que é imperioso comeÇa"! a receber os créditos 
a que a União faz jus ainda neste_ ano de 1993. Por seu lado, 
os governadores inSistem-na· falta de saldo de caixa para com
prometer suas receitas nos limiteS que o Governo quer impor. 

Na verdade, _o Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
ainda durante a tramitação do Projeto de Lei", encarregou-se 
de negociar caso a caso;_ na tentafíVã:-de avançar nas medidas 
de ajuste. Por exemiJlõ, com oS --Es"tados __ dQPíãUI~ Pariuba 
e Rio Grande- do Norte, o titular do MinistéiiO da Fazenda 
fechou acordo para garantir apoiO- à- rolagem da dívida, e 

prometeu prorrogar por 6 meses a dívida de 300 milhões de 
cruzeiros reais (300 bilhões de cruzeiros antigos), áoS -bancos 
cstaduaj~ em _liqUidação, que venceria em 30 de jUnho {folha 
de S. Paulo, 18-6-93). Entendimentos também foram mantidos 
com os governadores de São Paulo, Santa Catarina, Rio Gran
de do Sul,_ Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Maranhão. 
Nesses contatos, o Ministro afirmava que não é intenção do 
Governo Federal asfixiar financeirà.meilte estados e rriunící
pios. o que se quer é simplesmente restabele_cer o fl-uxo de 
pagamento das prestações dos mesmos, de há muito interrom
pido. O Programa de Ação l!llediata do Governo, preconizado 
pelo Ministério da Fazenda, apregoa como vital o acerto da 
União comas unidades da Federação que lhe são devedoras_, 
~or isso _mesmo_não_ será concedido aval do Tesouro para 
hberação de empréstimos de instituições financeiras interna
cionais que dele ~ependam, a estados e municípiOs inadim
plen_tes. Os __ Estados _do Rio d_e_ Janeiro, São Pau.lo, Bahia, 
Minas Q_eiai~ e Rio _Grande do Sul jã têrii projetas- arialisados 
pelo Banco Interamericano de Des.envolvimento- BID, e 
aprovados pelo Governo, motivo pelo qual devem demonstrar 
maior interesse na regularização de suas dívidas. A Portaria 
n" 497190, do MiQistério da Fazenda, prevé veto à aprovação 
Qe_projctos de Estados e Municípios inadimplentcs. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a política '"do pé do 
ouvido", se produziu bons frutos rumo ao entendimento entre 
as partes, esbarrou em outro obstáculo: queixam-se os gover,;.
nadores dos números desatualizados que o Ministério da Fa
?:~nda usou no cálcul9 das dívidas da União com_ as instâncias 
menores da F:ederação, quando da preparação das medidas 
de cortes nos gastos e de acerto dos débitos públicos. Foi 
levantado o argumento por alguns dos Governadores de que, 
havendo um .. encontro de contas", seus estados deixariam 
de secde"v:edores, passando à condição de credores da União. 
O Governador de São Paulo, Luiz António Fleury Filho, mo
vido também pela irritação provocada pela ameaça do Minis
tério da Fazenda de adotar medidas punitivas contra os estados 
inadimplentes, rebate o valor qo débito contratual que São 
Paulo tem junto -à- União, que ele afirma estar no patamar 
de apeilas 6,2 bilhões de dólares. Mas como, prossegue o 
Governador, a União, por sua vez, deve ao governo estadual 
s-,1 b~lhões de dólares,, o valor total da dívida se reduz para 
1,1 ~ilhãq de dólag$. E gritante o dese_ncontro com os cálculos 
do Ministério da Fãierida, que avafiam para São --Paulo um 
débito de 1~,5 bilhões de dólares. Ressalve-se: a dívida rnobi
liária não foi incluída nos cálculos do GOvernador Fleury, 
por se tratar de débito junto ao mercado. 

A querela que vem arrastando-se .no melhor estilo nove
lesco, em detrimento da remoção de tamanho obstáculo para 
o desenvolvimento do País, tem ensejado contundentes críti
cas dos governadores à inadimplência do Governo Federal 
em. relação a estados e municípios, que, da mesma forma, 
tena de sofrer punições, quando deixa de repassar recursos 
a _estes últimos. São Paulo, por exemplo, afirma ter recebido 
as verbas do salário-educação com atraso de 60 dias, e as 
da saúde com cortes de 58% e citraso de dois meses sem 
correção (O Globo, 16-6-93). 

O levantamento das dívidas de parte a parte impõe-se. 
neste_ momento, como inadiável para o bom termo das nego
ciações_~ A análise_ sempre percuciente do economista Luís 
Nassif, publicada em sua coluna da Folha de S,_l'aulo (22-6-93), 
nos ensina que "a falta de números objetivos, na renegociação 
das dívidas_ de estados, prende-se a dois fatores. O primeiro 
é a multiplicidade de fontes devedoras e credoras. O que, 
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somado _à_ desorganiz:aç~o. conlábíl da União, dificulta a conso
lidação. À outra é a falta de consen5ro·s·obre o que deve entrar 
ou não nÇt negociação. A diferença entre os -dados da União 
e os do 9overno paulista, por exemplo, é que a:' UniãO se 
limitou a considerar- os aébitos do Estado para ctHrt" ela, e 
o Estado resolveu inc~uir tarnbéin os d,~bitos da União_para 
com ele. O conceito de encontro de con~as é justamente .este: 
o de cancelar créditos recíprocos, permitindo a identificaÇão 
dos credores e devedores líquidos ... o articulista prossegue, 
ponderando que, embora seja irnposterg~~~( o acerto de con
tas p_o~ parte de es~a~~~.,t; municípios, a r.t~~struturação finan
ceira_qo E~tado_b~as~lc!-~9 1 tendo em vist.a u_lt~mar um legítimo 
e verda,deuo 3Just.e fiscal, não pode contabilizar dívidas de 
apenas um lado. Eis por _que reconhece legítimo o pi-apósito 
de os estados exigire~ s_ejam também hon"r~dos seus créditos 
com a Uniãõ~ A_pr_opósito, prossegue ete i!tdagaildo se, por 
exemplo, é jUsto a União arcar sotinha _com o custo da com
pressã9 taJ:ifária. A ·_respOsta, remete-a ele à discussão final 
sobre ~ rolagem, as?~v.erando ser prioii!_áriO, neSte momento, 
que "a consolidação, explicitação e !leg?~iãção dessa dívida 
limpem a área, e representem a reconcifi~Ç~o definitiva do 
Governo com a Nação·,· - ---- -.- -· 

Durante o pcríÕdo de tramitação do P~jeto de Lei ·para 
o refinanciamento das dívidas, Govcrnad_or~s do Ceará, Mi
nas, Pará e São Paulo, reunidos cm BrasHüi, chegaram a cri~i
car duramente a forma protelatória e a rnor"Osldade do Go
verno na condu~ão da matéria. O gover~~d~?lP-aufiStã OÇiJPou 
espaço na míd1a, e aproveitou a ópofüi.Jiídade para, além 
das críticas ao ·Governo Federal, externa r, in verbis, que ·•a 
burocracia federal e .os bancos privadOs s~o culpados pela 
~emor~ na conclusão da rolag~m da dívida:• ., O acc;rto desta, 
ftca evtdentc p~ra ele, reduziria os lucros ,dos banqueiros, 
pela perda dos Juros que eles cobram de e?tados, municípios 
e da própria União.. E responsabilizou a~préSsãó ·dos bancos 
e ."das mesmas forças que impediram a ã.ssimlfU.Ta-·em-OpOriu
mdades anteriores" a levar o Congresso a adiar a votação 
do acordo pleiteado. -

Em reação· àS Cflticas violentas ·e ·incisivas, o Ministro 
Fernando Henrique houve por bem mudar. de tática, solkf· 
tando urgência para a tramitação do projeto, vez que os gover
nadores deixaram claro não admitir serem responsabilizados 
por esse atraso. Não obstante, não logrou êxito a aprovação 
d_o seu pedido de urgência. A recusa pãrtiti dos líderes partidá
nos, atentos ao fato de que o Governo propôS alteração no 
substitutivo do relator do projeto, através de çlezoito emendas, 
que, segundo os lícleres, precisavam prinlei!Q sér rlegocíildas. 
Realmente, elas modificavam a estrutQ.ra do projeto, já inten
sa e exaustivamente negociado com parlamentares e técnicos 
governamentais, quer dos estados, quer dQ_Ministério da Fa
zenda. Forçoso e. inevitávCI é concluir que_ tal procedimento 
levou a um recuo diante do que já havia sido negociado. 

A Procuradoria da Fazenda Nacional, dentro d~ sua com
petência, estudava a possibilidade de os acordos serem fecha
dos antes da aprovação do texto legal. A este respeito, o 
Banco Central e a Secretaria de Política Económica do Minis
tério da Fazenda já se havíam manifestado favoravelmente, 
por entenderem qtie tal procedimento poderia proporcionar 
maior flexibilidade às negociações, facilitando a rolagem. 

Vencida a primeira etapa, da rolagem da dívida contra
tual, passar-se-á ao refinanciamento da dívida mobiliária, cujo 
montante sorna 14,857 bilhões de dólares, conforme publicado 
na Gazeta Mercantil de 9 de setembro de 1993, citando como 

fonte o Banco Central. A dívida mobiliária será negociada 
separadamente - ao contrário da rolagem aprovada no Go
verno·Collor -porque.os credores dos estados são instituições 
privadas, fato que representa pulverização de títulos em poder 
do mercado. A grosso modo, as garantias que serão sOlicitadas 
para sua rolagem serão as mesmas pedidas para a rolagem 
das dívidas contratuais. Noventa por cento do valor total da 
dívida mobiliária é debitado a São Paulo.,.Minas GeraiS~ Rio 
de Janeiro e Rio Grãnde do Sul. s.egundo dados do Ministério 
da Fazenda. Mais uma vez São Paulo lidera como Estado 
devedor, com 6,4 bilhões de dólares, seguido por Minas Ge
rais, com 2,9 bilhões. de dç)lares, Rio de Janeiro com 2.4 
bilhões .. de dólares, e Rio Grande do Sul com 1,9 bilhão de 
dólares de dívida. Esses números também estão na Gazeta 
Mercantil de 9 de setembro de 1993. 

Só há: ine.qufvocaritente. um benefictano com a vultosa 
soma d!i dívida mobíliária: o sisté:ma firianceiro, ao _cjual -o 
giro diário dela proporciona lucros a_stronómicos, Scjã pelos 
juros maiores, seja peloS spreads nos leilões do open market, 
seja cobrando taxas mais salgadas na renovaç.ão de "papa
gaios" e outros _tipos de crédito. Lesado, e nisso a história 
se repete, s_em qualquer originali_dade, é uma vez mais O põVó 
brasileiro, o maior interessado no saneamento das finanças 
públicas. 

Quando se fala a t?Ste propósito, não há como deixa_r 
de se fazer referência crítica ·ao Çomporta_mento dos bancos 
estaduais, dentro do nosso sfstema financeiro, os quais são 
indicadores seguros da necessidade que se impõe de os estados 
reduzirem seus gastos. participes que são do processo de esta
bilização da economia nacional. Pressionados pelo volume 
dos débitos. os estados. vêem-se obrigados a emitir títulos 
sem trégua. Ora, como alcançar o equilíbrio das contas públi
cas, com o endividamento crescente e o aumento da quanti
dade de títulos estaduais no mercado, o que implica elevação 
das taxas de juros interrias? Tal equihbrio parece-nos cada 
-vez mais inatingível, se atentarmos para o fato de que ciclica
mente, a cada quatro ano.s, os bancos estaduais chegam próxi
mos à insolvência, em razão do calendário eleitoral. Em 1990, 
o.fenômeno repetiu-se cóm maior intensidade. O volume de 
títulos da dívida dos estados colocados no mercado cresceu 
141% em apenas quatro meses, exatamente aqueles que ante
ced~a.m as eleiçõ_es. Foi tal o desmando, que o mercado passou 
a não aceitar os papéis da dívida dos estados. .. Para saldar 
$eus compromissos, eles tiveram de se valer dos recursos dos 
bancos estaduais. Novamente São Paulo é apontado como 
o Estado que mais se beneficiou com a aprovação de operações 
polémicas do BANESPA, :acumulando empréstimos em atraso 
junto a esse· banco que chegam à metade do valor que deve 
ao Governo Federal (13,6 bilhões de dólares). Na hipótese 
de ter de pagar o que deve ao seu próprio banco, o governo 
paulista teria de sacrificar seis meses de sua arrecadação! ... 

De tal monta foi o rombo, que, em 1991, o B~nco Central 
teve de socorrer quatro dos maiores bancos estaduais. dentre 
eles o BANESPA, substituindo o papel ruim dos estados, 
-~ejeitado pelo merc.:~.do, pelo papel emitido pelo Governo 
Federal. Firmou-se, à épOca, o compromisso de que, em 60 
dias, os _estados começariam a devolução dos títulos federais 
emprestados e que, por não ter sido cumprido, redundou, 
ao firial de 1991, numa negociação política nos moldes .da 
atual. O acordo, "brasileiramente". não foi curilprido. A ver
dade é que entre nós os bancos oficiais dos estados têm-se 
desviado de seus .objetivos, transformando-se em instrumentos 
polítíco-el.eitoreiros de governantes inescrupulosos e antiéti-
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cos, concedendo finanCiame-ntos -de nãtUI-eZa--duvid.Osa-. não (PAITCJO-Ministrá Fernando HenriqUe, através da qual racio
só às adminis;trãÇõeS eStadUa-is_ ou~ prefeituras, mas até- a nalizar-se-ão a tributaçãc- e a divísãO -de encargo~ ·e receitas 
terceiroS. As institiliç6es bancárias estaduais devem dfsem- entre governos. O racion"alismo fiscal tornou-se indeclinável, 
penhar papel de agentes do desenvolyimento regional,_ não impror~ógáVel neste momento critico ·e pré-falimeritar por que 
sendo admissível, pela pr6pria impõrfâncía desse papel, que pass·a.-a-Nação, corroíâã. por fndices inflacionários íifa-ceiráveis, 
D:ão s~jam sujeitas i. controle rígido e-Critério.s téc_nico-o_pera- e faz-se Conditio sine qua non para o ajustamento macroe~ 
cion-ais, transformando-se -em fonte geradora e sustentadora Coriómíco. -
do déficit público. Em resposta a _pleito· a·os governadores Com efeito; proCede a argumentação de que 6- crescente 
da Para1ba, do Piauí e do Rio Griande do Norte, que cogitam endividamento dos estados e municípios tem fundamento na 
a reabertura dos bancos de seus estado_s, em liquidação extra- centralização_ finaticeira da União que se observou nas três 
judicial desde 1990, o Ministro Fe-rllandO í-leririque deixôU iiltiffiàS décadas: 'fátÕ este é:tue Obiigou ·e-stãdo_s_ e municípios 
claro que esses bancos não mais poderão atuar como-caixa a se endividarem, especialmente no Governo Collor, gerador 
suplementar dos governos que os controlam, no caso de_serem de recessão sem precedentes, responsável por acentuada que-
reabertos. da na receita _lí9.':lid_a real. Co_m~ bem observa_ o_ econ9'mista 

Em 30 de junho deste a~o, o Baq_cõ~_-ç~~t_rã.I, aUtofii:ado Jifr do ~maral filho, ~.r:n ar:tigo na Folha de S. Paulo, de 
pelo Conselho Monetário Naéionai-CMN, baixou resolução 16 de juilho de 1993, desde 1982, início da crise da dívida 
exatamente tendo por escopo impor e· e:Xlgír um 'controle mais eX{üna;·o_ U riião tem -sido privilegiada pelo ajustamento ma-
eficaz sobre as dívfdas do setor público. sobretudo dos estados cioeconômico, que deixou em segundo plano estados e municí-
e municípiOs, que s_empre tiVeram o hábito de gastar mais piOs, aos quais restou 1.Ím papel passivo do ponto de vista 
do que arrecadam, elevando, dessa forma, sua dívida _jgnto de política económiCa. Ora, o atual quadro de crise fiscal 
ao sistema financeiro. Austeridade saudável, foi logo deixada passa necessariamente por eles. de vez que transmitem déficits 
de lado por força de nova decisão, derrogatória da anterior, e dívidas à União, razão pela qual não há como deixá-los 
pela qual o CMN recuou d~ ,~eci~~q_4~- controlar os emprés- à- margem, para se chegar a um novo modelo de regulação 
times a estados t::-_!!!unicípios na forma de Antf:cipaçóes de e gestão pública para a economia brasileira. Dessa -forma. 
Receitas Orçamentárias- ARO. Essas antecipações- em-. agentes do ajuste fiscal nacional, os estados e municípios 
préstimos que os Governos estaduais tomam junto aos baile-os, deveni ter implem-entados seus ajustes a nível local. com o 
oferecendo como garantia a receita tributári"a futura -- .- objetivo maior de um ajuste global. Recomendar-se-ia. no 
a exemplo de outros empréstimos bancáriOs, ficariam restritas entender do articulista, que, ipso facto, substituíssemos o a jus-
ao limite do endividamento previsto na Resolução 1.718, do te fiscal de caráter pontual para outro mais sistêmico, vale 
próprio Conselho. Quer dizer, a título de ARO, os bancos dizer, mais amplo, ptofundo e abrangente, inclusos iodos os 
não poderiam emprestar além do saldo registrado em suas parceiros do déficit pUblico federal. O que, a bem da verdade, 
carteiras, no dia 31112/89, corrigido monetariamente. A nova estaria mais consen-tâneo com o federalismo estatuído pela 
decisão; porérrr; possibilita que goveinos estaduais.e Prefei- Constituição de S8, apesar de esta ter atribuído mais recursos 
turas renovem as operações antigas, bem como façam novos aos estados e municípiOs, sem a contrapartida proporcional 
empréstimos a título de antecipação _de receita, ObServada de mais deveres. 
a restrição de que essas operações não podem mais ser consu- Aliás, louve-se o acerto da Carta Magna ao ter promovido 
madas junto ao próprio banco do Governo que solicita a opera- a descentralização das rendas públicas, e ao ter estabelecido 
ção. Esta restrição, contudo, é perfeitamente contornável e parâmetros para uma reforma tributária que visa a aumentar 
pode ser sanada de maneira fácil, bastando Que o goVerno" _a racionalidade do sistema, de tal forma que a revisão em 
de um estado peça empréstimo ao banco controlado pelo- go- andamento não deverá ·implicar a adoção de um modelo novo 
vemo de outro Estado, isto_é, o Govetlw-do Rio pode fazer ou experiência-ihédita, mas apenas a correção de defeitos 
operações de antecipação de receita com o Bãririsiil e, idem, e inadequações, dentre estes a existência de mais de 50 diferen-
o governo do Rio Grande do Sul pode fazer outras com o tes tipos de tributos, a incidência de vários impostos sobre 
BANERJ, retribuindo o gesto. Aberto novamente o "ralo", a mesma base de cálculo, sem falar da cobrança de contri-
como há de se evitar que governadores mal-intencionados buições inconstitucionais. 
deixem de gastar irresponsavelmente o dinheiro que falta aos A mudança do perfil da arrecadação tributária federal 
cofres ptíblicos? O que mais acontece entre nós, vale repetir em nosso País passa necessariamente pela retomada do cresci-
é bancos estaduais patrocinarem operaç6eS·a"e-ãnteciÍJaçõe;- --rilei:ü:o económiCo (qUe~ considero muitó difícil sem a queda 
de receita para financiar campanhas eleitorais e, com a aproxi- da inflação) e pela simplifici.tç:ío do sistema tributário com 
mação destas, corremos o risco de_ sermos espectadores de redução de alíquotas. Se o Tesouro não- for ressarcido por 
mais um abominável esquema de troca de favores com a explí- seus créditos, _não vai_ conseguir diminuir a dívida interna, 
cita autorização ofiéial. - - . - o ·que envolve a dimihuiç"ão~ dos juros, medida, por sua vez, 

O ex-Presidente do Banco Central, Paulo César Ximenes, imprescindível ao projeto- de retomada do crescimento econô-
explicou, de forma pouco convincente, o novo proceã.ilnento míCõ._ Para o equilíbrio fiscal do GovernO não há mais como 
ado ta do pelo CMN: as operações de antecipação de receita procr~stinar o pagamento __2as dívidas estaduais e m~nicipais, 
orçamentária são "O- único instf1.1:mento dps ,estadOs p_a!a ~ pagamento que pode ser viabilizado através do bom senso 
financiamento do fluxo de caixa". Lamentavelm_ente, pergun- e de_ vontade política, obedecendo-se o que determina a Lei 
tamos, não é iss-o-me:s-mo- que-··sellnpõé-evltaT~ de niodo a n"'8.7'i:lf93: - _0 

_ --- -- -.-- - -----

sopitar crescente aumento do endividamento -dos eStadOs? -- -_por fini, coÍú::ordámos com o MinistrO da Fazen-da;qu"ãn-
Em vista do processo de revisão constitUcional que esta- do diz: "Precisamos de um sistema tributário mais justo e 

mos vivendo, Sr. Presidente, rl'ada maiS:_oporfUrio do que erivi- IriaiS Simples, que pegue mais gente e faça :_cOnl_~gue cada 
dar todos os _esforços para viabilizar uma ampla e _abrangente um pague menos, mas que todos paguem. Com isso~ vamos 
reforma fisCal, prioritária no Prograffia de Ação Imediãta aurTientar a arrecadaçao do Governo e conseguir o iquilíbrlo 
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das contas. Sem recursos não há como atend~r os hospitais, 
pagar os benefícios da Previdência e fazer investimentos". 

• 
Que o Governo Itamar Franco possa, na feVlsâO 'dO SiSte=

rna tributário nacional, transformá~Io, de um fatorde inibição 
da produção em um' fator de incentivo· ao· i_pvestimento. E, 
assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, possibilite a cobrança 
de impostos sobre a renda, e não sobre os salários, como 
tem acontecido até agora. 

OSR. PRESIDENTI: (lúchid Sa!t:ia;;h~Derzi) -OA Pre, 
sidência comunica -~o PfeOáriõ- q-ue t~I]IlinolJ hoje o prazo 
par-a apresentação' de ein.eliâasa6 ProjetO ·cte Lei da Cãmar_a 
n" 173, de 1993 (n' 1.864, na Casa de origem), que dá nova 
redação aos arts. 387 e 392 da Cónsolidação 4'!5 Leis do Tr~ba
lho - CLT, altera os arts. 12 e 2S da ~~i n~ 8.212, de 24 
de julho de 1991, e os a,rts. 39~ 7]~ -73 e_]JJ_6_da Lei n~,8.213, 
de 24 de julho de 199~, todo~ pertine_ntes_ à licença maternidade. 

O projeto não recebeu emendas. ," -,-:;: _____ : ~ ___ _ 
A matétiã será inclu.ída em Ordem· d6' Dia:= oportuna-

mente. t, 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em 
sessão anterior, termifiou o prazo para a apresenta_ção de 
emendas aos seguintes Projetes de Res:oiução: -

N~ 122, .de_-1993, de autoria do S_enador Marco Maciel, 
que cria a Comissão de' Ciêricia e TeC-nologia; 
_ _N"' 127, de 1993, que autoriza a Prefeitura do Município 
cJe Me.cJJaneira (PR) a contratar operação de crédito com o 
Banco do Estado do Paraná - BANESTADO - , dentro 
do Programa Estadu_al de Des~nvolyi~ento Urbano- PEDU 

·--,no-valor de até quinze-milhões de cruzeiros reais; e 

1 

N• 128, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rondon (PR) a contratar operação de crédito com o Banco 
do Estado do Paraná S.A._, no valor de_oito milhões, quinhen
tos e cinqüetit3 mil e setecentos Cruzeiros reais, para a execu
ção _de obras. e serviços integrantes_ do Programa Estadual 
de Desenvolvimento_ Urbano- PEDU. 

Os projetas não-IeCebe(am emefld.is.-
. _ O Projeto de ResoluçãO n' 122, âe 1993, será despachado 
às Comissões de ConstitUição, Justiça e Cidadania; e Dii·etora. 

Os. Projetas de Resolução n~~_127 _é 128, de 1993, serão 
incluídos em Ordem do Dia, opoltunatnente-. 

~~O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- APre
sidência convoca sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às 
18h30min, com a seguinte 

ORDEM DO DIÀ. 

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 103, 

DE 1993 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretorà erri seu Parecer n° 434, de 1993) do 
Projeto de Resolução n° I 03, de 1993, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Faxirial do Soturno - RS, a contratar operação de 
crédito junto ao Banco do~stado do Rio Grande do Sul S.A. -
BANRISUL, no valor de dois milhões, trezentos e oitenta e quatro 
mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros reais, a preços de maio de 
1993, dentro do Programa Integrado de Melhoria Social - PIMES. 
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2 
· · REDAÇÃO FINAL 

PROJETÚDERESOLUÇÃO No 109, DE 1993 

Discussão, ~m turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Coinssão Diretora em seu Parecer n°~.447/93) dÓ Projeto de 
Resolução n° I 09, de 1993, que autori::a a Prefeitura ;\1/unicipal 
de Santo -Aúgusto [RS) a contratar operar;?io de crédito no valor 
total de um bilhão, setecentas e quarentq e quatro milhões, 
setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros,. a preços_. de outubro 
de 1992, junto ao Banco âo Estado do Rio Grande da Sul SA. --
BANRJSUL. . -- -

3 
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 110, DE 1993 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n° 4-48/93) do. Projeto de 
Resolução n° II O, dé 1993, q-ue autoriza a- Prefeitura Municipal 
de Campina das Missões (RS) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -
BANRJSUL, no valor de um bilhão, trezentos e vinte e cinco 
milhões, quatrocentos e-vinte e sete mil cruzeiros, utilizando 
recursos do FUNDOPIMES. 
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4 
OFÍCIO N°S76, DE 1993. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos .do art. 5° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Ofício n° S/6, de 1993 (n° 92/263, naorigem), atravésdo 
qual o Governo do Estado do Piauí solicita autorização do Senado 
para contratar operação de crédito no valor_ de cento e cinco 
bilhões, cento e vinte~ dois milhões, oitocentos e cinquenta e três 
mil, trezentos e trinta .e três cruzeiros. e trinta e_ quatro centavos, 
junto à União, atra'ves do Banco do Brasil S.A. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

5 
OFÍCIO No S/33, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 5° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Ofício n° S/33, âel9-93 (n° 171193, na origem), através do 
qual o Governo do Estado da Paraíba solicita autorização do 
Senado para refinanciar a dívida daquele Estado, junto ao Banco 
do Brasil S.A, oriunda de empréstimos por antecipação de receita 
orçamentária, vencidos desde dezembro de 1988~ (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

O SR. PRÉsiDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às J7h8min.) 
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Ata da 255a Sessão, em 13 de dezembro de 1993 

.. 3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49:•Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Sr. Nabor Júnio,r 

ASIB HORASE30MJNUTOS,ACHAM-SEPRESF;NTES. 
OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco _ Álvaro Pacheco _ Am.ir Lando _ Antonio 
Mariz_ Bello Parga _-Beni ,V eras_ César Dias_CidSabóia de 
Carvalho _ Dario Pereira _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ 
Epitãcio Cafeteira _ )osperidíão An\in _ Flaviano Melo~ 
Francisco Rollemberg _- Garibaldi Alves Filho, _ Gilbert~ 
Miranda Guilherme Palmeira_ Henrique Almeida,_ HuiJlP~rto 
Lucena _-Jlydekel Frei~_s _ JarbaS-P.is-sariilhÇJ .. ::. ~9ão Calmo?
João França_ João Rocha_ Josaphat Marinho_ José Paulo B1sol 
_José Sarney _ Jutahy Magalhães_ Magno Bacelar_ Mansueto 
de Lavor Marco Maciel _ Mauro Benevides _ M_eira Filho _ 
Nabor Júnk,r _Nels-on Carneiiõ _ Ney Maranhão _Pedro Simon 
_ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ 
Valmir Carnpelo. 

O SR. PRESIDENTE ("-labor Júni~r) .-A li.sta de pre
sença acusa o comparecimento de 42 Srs: Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a ses~ão.. _ 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS nosso_S trabalhos. _ 
A Presidência comunica ao PlenáriO que. no"s termos do 

art. 41 do Regimento Interno, defere, na presente data, os 
Requerimentos de n'' 1.383 a 1.386, de 1993, dos Senadores 
Chagas Rodrigues, Magno Bacelar. Nabo r Júnior e Jonas Pi
nheiro, respectivamente, por não terem_ sido votados em duas 
sessões ordinárj~s conse-cutivas, devido à falta d_e quorum. 

Sobre- ã M:~sa, comunicaÇões· qUe serãO lidas. pelo Sr. 
1.,. Secretário. 

São lidas as_ seguintes 

Senhor Presidente: 
Te-nho a honra de comunicar a_Vossa _Excelênçi~ 'l!:_le, 

nos termos dos arts. 55, III, da Constituição e· 39, a, do Regi
mento lnterno, me ausentarei dos trãbaihos da Casa, no perío
do de 4 a 21 de dezembro do corrente ano, a fim de, no 
desempenho de missão com que me distinguiU o~senado, pafti~ 
cipar da "Negociação da Rodada Uruguai do GA TI'', a reali-
zar-se em Genebra-:---- Suíça. ----

Atenciosas saudações __ . 
Sala das Sessões, 13 dezembro de 1993.- Senado(Cha

gas Rodrigues. 
Senhor Presidente _ 
Tenho a honra de comunicar a Vossa-Excelência que, 

nos termos dos arts. 55, III, da ConstituiçãO e 39, a, do Regi
menta Intemo, me ausentarei dos trabalhos cta Casa, a fiin 

. 9e. r} O ~esempen,ho .de missão com _qu<; me distingui':' o. Sena
do_, participar da '"'Negociação-da Rodada Uruguai do 
GATT". a realizar-se em Genebra_-:-.Su_íça. 

Atenciosas saudações. 
-Sala das Sessões. 13 de dezembro de 1993. -Senador 

Magno Bacelar. 
., -- Senhor Preside o te: 

·.COmunico a Vass_a Excelência .qu-e .me a~se~tarei do'País 
no período de 3 a 18 de dezembro corren_te, a fim de repre

- sentar o Senado Federal na "Rodada dO Uruguai"~ a fe3li-
zar-se em Genebra. S_uíça. ___ __ _ _____ _ 

Aproveito a opoftunidade .pára reanrinar a_ Vossa Exce: 
lê!_lcia os meus protestos de alto _apreço e consideração. 

Resp~itosamente, 
Sala das Sessões, 13 de_dezcmbro de 1993.- S"enã.dor 

Nabo r Júnior. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa E_xcelê_ncia que, 

nos termos dos arts. 55,.111. da Co11stitu-ição e 39,_a, do Regi
mento Interno, me- ausentarei dos trabalhos da Casa, a fim 
de_, no desempenho de missão com que me distinguiu o Sena
do. participar da Delegação do Brasil, .na qualidade de Obser
vador Parlamentar, -ã XLVIII Sessão da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, no período de 7 a 22 do corrente_. 

Atenciosas saudações: 
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1993. -Senador 

Jonas Pinheiro. 
Senhor President.e: 
Tenhb a honra de dirigir-me a V. Ex• para comunicar-lhe. 

nos termos do disposto no art. 39. alínea a, do Regimento 
Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa. para breve 
viagem a Portugal, no período de 23 de dezembro a 3 de 
janeiro de 1994. ~ ~ 

Aproveito a· oportunidade para re.novar a V. Ex~ protestos 
de alta estima e distinto apreço. 
--- Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1993, - Senador 
João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expediente 
Hdó' Vai à pllblicaç30. · ·· - · -' ·· ·- ... -

Passa-se à -
Item 1: 

· DiscúsSão-, em tUrno úriico, dã Rediição Final (oferecida 
pela Comissão Direioia em seu Parecer n' 434, de 1993) do 
ProjetO "de Resoluçãon!' 103,-de 1993, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Faxinai do Soturno - RS, a contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
SIA. - BANR!SUL, no valor de dois milhões, trezentos 
e oiteiltã e--quãtro niil, trezentos e setenta e seis cruzeiros , 
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rcais;a:prcços de maio'de 1993, de1_1tro do Programa Integ_rado 
de Melhoria Social - PIMES. . · · - -

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a_ palavra, encerro a discussão. 
A redação final é considerada _definítivamente apro":a~~· 

independentemente de votação, nos termos dO ·art. 70, da 
Resolução n' 110, de 1993. • ·- "' -_. 

A matéria vai à pf<!mulgação. · 
É a seguii)te_a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto de' R~~olução -no 103, de 

1993. . ' . . .. 

Faço saber que o Senado Federit-L aPro~o~-. e ~e~~ Presi
dente nos termos do art. 48, item 28, do R~gimento Inter~o. 
prom~lgo a seguí_nt~_ -~~--- --- - ·- -

RESOLUÇÃO N' 2 DE, 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinai do SoM 
turno (RS) a contratar operação -~e crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SI A.- BANRI· 
SUL, no valor l;le CR$2.384.376.,00, a preços de maio 
de 1993, dentro do Programa Integrado de Melhori~ 
Social - PIMES. . 

O Senado Fedeial resolve: _ _ . _ 
Art. 1"' É a Prefdtura Municipal de F~xinal do Soturno 

(RS), nos termos dá gesolução n' 36, de 1992,_ do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação d~ créditO JUnto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SIA.o- BANRISUL, 
no valor de CR$2.384.376,00 (dois milhões, trezentos e oitenta 
e quatro mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros_ restis), a 
preços de mãio de 1993. , _ 'o--- _____ _ 

Parágrafo único_: OS recursos reíç~Idgs_ no caput d_este 
artigo são provenientes do Fundo de Investimen~o do Progr~a
ma Integrado de Melhoria Social-FUNDOPIMES, e serao 
destinados à execução de projetas de desev_olvimento instítú
cional, de infra-estfu-tlira- urbana, e de. ~qu_ipainen'tOS comu-
nitários. _ . _ 

Art. zn As condições financeiras da. operação ·são as 
seguintes: -- -- - , __ ,_--. . 

a) valor pretendido: CR$2.384.376,00, a preços de maiO 
~19~; . 

b) juros: 11% a.a.; ... 
c) atualizaçã!» monetária: reajustável _pelo I GP-DI da 

FGV; · 
d) garantia: caução de quotas-pãtte do ICMS e/ou FPM; 
e) destinação dos recuros: Programalnt,egrado de Melho~ 

ria Social; 
O condições de pagamento: - _ . 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais 

iguais e sucessiVas, vencíveis no dia vinte de çada mês, vencen
do a primeira doze meses após a primeira liberação;. _ 

- dos juros: exigíveis trimestral~ente -~a c:;arê_nc1a e men-
salmente na amortização. - _--,-_- -- o~ -

Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias contados da data de sua publicação. 

'Art. 4\' Esta Resolução entra em vigor na -data de su_a 
publicação. · -- · -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 2: 
Discussão, em turno único, tia Redação Final (oferecida 

pela Comissão Diretora em seu Parecer n"' 447/93) do Projeto 

de Resoll!ção n" 109, de 1993, que "autoriza a Prefeitura 
MuriicipaJ de Santo Augusto (RS) a contratar operação de 
crédito no valor total de Lm bilhão, setecentos e quarenta 
e quatro m-ilhões, setecentos e quarenta e cinco mil cr~:~zeiros, 
â preços de .outubro de 1992. junto ao Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul Si A.- BANR!SUL. _ 

· Em discussão a redação final, em turno úniCo. "(Piu.isa.) 
o ~ -Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

A redação final é considerada definitivamente aprovada, 
independentemente da votaçãom nos termos do art. 7·', da 
Resolução n" llO, de 1993. 

A matéria vai à pró!nulgação. 

É a s.eguinte ã n!dação .finai ~provada: 
Redação Final do Projeto de Resolução n~ 

·_ 109, de 1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos-do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N", DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal Santo Augusto 
(RS) a contratar operação de crédito junto ao· Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul SI A. - BANRISUL, 
no valor d;-CR$1.744. 745.000,00, a preÇ'OS de outubro 
de !992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Santo Augusto 

(RS), nos termos da Resolução n' 36, ·de 1992~ do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação-de crédito no valor 
de CR$1.744.745.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta 
e quatro milhões e setecentos e quarentae cinco mil cruzeiros), 
a preços de outubro de 1992, junto ao Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul SI A. - BANRISUL. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da operação de 
crédito referida no caput deste artigo destinam-se ao financia
mento_ de obras de infra-estrutura urbana no Município -
Programa de Melhoria _Social.. 

Art. z~ As condições financeiras básicas da operação 
de_ crédito são as seguintes: 

a) valor: Cr$1. 744.745.000,00, a preços de outubro de 
1992- e-quivalente a Cr$5.454.956.236,00. a preços de março 
de 1993, atualizado_monetariamente pelo IGP-DI da Funda
ção Getúlio Vargas; 

b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias. 
c) juros: 11% a .a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem neces

sárias -do produto de arrecadação tributária municipal, indu ... 
sive quotas-parcelas do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Me
lhoria Social; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais. 

iguais e sucessivas, vencíveis no dia vinte de_ cada mês. vencen
-do a primeira doze meses.após a primeira liberação; 

--dos juros: exigíveis trimestramente na _carência e m_en-
salmente na amortização. 

Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercidêl no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados da_data de sua publicação. 
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Art. 4:'_ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
puh!icação. -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 3: 
Discussão, cm turno único,_ da B._edaçãÕ·-rriíal (oférec'ida 

pela Cóniissão Dlretora eln séu-ParCCCr flo 448/93) _dÕ ·Projeto 
de Resolução n" 110, de 1993, que ·•autoriza a PrefeitUra 
Municipal de Campina dãs Missões (RS) a Contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A . .....,..., Banrisul, no valor de um bilhão, trezentos e v::inte 
e cinco milhões, quatrocentos e vin-te e sete mil cruzeiros, 
utilizando recursos do Fundopimes. -

Em discussão a redação final, em-turTI-o único:{Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
A redação final é conside.rada defíilitivamente aprovada, 

independentemente de votação, nos termos do art. 7?, da 
Resolução n" 110, de 1993. 

A matéria va'i á promulgação._ 

É a seguinte a r<?dação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução no 110, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humw 
berto Lucena, Presidente. nos __ tcou_o_s do art. 48. item 27, 
do Regimento Interno, promulgo a seguirite 

RESOLUÇÃO N" , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina das 
Missões (RS) a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.- BANRI
SUL. no valor de Cr$1.325.427 ~000.00, utilizarido re
cursos do Fundopimes. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' É-a Prefeitura Municipal de Campina das Mis

sões (RS). nos termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operaça:o- de crédito junto aO 
Banco do EstadQ do Rio Grande do Sul S.A.- BANRISUL, 
no valor de CR$1.325.427.000,00 (um bilhão, trezentos e vinte 
e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil cruzeiros.) 

Parágrafo único: - Os recursos referidos neste artigo são 
provenientes do Fundo de Investimento do Progr~~a In.~e
grado de Melhoria Social - FUNDOPIMES. e serão desti· 
nados á execução de projetes de infra-estrutura urbana e de-
senvolvimento institucional. -

Art. 2" As condições financeiras da operação de crédito 
são as seguintes: 

a) valor pretendido: Cr$!.325.427.00!f.OO. a preços de ja-
neiro de 1993; 

b) pra7.o para desembolso dos recursos: s_essenta dias: 
c) juros: 11% a.a.; - · 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP~FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem neces

sárias do produto de arrecadação tributáár1a riiuO.ICfpã.l, TnciU--
sive quotas-parcelas do !CMS e do FI'M; - · 

f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Me
lhoria Social; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

iguais e sucessivas-, vencíveis no dia vínle- de cada mês, vencen
do a primeira doze meses após a prímefra liberação; 

- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men~ 
sal mente na amortização. 

Art. 3o O prazo máximo para _o exercício da presente 
autorização__ é de duzentos e setenta_ dias, contados a partir 
de sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 4: 
OFÍCIO N" S/6, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 5<:> 
dá Resolução rt' 110, de 1993) 

Ofício n'' S/6, de 1993 (n' 92/263. na origem), através 
do qual o Governo do Estado do Piaur solícita autorização 
do Senado para contratar operação de crédito no valor de 
cento e cinco bilhões, cento e vinte e dois milhões, oitocentos 
e cinquenta e três mil, trezentos e trinta- e três crqzeiros c 
trinta e quatro ceiitãVós, junto à. União-, através do Banco 
do Bras_il.S.A. (D.eY..endendo de pa~ece~ ~a <=;onlissão de As-
suntos EconómiCos). · ___ _ 

Nos termos do. art. 5' da Re!,olução n'' 110, de 1993, 
designo o nobre_ Senador Bello Parga para proferir parecer 
sobre a matéria, em substituição à Comissão de Assuntos 
Económicos. · · · · 

O SR. BELLO PARGA (PFL -MA. Para emitir pare
cer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, éencarninhado para 
apreciação do Se.nã.do Federal o Ofício "S-'', n•.o 6, de 1993, 
através do qual o Senhor Governador do Estado do Piauí 
solicita autoriiação para contratar operaÇão de créditO junto 
ao Banco do Brasil S. A, agente financeiro do Tesouro Nacio
_nal. no valor de CR$105.122.853.33. a preços de dezembro 
de 1992. · 

_ Informa~nos o Banco Central do Brasil que essa operação 
de crédito, devidamente autorizada pelo Voto CMN n\'212/92, 
do Conselho Monetário Nacional, destina-se ã viabilizar a 
capitalização do Banco do Estado do Piauí S.A e o pagamento 
de suas exigibilidades imediatas, condição essa indiSpensável 
para que possa set'aUtorizada a reabertura daquela instituição 
financeira do Estadq do Piauí, atualmente em processo de 
liquidação extrajudicial. . 

Iriforma-nos ai.nda que, com o objetivo de cessar a liquida
ção extrajudicial, a programação orçamentária da União já 
prevê verba de CR$105.123 milhões, a preços de dezembro 
de 1992. destinada à realização de operação de crédito com 
o referido Estado. 

As condições financeiras básicas da operação de crédito 
pretendida são as seguintes: 
- a) valor pretendido: Cr$ 105.122,8 _mil cruzeiros reais, 
a preços de dez/92, equivalente a CR$275.422,0 mil cruzeiros 
reais, em abr/93, atualizados pelo IGPM~ 

b) juros: 12% a. a, debitados no último dia de cada mês, 
contados a partir da data da utilização do crédito; 

c) comissão remuneratória: 0,2% a.a; calculada sobre 
o sãldo devedor atualizado; 

"dfjuros moTitóri'os: i% a.a;-
e) garantia: parcelas do Fundo de Participação do Estado 

-FPE; 
O destinação de recurso: capitalização e liquidação de 

obrigações exigíveis de imediato na reabertura do Banco do 
Estado do Piauí; - " 

g) condições de pagamento: 15 anos, a contar da data 
da celebração do contrato com 6 meses de carência~ em 174 
prestações mensais e Consecutivas. 
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·Ás operações de· crédito dessa natureza estão sujeitas 
à ob::;ervância de condições e exigências definidas pela Resolu
çãb n" 36, de 1992, do Senado Federal, que encontram-se 
atendidas pelo Estado do Piauí. . 

Somos, portanto, pela autorização l:la operação de ttédito 
pleiteada no Ofício "S~' n" 6, de 1993, nos termos do seguihte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'"I34, de I9!JJ -_ 

''Autoriza o-Estâdo do Pià~f 3 contratar operação 
de crédito no valor de CR$!05)22.853,33 á preços 

· de dezembro de 1992, junto ao Baqco do Brasil, agente 
financeiro do Tesouro Nacional'} 

O.Senado Federal resolve: 
Art, J:'- b o Estado do Piauí autdrizàdo a c_ontràfâr ope

ração·de crédito no valor de CR$105.122.853,33 (cento e cinco 
milhões, cento e vinte e dois mil. oitocentos e cinquenta e 
três cruzeiros reais e trinta c três centavos), a preços de dezem~ 
bro de 1992, j~nto ao.ba.nco do Brasil S.A,_age-nte financeiro 
do Tesouro Nacional.· • 

Parágrafo Único. Os recursos financeiros advindes da 
operação de crédito referida no caput deste_ artigo destinam~se 
a viabilizar a capitalização do Banco do Estado do Piauí S.A. 
e o pagamento de sua? e?=i_gibilidades irp:.ed~atas. . 

Art. 2" As conçliçõçs financeir_as· .bá~:.icas da operação 
de crédito são as seguintes_: _ 

a) valor pretendido: CR$ 105.122,8 mil cruzeiros reais, 
a preços de dez/92, equivalente a CR$ 275.'422,0 mil cruzeiros 
reaiS.- em abr/93, atU.alizado_s pelo IGPM; 1 

b) juros: 12% a. a.', debitados no último dia de cada mês, 
contadoS a partir da data da utilização ctP -crédito; · 

c) comissão remuneratória: 0,2% a.a., calculada sobre 
o saldo devedor atualizado; 

d) juros morat6rios: 1% a.a.; 
e) garantia: pàrceJaS -do Fundo de Pai-t'icipação do Esta~ 

do-FPE;. . .. 
f) destinaç?o de recursos: capitalizaçã·ó e liquid~ção de 

obrigações exigíveis de imedfato na reabertura do Banco do 
Estado do Piauí. 

gJ condições de pagamento:~ü.ailoS,' a contar da data 
da celebração do contrato com 6 meses. de' carência, em 174 
prestações mensais e consecutivas. 

Art. 3" A autorização concedida por esta resolução de~ 
verá ser exercida num prazo de 270 (duzentoS e setenta}dias, 
contados da data da publicação desta resolução. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Mesa comu
nica que se encontram na Casa 42 SiS. Senadores, havendo, 
portanto. quorum para votação. -

O parecer conclui pela aprese_ntação do PI-o jeto de Reso~ 
lução n\' 134, de 1993. que autoriza o Governo- dO E-stado 
do Piauí a contratar operação de c!édltõ- no valor de cento 
e cinco milhões, cento e vinte e dois mil, oitçcen~Os e cinqüenta 
e três cruzeiros reais e trinta e tréS centavos, a p-reços de 
dezembro de 1992. junto ao Banco do Brasíl, agente financeiro 
do Tesouro Nacional. -

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.f 
Não havendo quem peç::t a palavra, encerro- a discussão. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -'-V. Ex' ·tem a 
palavra. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. 
Ex• falou _que havia nüme_ro para votação. Foi isso nlesiTió 
que V. EX" disse? 

O SR. PRESIDENTE (NabÓr fúnior)- É. anteriormente. 
. encontravam-se na Casa apenas 39 Ses. Senadores. Agora. 

temos a iJ]form~çãp_de_ que já há 42Srs. Senadores.. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Eu querfasó 
saber se na sessão de segunda-feira pode haver votação ou 
se_ será uma _excepcion"afidade. 

O SR. PRI;;S,IDENTE (N~bor fúnior) ;-Pode haver vota
ç"ãO. pOrcjUe nos outros dias ·da semana as sessões_ são do 
Cqngrçsso_N;;~.ciooal, A sessão .ordinária do Senado. agora é 
IJa segunda~feira .. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Quer dizer que 
vamos votar, mesmo sendo segunda~ feira? Amanhã não tere~ 
mos sessão do Senado? Amanhã, só haverá Comissão e Con~ 
gresso? 

O. SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- As sessóes que 
forem convocadas para o Senado nesses dias de funcionamento 

· do Congresso Nacional serão sessões extraordinárias. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Então, pode 
have"r Revisão,.TnC!ependentemerite do dia da semana. Eu 
estava verificando apenas por causa dos_ costumes da Casa 
de não votarmos nas segundas e sextas-feiras~ votarmos nas 
terças, quartas e quinta-feiras. Via de regra, não votariainos 
na segunda e na sexta. 

Mas não tenho nenhuma objeçãÇ',, ~ó ~stou QuerePdo Sa
~e_r ~ natureza desta votação_. _ 

O SR. PRESIDENTE (NaborJúnior) - Nos termos 
doart. 168,_ do Regimento Interno. a matéria fica adiada 
para ser votada em outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item S: 
OFÍCIO N i S/33 DE 1993. 

(Incluído na Ordem do Dia nos termos do Art. 5"' 
da Resolução n' 110, de 1993.) 

Ofício n' S/33, de 1993 (n' 171/93, ~a origem), através 
do qual o Governo do Estado da Paraíba solicita autorização 
do Senado para refinanciar a dívida daquele_Estado, junto 
ao Banco do Brasil S.A., oriunda de empréstimos por anteci~ 
pação de receita orçamentária, vencidos desde dezembro de 
1988. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco
nómicos.) 

Nos termos do art. 59 , da -Resolução n~ llO, de 1993, 
designo o nobre Senador Antonio Mariz, para proferir parecer 
sobre a matéria, em- substituição- à Com:iSsãO de -Assuntos 
Económicos. 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Para emitir 
Parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Presidente 
do Banco Centrai encaminha ao Senado Federal, por meio 
do Ofício n° "S" 33, de 1993, pedido do Governo do Estado 
da Paraíba, para que seja autorizada operação de crédito junto 
ao Banco do Brasil S.A .• na qualidade de agente financeiro 
da União, no valor de CR$ 610.332.767,00 (seiscentos e dez 
milhões, trezentos_e_Jrinta _e dois mil, setecentos e sessenta 
e sete cruzeiros reais), a preços de julho de 1993. 

Os recursos, provenientes do Tesouro Nacional, seriam, 
segundo voto aprovado pelo Conselho Monetário Nacional~ 
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CMN (n'' 212), aplicados no mercadO finànceiro, até que o 
Banco do Estado da Paraíba renha sua reabertura autorizada 
pelo B~nco Central_. , 

As características da operação seriam- as Seguintes: 
a) valor pretendido: CR$610.332.767,00 a ·preços de jú

lho/93; 
6 b) juros: 12% ·a.a .• lançados no último día de cada mêS; 

c) comissão: 0,2% a.a.:.- sobre o sa1do devedor atuali-
zado; 

d) juros de mora: 1% a.a .. ; 
e) garantia: Fundo de Participação dos Estados; 
O destinação dos recursos: capitalização c liquídação de 

obrigações exigíveis para a ·reabertUra do Baii.Co dO- Estado 
da Paraíha; · · · · 

g) condições de pagamento: 174 prestações mensais, 
iguais e sucessivas pelo sistema SAC, com caiêircia cte seis 
meses. 

Cdnfornlc o pareCer téériiCo do Bã.nco central, a operaçãO
ultrapassa sobremaneira _o lirnife estabelecido pela Resolução 
36/92, a saber, em 335_%, quando o máximo admissível, tempo-
rariamente,_seria de 25%. - · 

, Entretanto, afiguram--Se-i:nã.IS~Ponderáveis as seguintes 
razões, _.em favor da aprovação da operação, uma vez que 
ela: 

a) visa a contrjbuir pa"ra o saneamento daS--flOã-iiças do 
Estado tomador dos recursos, de acordo com o mencionado 
voto do CMN; 

b) faria elevar aquele limite em apenas 0~026%; 
c) 67% da dívida daquele Estad<i'• vencida em 1993, refe

re-se a compromissos junto à CaiXa Económica Federal, estan
do sujc;:ita a fOiag~m. por 20 arios, s~gun~o:a Lei n(> 8.721/93-. 

Ainda segundo o Banco Central, for~m atendiçlos os re
quisitos de documentação, cxcetuada a apresentação do Plano 
Plurianual de lnvestimentos;o que poderia ser relevado. 

Em vista do que precede, a autorização poderá ser conce
dida, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NS 135, DE 1993 

Autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação de 
crédito junto ao Banco do Brasil S.A., como agente financeiro 
da União, no valor de CR$ 610.332.767,00, para realizãr apli
cações destinadas a saneamento fiila"nceiro. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 18~ É o Estado da Paraíba autorizado a contratar 

operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., riã. quali
dade de agente financeiro da União, ·n·o válor de CR$ 
610.332.767,00 (seiscentos e dez milhões, trezentos e trinta 
e dois mil, setecentos e sessenta e sete cruzeiros reais) a preços 
de julho de 1993. 

Art. 2'1 As condições fínancciras da operação são as 
seguintes: 

a) juros: 12% a.a .. ; 
b) comissão: 0,2% a.a .. ; 
c) juros de mora: 1% a. a .. ; 
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados; 
e) destinação: capitalização e liquidação de obrigações 

exigidas para a reabertura do Banco do Estado Para1ba; 
O condições de pagamento: 174 (cento e setenta e quatro) 

prestações mensais, suce-ssivas, pelo sistema SAC; · 
g) carência: seis meses. 
Art. 3~ O prazo máximo para o·éxcrcfCTo-da presente 

autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a 
partir da publicação desta Resolução. 

Art. 4" --ESta ReSolução Ciltra effi vigor na data de suã 
pu_~Iit::ação-. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- O parec~er conclui 
pela apresentação do Projeto de Resolução n~ 135, de 1993, 
que autorl:za O- Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de ·c:cédito juhto ao Banco do Brasil" s-.-A., -corilo 
agente financeiro da_ União, no valor de 610 milhões, 332 
_mil.e,767 cruz.eirós· re3.is, para realizar aplicações destinadas 
a saneamento financefro. -- - -

Em discussão o projeto, em turn6útiico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada, 

nos termos do art. 168, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Nada mais haven
do a tratar, a Presidência vai encerrar· os trabalhos. (Pausa.) 

Está encerrada a sessão. -
(Levanta-se a sessão às I9h02min.) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenhà das matéiias apreciadas 
de 1 a 30 de novembro de 1993 --:- art. 

269, II, doRcgimento Interno) 
PROJETOS APROVADOS E 

ENVIADOS À SANÇÃO 

-Projeto de Lei da Câmara n'' 166, de 1993 (n" 3.527193, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que estabt:Jece_ diretrizes para a consolidação e o reeScalo
namento pela União de dívidas internas das administrações 
direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, e dá outras piOvidências. Sessão: 4-11-93 

-Projeto de Lei da Câmara n" 218, de 1993 (n" 4.100/93, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá 
outras providências. Sessão: 11-11-93 _Extraordinária 

-Projeto de Lei da Câmara n'' I75, de I993 (n'' 4.153!93, 
na Casa de origem), de iniciativa Qo Presidente da República, 
que inclui a categoria funcional de Agente de Portaria no 
Anexo X da Lei n~ 7 .'995, de 9 de jaÍleiro de_ 1990. Sessão: 
18-Íl-93 . . . ~ ~ ~ 

-- -l'iojeto de Lei da Câmara n' 115, de 1992 (o·> 4.620/90, 
na_Casa de origem), de iniciat!va do Presidente da República, 
que autoriza a doação do imóvel que menciona. Sessão: 
18-11-93 

-Projeto de Lei da Câmara n" 131, de 1993 (n'' 3.837/93, 
na Casa de origem), que anistia débito dOs eleitores que deixa
ram de votar no plebiscito de 21 de abril de 1993. Sessão: 
24-11-93 Extraordinária 

PROJETOS APROVADOS E. 
ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

-Projeto de Resolução n1' 68, ·de 1993, de iniciativa da 
CorriiSSão- Diretcir3, que estabelece a estrutura do Centro de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal 
e dá outras providências. Sessão: 4-11~93 Extraordinária 

-ProjetO de Resolução n~ 71, de 1993, de inici3tfVa _da 
Comissão Diretora, que transforma cargos vagOs do QUadro 
de Pessoal do Senado Federal, e dá outras providências. Ses
são: 4-11~93 Extraordinária 

-ProjetO de ReSolução n•! 87, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Iguaraçu- PR a contratar operação 
de crédito, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. -

. .. ;; .... ~--· ---·-· 
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BANESTADO. no valor equivalente a três milhões e duzentos 
mil cruzeiros reais, a pre'çOS de maio de 1993. dentro do Pro~ 
gram'a Estadual de Desenv9lvimento __ Urllano- PEPU. Ses~ 
são: 9-11-93 EXtraordinária 

-Projeto de Reso!ução n'' -8i(_-de )993. que autori~a 
a Prefeitura MuniCipal_ de Altónia- PR a sontratar operaçao 
de crédito junfo ao_ Banco do Estado d? Para?á ~.A.-: BA
NESTADO. no valor equivalente a qumze milhoes e seiscen
tos mil cruzeiros reais, a preços de abril de 1993. dentro _do 
Programa Estad_ual __ ?~" pes~!l_vo!vif"!l~ __ nto Urbano. Sessao: 
9-ll-9~ Extraordinári~ 

-::-Projeto de Resolução n" 78, de 1_993, que autoriza. 
a Umao a celebrar contratos de financiamento com devedores 
originais de -obrigaçõ~s financeiras junto a credores externos 
nevadas mediante a ~missão dos "Brazil Invcstment Boncts··. 
SesSão: 10-1 f-93 Extr;to(d,inária 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 40, de 1993, que 
aprova o texto do Açord_o, por Troca de No_tas, sobre a Doação 
de Equipamento à Unicamp, no Valor de vfntc c um milhões 
de ienes, celebrado entre o Governo_ da República Federativa 
do Brasil e o Govern,o do Japão. em Tóquio. em 14 de maio 
de 1993. Sessão: 11-11-93 Extraordinária 

-Projeto de Resolução n" 86, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura ~u~iciJ?al de Apucarana ...:.._PR a contratar opera
ção de crédito Junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
- BANESTADO. dentro do Program.a Estadual de Desen
volvimento Urbano - PEDU. no valor de até sessenta e 
cinco milhões e- quatrocentos mil cruzeiros reais. sessão: 
12-11-93 ..... 

-Projeto de Re-solução _n\' 99, de 1993, que_ autoriza 
a Prefeitura Municipal de Horlzontina- RS a contratar ope
ração de crédito, no valor total de três_ mUhões. duzentos 
e quarenta e cinco mil,_ seiscentOs e .dez cruzeiros reais. a 
preços de fevereiro de- 1993. junto ão BanCo do Estado do 
Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. Sessão: 18-11·93 

-Projeto de Resolução n~ 100, de· 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Tres de Maio - RS a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do SulS.A. -BANRISUL. no valor equivalente. em cruzei~ 
ros reais. a cinco bilhões, quinhentos c nove milhões e duzen
tos e vinte e um mil cruzeiros, em valores relativos a fevereiro 
de 1993. Sessão: 18-11-93 

-Projeto de Resolução nn 101, de 1993,_ que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Ivorá - RS a contratar operação 
de crédito no valor total de dois milhões. setecentos e setenta 
e seis mil, quinlieriios c noventa e trés cru_zdros reais e rioventa 
e seis centavos. a preços de_ -~bril de 1993, junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A.- BANRISUL. Sessão: 
18-11-93 

-Projeto de Resolução nu 107, de 1993. que autoriza 
a União a celebrar os contratos bilaterais de reescalonamento 
de seus créditos junto -à Repúbli~a ISlâmica_ çla Mauritânia, 
ou suas agencias governameiitãíS~ -renegoCÍados_no âmbito do 
Clube de Paris, conforme Atas de Entendimento de 16 de 
maio de 1985, de 15 de junho de 1987 e de 26 de janeiro 
de 1993. Sessão: 18-11-93 · 

-Projeto de Resolução n" 108, de 1993_. _que _autoriza 
a União a contratar operação fínanceíia di-do-ação no valor 
de sessenta e trés milhões de ienes entre a República Federa-

tiva do Brasil, o BanCo Internacional de Reconstrução e De
senvolvimento -- BIRD e .o Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social- BNDES destinado à asSistên
cia técnica do Programa d~Ç.onrrole de Poluição Industrial. 
Sessão: 18-11-93 

__ -Projeto de Resoluçã'o'_ó" p5,de 1993, que,aUtOriza 
a União a contratar operação de ,créd.ito.._ junto ao Brazilian 
Merchant Bank- BAMB, no valor de cento e onze milhões 
e quinhentos e cinco mil libras esterlinas, para aquisição e 
modernização de helicópteros da Marinha do Brasil. 

Seção: 24-11-93 Extraordinária 

- Projeto de Rcsoluçãq n· .. J94. de 1993. "que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Sar~nd.i .(PR) a contatar operação 
d.e crédito junto ao Banco elo Estado do Paraná S.A.- BA
NESTADO, no valor de trinta e dois milhões.e cento e Setenta 
mil cruzeiros reais. dentro do Programa Estadual de Deserivol
vimento Urbano - PEDU. para execução de projetes de 
infra-estrutura urbana, naquela municipalidade. 

Seção: 25-11-93 Extraordinária 

- Projeto de Resolução n" 105, de 1993. que autori7..a 
a Prefeitura Municipal de São Jprge do Ivaí (PR) a contratar 
operação de crédito no valor de oito milhões de cruzeiros 
reais junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.-- BANES
TADO. 

Sessão: 25~ 11-93--Eitraoidinária 

- Projeto de ResÇ>lução n" 106. de 1993, que autoriza 
a Pref~itura_Municipal de Maringá (PR)" a contratar operação 
de _crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S. A.- BA
NESTADO, no valor d~ c:Juzentos e sessenta e nove milhões, 
oitocentos e trinta e nove mil _e_ novecentos cruzeiros _rea:is. 
utilizando recursos do Programa Estaduã.I de Desenvolvimen
to Urbano- PEDU. 

Sessão: 25-11-93 Extraofdinári~ 

- Projeto de Resolução n" 111. de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal d~ Tucunduva (RS) a contratar opera~ 
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S.A. -BANRISUL. no valor de três bilhões, duzentos 
e onze milhões e quinhentos e noventa e cinco mil cruzeiros. 
utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

Sessão: 25-11-93 Extrao·rdi'nária · 

- Projeto de Resolução n" 112, de 1993. que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Condor (RS) a contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grailde do Sul 
S.A. - BANRISUL, no valor de seis bilhões, duzentos e 
sessenta e _quatro milhões. seiscentos mil e quatrocentos e 
trinta e sete cruzeiros, a preços de maio de I 993. 

Sessão: 25-11-93 Extraordinária 

MA TERIAS APROVADAS E ENVIADAS 
À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

-Projeto de Lei do Senado n·~ 89, de 1992, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que altera dispositivos dgl Lei 
n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Código 
de Processo Civil'', que tratam do agravo de instrumen~9· 

Sessão: 5~11-93 Decissão Terminativa 
- Projeto de Lei do Seriado n"' 6, de 1993, de autoria 

.do Senador Àlvaro Pacheco, que dispõe sobre a revogação 
do inciso III. do art. 1" da Lei n" 8.034, de 12 de abril de 
1990, no que se refere à suspensão dos benefícios fíSCais para 
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pessoas jUrídicas, previstos na Lei n<:' 7.505, de_2 de julho 
de 1986, e da Lei n' 8.312, de 23 de dezembro de 1991, e 
repristina os efeitos jurídicos da Lei n"' 7.505, de" 2 de julho 
de 1986. 

Sessão: 5-11-93 Decisão"=Te-rminaUVa 

PARECER ENVIADO AO ARQUIVO, 
NOS TERMOS DO ART: 91'; § 3° 

DO REGIMENTO INTERNO 

-Parecer n9 395, de 1993, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre o Ofício n9 S/38. de 1993, do Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Sena
do Federal, para fins previstos no art:__52, X, da éOilstituição 
Federal, cópia do acórdão prolatado nos autos do Recurso 
Extraordinário n• !50. 764-1 do Estado de Pernambuco._ 

Sessão: 5-11-93 

PARECER ENVIADO AO ARQUIVO, 
NOS TERMOS DO ART. 91, § 3• . 

DO REGIMENTO INTERNO 

-Parecer n9 395, de 1993, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre o Ofício n"-S/38, de 1993, do Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Sena
do Federal, para fins preVistOS nO art._52, X, d3'l:onstititição 
Federal, cópia do acórdão prolatado nos autos do Recurso 
Extraotdináiio Q\' 15Q. 764-1 do Estado de Pernambuco. _ 

Sessão: 5-11-93 · 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À COMISSÃO DIRETORA 

(ART. 9'8, V, DO REGIMENTO INTERNO) 

- ProjetO -âe Resolução n"' 109, de 1993, que autoriza 
a Prefeiturã-Municipal de Santo Augusto (RS) a contratar 
operação de crédito no valor total de um bilhão, setecentos 
e quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco 
mil cruzeiros, a preços de outubro de 1992, juntO ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 

Sessão: 17-11-93 Extraordinária 
- Projeto de Resolução J19 110, de 1993, que autoriza 

a Prefeitura Municipal de Campina das Missões (RS) a contra
tar operação- de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de um bilhão, 
trezentos e vinte e cinco milhões; quatrOcentos e vinte e séte 
mil cruzeiros, utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

Sessão: 17-11-93 Extraordinária · 
-Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1990 (n• 3.516/89. 

na Casa de origem), que dispõe sobre a utilização de meios 
operacionais para a preveriÇáo e repressão do- crime orga
nizado. 

Sessão: 18-11-93 
- Projeto de Resolução n~ 102, de 1993, que autoriza 

a Prefeitura do Município de Guarulhos (SP) a contratar ope-

ração de crédito com ·o Banco Ec_onómfco -S.A~. no valor 
de até" quatrocentos e trinta e seis milhões de c:-uzeiros reais. 

Sessão: 18-11-93 
-= Projeto de Resolução n'' 103, de 1993, que autoriza 

a Prefeitura Municipal de Faxinai do Soturno (RS) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul - BANRISUL, no valor de dois milhões, trezentos 
e oitenta e quatro míl ·e trezentos e setenta e Seis cruzeiros 
reais, a preços de maio de 1993. dentro do Programa Integrado 
de Melhoria Social - PIMES. 

Sessão: 18-11-93 -

SUMÃRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS 
PELO SENADO FEDERAL 
(Mês de novembro de 1993) 

P.rojetos aprÕvaaos e enviados à sanção ................... 5 
Projetes aprovados e enviados à promulgação ._ ...... , . 18 
Projetas ~prOvados e enviados à Câmara dos Deputa-

dos ........................................................................ 2 
Mensagens relativas à escolha de autoridades ............ O 

(Até o dla30 de novembro de 1993) 

_ J;~enda Cof).gjt_uçi~:mal piomulgada pelás Mesas do -Sena-
do Federal e da Câmara dos Deputados ....................•.... 2 

D.ecreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Sena-
-do Federal ........................ ~.u ..... ~ .. o.: ................... z1 .... 1 

Projetes aprovados e enviados à sanção ........ ..•.• ----:; .. 75 
Projetas aprovados c enviados à promulgação ........ 131 
Projetes aprovados e enviados à Cãmara dos Deputa-

dos.-·······························~····--··········----·-········--··· 64 
- M_ensagens relativas à escolha de autoridacies A····~·d·· 43 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
N• 585, DE 1993 

_ _ _ Altera o quadro de detalbamento da despesa do 
Prodasen. 

O PreSidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regUJá.mentares é, com baSe no diSposto 
no § 2o do art. 57, da Lei n• 447, de 21 de julho de 1992, 
Resolve: 

-- Ãrt. ]\' ~ltcrarg quadro de DetalhameOto da De~pesa 
- QDD, da Unidade 02.103 -Ceriiro de Informática e Pro-
cessamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, 
na forma do Anexo a este Ato. 

Art. 2~ Este ato entra em vigor na data de sua· publi
cação. 

-= ~rt. 3~' Revogam-se as disposiçõeS em coritráriO~ 
Senado Federal, 10 de dezembro de 1993. - Senador 

Humberto Lucena, Presidente. 
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CRtDITO SUPLEMENTAR ANEXO I 

CODIGO ESPECIFICAÇAO NATUREZA 

010070024.2026 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1.90.13 
DE INFORMÁTICA . ' 

3.1.90.16 
I 3.4.90.37 

' 

010070024.2026.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E 3;1.90.13 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL 3:1.90.16 

3.4.90.37 

CREDITO SUPLEMENTAR ANEXO I( 

CÚDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA 

o 1 0070024.2026 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1.90.11 
DE INFORMÁTICA 3.4.90.30 

010070024.2026.0001 :MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E 3.1.90.11 
PROCESSAM~NTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL ,, ,, 3.4.90.30 

-··- - - - - -

CR$ 1,00 
FISCAL 
SUPLEMENTAÇÃO 

FT DETALHADO TOTAL 

100 1.900.000 22.200.000 
ioo 15.000.000 
100 5.300.000 

100 1.900.000 22.200.000 
100 15.000.000 
100 5.300.000 

- -

CR$ 1.00 
FISCAL 
CANCELAMENTO 

FT DETALHADO TOTAL 

100 16.900.000 22.200.000 
100 5.300.000 

100 1. 6.900.000 22.200.000 
100 '5.300.000 
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ATO DO PRESIDENTE 
N" 586, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares;-e de confOrmidade com 
a delegação de competêncía_ que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Direiora n'' 2, de 1973~·-e--tendo em vista o que 
consta do Processo n' 024.302193-7, Resolve designar ANTO
NIO ALVES DE FREITAS, -Analista de Indústria Gráfica 
Legislativa, Nível III, Padrão_3Q,.4o Çentro Gráficç s!º~enado 
Federal, para substituir o Dirctor da Subsecretaria de Anais, 
no período de 2.1.94 a 31.1.94, durante a ausência do titular, 
em gozo de férias. 

Senado ·Federal, 13 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 587, DE 1993 

O PreSidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regim_entais e regulamentares; e de cqnfOrmidade_ -com 
a delegação de competên<:_i_a que lh_e foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora nn 2, de 1973, e tendo em vista o que 
consta do Processo n' 024.574/93-7, Resolve designar EDV AL 
FERREIRA SILVA, Técnico Legislativo; Á-rea de Processo 
Legislativo, Nível II, Padrão 30, do <.)uadro de Pessoal do 
Senado Federal, para substituir o Diretor da Subsecretaria 
de Administração Financeira no_ período de 31-12-93 a 
19-01-94, durante ã. ausência do titular, em gozo de férias. 

Senado Federal, 13 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 123/92 

Que aposentouUBIRAJARA LEÁO DA SILVA: Âs
sessor Legislativo, Parte Especial do quadro permanente do 
Senado Federal. 

APOSTILA 

Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato de 
Aposentadoria para excluir o artigo 250 da Lei n" 8.112, de 
1990. 

Senado Federal, 8 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 146/92 

Que aposentou AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, Tecniéo 
Legislativo, Área de Assistência de Plenários e Portaria, Clas
se "Espedal". Padrão J. 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato de Aposentadoria para in
cluir a Resolução SF n9 77, de 1992. 

Senado Federal, 8 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 225/92 

Que aposentou MARIA LEDA COELHO, Analista Le
gislativo, Área de processo Legislativo, Classe "Especial", 
Padrão III. 

APOSTILA. 

Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato de 
Aposentadoria, para incluir a Resolução (SF) n' 77192. 

Senado Federal, 8 de dezembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 84, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribui
ções regulamentares e à vísta da delegação contida no art. 
9~ do Ato no 9, de 1987, da Comissão Diretora, resolve: 

Art. 1' Designar o servidor do Cegraf, CELSO APA
RECIDO RODRIGUES, Matr. 1956 para compor a Comis
são de Administração do Pecúlio, na qualidade de membro 
efetivo. 

Art. zo Este Ato entra eol vigor na data de sua publi-
cação. . . 

Art. 3~' Revogam-se as diSposições em contrário. 
Senado Federal, 10 de dezembro de ll>93 - Manoel 

Vilela 'de Magalhães, Diretor-Geral. 

TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM O 
SENADO FEDERAL E A ACADEMIA 

PIAUIENSE DE LETRAS 

O Senado Federal, neste ato representado pelo seu Presi
dente, Senador Humberto Lucena, e a Academia Piauicn~e 
de Letras, sediada na Casa de Lucídio Freitas, Av. Miguel 
Rosa n9 3.300, Teresina·.:.._:_ PI, doravante denominada Acade~ 
mia, neste ato representado por seu Presidente, resolvem cele
brar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Presente Convênio t~:m pqr objetivo a impressão pelo 
Centro GiáfiCo do-Senado _Federal- CEGRAF, da Revista 
da Academia Piauiense de Letras, com periodicidade semes
tral e tiragem de 1.5QO (hum mil e quinhentos) exemplares. 

Parágrafo único. O _conteúdo das publicações ficará sob 
exclusiva responsabilidade da Academia Piauiense de Letras, 
a quem cabe a definiÇão final do texto a ser editado. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Os planos de trabalho para edição da obra objeto do 
presente, serão orientados e coordenados por um represen
tante da Academia Piauiense de Letras e pelo Diretor Execu
çi_':'o d.o Cegraf. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A entrega dos originais será feita pela Academia Piauien
se de Letras ao Cegraf (Coordenação de Atendimento ao 
Usuárío), devidamente datilografados, retrancados para a 
Emissão de orçamentb e do prévío einpenho, sendo que após 
aprovação do solicitante, preceder-se-á a abertura da Ordem 
de serviço para confecção_ da publicação objeto deste Convê
nío, Cuja execução -só será levada a efeito mediante a aposição 
do "Imprima-se" pela Academia. 

CLÁUSULA QUARTA 

Os custos sefão débúados à ·coordenadoria de Publicação 
da Presidência do Senado Federal, de acordo com decisão 
da Mesa Diretora, em 25-4-89. 

CLÁUSULA QUJNT A 

Caberá ao Centro Gráfico do Senado Federal....:.. CE
GRAF, dentro de sua programação industrial, determinar 
os prazos de entrega. · 
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CLÁUSULA SEXTA 

Este Convênio poderá- sofrer modific3ÇOes desde que haja 
interesse comum das partes convenente:S, miedante Tel-mo 
Aditivo, bem como rescindido por qualquer das partes atravéS 
de comunicação expressa, _com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, independentemente de interpelação judicial ou 
~xtrajudicial, bem como no caso de infração comprovada de 
qualquer das cláusulas. · · · · ·· · ·, · 

Parágrafo Único. Na oCorrência de rescisão deste COnvê
nio, conforme previsto no caput desta Cláusula, não será pre
judicada a realização de tiragem de impressão já ãjustada 
pelas partes e em processo· de-execução grãfiêà. -

CLÁUSULA SÉTIMA 

Os casos omissos serão resolvidOs nieé:Iiante tTOca· de co~
respondência entre as partes, desde que não sejam alterados 
os objetivos deste Conyênio. 

CLÁUSULA OITAVA 

Fica eleito o foro de BrasíJiâ para dirirriir-qU-afSCjUer dúvi
das surgidas na execuç_ãodo presente ConYên1o. 

E, por estarem de acordo, lavram o presenteinstrumento. 
em 2 (duas) vias de igual teor, para um só-efeito", o qual 
depois de lido e aprovado, vai assinado pelas partes con:ve
nentes e pelas testemunhas abaixo relacionadas. 

Brasilia -DF, 8 de julho de 1993. ~Senador Humberto 
Lucena, Presidente do_ Senado Federal- I;LEGIVEL Presi
dente da Academia Piauiense de Letras. 

ATA DE COMISSÃO 

27·• REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
EM 9 DE DEZEMBRO DE 1993 

COMISSÃO DIRETORA . 

Às doze horas e vinte minutos do dia nOve de dezembro 
de um mil, novecentos· e noventa e três, r-eúi"ú~-Se -a Comissão 
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
dência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Sena
dores Humberto Lucena, Presidente; Levy Dias, Segundo
Vice-Presidente; Nlio Campos, Primeiro-_Secretário e Nelson 
Wedekin, Quarto-Secretário. __ --- _--v _ 

Deixam de comparecer, por motivo justiftc1ido, os Exce
lentíssimos SenhOres Senadores Chagas Rodrigues, Primeiro
Vice-Presideritc, Nabor Júnior, Segundo-Vice-Presidente e a 
Excelentíssima Senhora Senadora Júnia Marise, Terceira-Se-
cretária. -- __ -_____ - _ 

O Senhor Presidente dá início à reunião e passa ao conhe-
cimento dos presentes os seguintes asslmtos: · · · 

a) Requerimento n• 1.189, de 1993, em que o Senhor 
Senador Bello Parga requer sejam encaminhadas ao Minis
tério do Trã.balho informações sobre desvios no recolhimento 
aos cofres públicos de contribuições sociais de- parte de pessoas 
jurídicas sujeitas a essas obiigações, no _casO de empresas 
proprietárias de jornais, revistas; estaçõ,eS -de rádio e de televi
são, ofertantes de publicidade aos órgãos da Administração 
Direta e Indíreta do Governo Federal. _ 

Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a enca~ -
minham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas provi
dências. 

b) Requerimento n• !.226, de 199él', do Senhor Senador 
Albano Franco, no qual requer a transcrição nos Anaís do 
Senado Federal <!e palestra do Senhor Govetiiãdor João AI-

ves, intitulada "Limites _à Privatização", p_roferida n~ dia 23 
de novembro p.p., durante o Seminário "Etica. das Privatiza-
ções", no Insti~u,to _Târicredo Neves. _ · 

Os presente~. após discllssao, a: ProVam a mat(hia e a enca
minham à Secretana-Gefàl da Mc:;sa. p~r:a ~s, ~evJÇ~s. provi-
dências; --'· __ _ , ~-- _ , •·.:.·- , 

c) Requerimento n• 1.378, de 19!13, do Seqh9r Senador 
Pedro Simon, ilo qual requer a transcrição nos A_i153-,W do Sena~ 
do Federal do artigo in~itul~do "'Uma década sem !éoióllío", 
de autoria do jOrnalista Márcio Moreira Alves, publicado no 
jornal "0 Globo", em sua edição de 1''-12-93. _,. ._ 

Os presentes, após discussâo. aProvam a m":têrià e ·a e·nca- · 
minham à Secretaria-Geral_ da Mesa. para as dev~das provi-
dêncías; _ __ _ _ . _-.. _-.-' 

d) Pedidos de cotas extras de; correspondênéiâs para de
zembro. Designado para relatar, oralmente a ~atéria; o Se
nhor Primeiro-Secretário apresenta pa~ecer pelo atendimento, 
somente no caso de sobras eventuais, limitado até.cinqüenta 
por cento da solicitaç.âo.- _ _ ____ ,, - __ ;o- · 

Os presentes-. apóS' discussão, _~!_provam õ -pãn!cer. 
· · e) Ofício n' 121/93, do Senhor Senador Louremberg Nu

nes Rocha, no qual solicita autorízaçáo-de feSSa.rdmento de 
despesas médico-hospitalares efetuadas com o tratam-ento de 
sua genitora. _ _ . . . . . . 

E desigriado _ _oSenhor Nelson Wedekin para ielatar a 
méltérlã. -_ " . , . 

a) Processo n• 022908193'5, qu(o' trata de solicitação do 
Senhor Senador Nelson Carneiro de ressarcimento de despe

. sas médico-hospitaiares, realizadas em Nova Iorque, n,e valor 
de US$1 ,500.00 (hwp mil e quinhentos dólares americanos). 

A solicitação é aprovada pelos presentes; _ 
b) Processo n• 023J89193~Í, no_ qual o Senhor S~nador 

José Sarney solici_ta seja autorizada _a cessão do Auditório 
Petrónio PorteUa para colação de grau. _çio curso de magistério 
do Centro Educacional n~ 2, de Sobradinho -o DF, no dia 
16-12-93. 

Os presentes, após discussão, aprovam a solicitação; 
c) Processo n' 013586193-9, em que o Senhor Senador 

João Calmon presta contas de viagem para tratamento de 
saúde, realizado no exterior. 

O Senhor Primeiro-S'ecre_tário suger:(';: a redistribuição do 
processo ao Senhor Senador Nelson Wedekin; 

d) Ofício n' 299193,do Sindicato dos Servidores do Poder 
Legislativo Federal e do ;Trib~Oal de Contas da União, no 
qual_ solicita o reajuste do salário dos trabalhadores do serviço 
de limpeza no Senado Federal, bem como da equiparação 
dos tickets alimentação com a Câmara dos Deputados. 

Os presentes, após diScussão, decidem ouvir a CohsUlto
ria-Geral sobre o assunto; 

e) Proposta no sentido de suspender o pagamento de 
horas extras decorrentes de trabalhos de servidores em_ Con
venções- Partidárias, até a manifestação da Consultoria-Geral 
da Casa sobre a legalidade do procedimento. 

A Comissão aprová a proposta e a niatéiia é encamiilhada 
àquele órgão para as devidas providências; 

f) Oficio da Diretoria-Executiva do PRODASEN, rela
tivo a serviços extraordin4rios decorrentes dos trabalhos da 
Comi~são Mista Parlamentar de Inquérito sobre desvio de 
recursos do Orçamento da União. 

A matéria é discutida b, apÓs esclarecimentos sobre os 
limites estabelecidos pela Lei n' 8.!12, de 1990, decide a Co-
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missão Díretora remeter o expediente à Consultaria-Gera], 
para se pronunciar sobre a sua legalidade; 

g) Proposta de Ato da Comissão Direro'ra,_ çom yistas 
à necessidade- de se recompor o Quadro de Pessoal do setor 
de limpeza- e- conservaçãO desta Casª~- - _ -. .-

Os presentes, após -discus·sa.o, assinam o respectivo ·Ato, · 
que vai à publicação. 

A palavra passa, erttão, ao Senhor Sena·ctor Nelson Wede
kin, que apresenta, em nome do Se~hor Senador ~abor ~ú-
nior, Segundo-Secretário, os seguin~es as_suntos: . _. 

a) Parecer favorável ao pagamento a agente~ de segu
rança de horas extras trabalhadas durante a 14~ Convenção 
Extraordinária do PMDB (Processo n" 019.030/93-2). · · 

Após a discussão, os presentes aprovam o Parecer. 
b) Parecer favorável à solicitação feita j:>elqservidor Oio

vanni Prettí de licença para trato de interesses particulares 
e de autorização para ausentar-se do País _(P~ocesso n~ 
021.431193-0). . .... 

Após discussão, os presenteS aprovam o Parecer. 
c) Parecer favorável ao Projeto_de ResoluçãO n" 96, de 

1993, que dispõe sobre a "publicação dos Perfis Parlamentares 
dos ex-Senadores". -

Após discussão, os presentes aprovam ·o Pare~ r._ __ 
Ainda com a palavra, o Senador NelsOn W_edeki~n apre

senta Parecer favorável à solicitação feita pelo sêrvidor reinte-
grado Ricardo Vargas, por meio do Processo n'' 005.640/93-8, 
de reposic1003mento e pagãmento de atualização monetária 
dos valores de remuneração anteriores,.dderidos após a feio-
te gração. · · -- · 

Após discussão, os presentes aprovam ·o Parecer. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 

encerrada a reunião às treze horas, pelo que eU, Mãfioel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral e Secreü.riC) da ComissãO Dire
tora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Dirett?r~, ~~ deze"~bro de -1993. 
- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

INSTITUTO OE PREVIllÊNCIA 

DOS CONGRESSISTAS 

8• REUNIÃO ORDINÁIHA DO CON'SEUtO DEÜBE-
- _ _ _ _ RATIVO, . . . 

REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1993. 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de hum mil, 
novecentos e noventa e três, às onze horas_ e trinta minutos, 
reuniu-se, ordinariamente, o Conse-lho Deliberativo do InsÚ
tut_o _de Previdência dos Congressistas~- IPC, eii! sua sede, 
situada no Anexo I da Câmara dos Deputados, 25~- andar, 
sob a presidência do Senhor Senador Wilson Martins, com 
a presença dos Senhores Conselheiros Senadores Nabor Jú
nior, Josaphat Marinho, Deputados Prisco_ Vian_a, Ângela 
Amin, Waldir Guerra, Nilson Gibson, Doutore$ Henrique 
Lima Santos e António José Machado. Presentes também 
o Senador Onofre Quinan, TesOureiro~ e o- Sr. João Basco 
Altoé, Diretof Executivo. Observado o-quÓrum regimental, 
o Presidente declarou aberto os trabalhos, determinando ao 
Senhor Secretário a leitura da Ata da Reunião anterior, reali
zada em 21 de outubro de 1993. Após a leitura, a Ata foi 
discutida e votada, tendo _sido aprovada sem restrições. Em 
seguida, o Presiden_t~ deu conhecimento_ pa at4~l situação 
financeira do Instituto, distribuindo com os-membros presen-

-tes uma plai-iilha contendO- demonstrativos das atuais disponi
bilidades, aplicações a curto prazo. o realizável a longo prazo, 
invistimentqs e, a reCeita proveniente dOS--iinóveis_ do IPC. 
Independente d~sses _elementos. o Presidente_ forneceu infor
maçõe_s ~omplementares a esse respeito. Em Seguida, o Presi
dente_apresentou os balancetes e os demonstrativos contábeis 
sobre as receitas e despesas referentes aos meses de setembro 
e outubro/93, já com o Relatório e o Parecer pela aprovação, 
emitidos pelo Ç~:mse_lheiro Deputado Ariosto Holanda. O 
_Çgp.selho foi Ol,l.ÜÓQ.... todos os membros acompanharam o 
voto do Relator, tendo a matéria sido aprovada. Em seguida, 
-o Presidente infqrmou_que subscreveu ad referendum do Con.
selho 779.929 Ações dÓ Banco do Brasil, sendo 393.546 Ações 
ON ao custo unitário __ de CR$1. 725 e 386.383 ações PN ao 
custo unitário .de Cr$1.809, .importando num total de 
Cr$1.378.558,67 (hum milhão, trezentos e setenta e oito mil, 
quinhentos e cinqüenta e oito cruzeiros reais e sessenta e 
sete centavos). O Presidente_ informo_u ainda que o IPC já 
era detentor de 2.268.256 Ações âo Banco do Brasil e com 
essas novas subscrições, passa a· ter um total de J~048.185 
A_ções, sendo 1.538.090 ON e 1.510.095 PN. Após essas expli

-cações. o Conselho, por sua unanimidade, aprovou a sub~cri
ção dessas 779.929 Ações do Banco do Brasil. Continuando, 
o_ Presidente apresentou um Relatório Conjunto da Diretoria 
Executiva e,da Consultaria Jurídica, sobre a Construção da 
s~d~ própria do IPC, em terreno doado pelo Governo do 
Distrito Federal. O. Presidente ofereceu algumas explicações 
preliminares e em seg4ida determinou ao Diretor-EX.ecutivo_, 
Sr. João Basco, para f~zer a leitura do Relatório. Resumin_do 
sobre o que foi lido, o IPC, mediante Contrato de Concessão 
de Uso_ Real, recebeu do GDF, a titulo gracioso, um terreno 
medindo 2.750m' localizado no SA1N, Lote "0", atrás do 
Palácio dos Buritis, Sede do Governo do Distrito Fe-deral. 
De .acordo com o Contrato, o IPC terá de construir, ali, um 
edifício para abrigar a sua sede. Em março de 1991., a atual 
Administração do IPC, mandou realizar estudos para se ter 
uma visão clara a respeito da execução da obra. Esses_ estudos, 
concluídos em agosto/93, foram devidamente aprovados pelo 
GDF e apontaram para uma estimativa de investimentos da 
ordem de 3 milh_ões de dólares. Ocorre, entretanto, que a 
conceSsão de uso do terreno, estabelece condições difíceís 
de se conciliarem com algumas precauções no que diz respeito 
a liquidez, rentabilidade e segurança, critérios preponderantes 
para qualquer investimento do IPC. Em vista dessas preocu
pações, o Relatório conclui recomendando que o IPC propo
nha ao GDF alterações no Contrato de Concessão de Uso 
Real. e~ vigor, nq _sentido de ser antecipada a doa_ç~Ç' pura 
e simples, clarificação ·ae cláusulas que permitam o aluguel 
de 4/5 do imóvel quando construído. Finalmente, o Relatório 
recomenda sejam interrompidos os trabalhos em andamento 
pela Comissão Especial de Licitação(Portaria 14/93), até que 
D._ovas providências sejã.m adotadas e os resultados __ o_btidos. 
Ouvido, o Conselho concordou com as sugestões do Relatório 
e atribuiu ao Presidente adoção das medidas riecessárias. Em 
~eguidat o Presiçiente apresentou um ProjetO de Resolução 
que adequa o artigo 70 do RegulamentO Básico do IPC ao 
artigo 40. parágrafo 49 da Constituição Federal, determin~ndo 
ao Secretário a leitura d.o Projeto e do Parecer da Consultaria 
Jurídica. Feito isso, _o Presidente colocou a matéria em discus
são. O Conselheiro Senador Josaphat Marinho, no en~_ami
nhamento da dis_cussão, sugeriu ao Presidente que estã maté
ria, independentemente do Parecer da Consultaria Jurídica, 
carecia de ser relatada por um membro do Conselho. O Presi-
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dente acolheu a sugestão do Sena.dor Josaphat Marinhho, 
retirou a matéria de pauta e designoU o Conselhejro_Deputado 
Nilson Gibson para relata_r. ~m seguida, _o $énador Josapliat 
Marinho pediu a palavrã. para fazer a lei~!.!~~- do se_u parecer 
ao Processo de n9 927/93 1 refei:ente -ao -pectid9 de revisão, 
requerido por Marlene de Oliveira Prate_s, ·e_x-companeira- do 
ex-Sen~dor Olavo Pires (anexos Processos n'?s 1786/90 e 
1789/90). No parecer, ~o Conselheiro diz -que a réqueiertte 
nã~_ ?ferCêe~ nenhum a_rgume~to que J~s~i-~casse ~i:évisão 
sobc1tada, nao se podendo modificar deciSáQ_sem motivo pon
derável. Conclui dizéndo não haver o que rev~r.,_ em face 
da petição realizada. O.Consetho-·tói-Õ~!'!~~ _e acompan4ou 
o voto do. Relator pelo iilde"ferirnento. Dãncio prosseguimento 
a reuniãO; O Pre-sidente ColOcou para exarn·e do Conselho todos 
os processos deferidos ad referendum dà ·Conselho,_ ~en_do 
65 processoS de Inscrição de SeguraâoS ~_a~lta}:ivos, _175 de 
Auxílio-Doença, 12 de Requerimerito de Pensão, -6 de Qince
lamento de Inscrição, 2 -de Revisão de Pi::nS_ão, 2 de_- Auxílio
Funeral, 2 de lntegralii:ãção de CarênCia·,'~! de Averbação 
de Mandato, 1 de PeCúlio Parlameiitar.Úuvido, o Conselho 
aprovou todos esses processõS que ·serãCd:liscrimiiüidos ào 
fiil31 desta Ata. Em seguida, o Presidente comunicou· que 
tinha encaminhado expediente para a Câmaia dos Deputados 
cobrando a correção monetária -Sobre os !!!passes atrasados 
s aos exercícios de 1990, 1991 e 1992. Continuando, o Presi
dente diSse que, por oricntaçáo_ da AUÇitqria Conjúiíi3. -da 
Cãma:i-a dos Deputados e Senado Federal, realizad~ no IPÇ, 
concluída em 16-7-93, no tocante ao con_t(ato_-de -préStaçãO 
de serviços de asse_ssorarnento atuarial, fifrp'ado e11tre_ o IPC 
e a STEA- Serviços Técriicos de Estatfstic3._e Atuária. viu-se 
compelido_ a adequar e~ses con~~tos às __ çliSpo'siÇõeS--dã. Ld 
8.666, de 21 de junho de 1993, que institui nOrmas para liciTa
ções e contratos de Administi-açâo Pública. D~4o essas expli
cações, apresentou o novo ContraiO, a ser firmado com a 
STEA, para o Conselho tomar c-o-nhecime_nto e determinou 
ao Secretário fazer a leitura. Após a leitur~. _o Conselho apro
vou todas as cláusulas do ContratO. -vericldo todos os assuntos 
da pauta dos trabalhos, antes do encerramento desta Reunião, 
o Presidente foi comunicado da presença da diretoria da Em
presa A Rural e Colonização S.A .• liderada pelo seu atual 
presidente, Doutor Eduardo Modiano, que veio acompanha
do do advogado, Doutor Leite Chaves. Esses diretores solici
taram ao Presidente, aproveitando esta Reuiiião do Conselho, 
para proporem uin ãcoTdõ judicial, referente a Ação no:> 
89.0010143-9, que corre na 6• Vara Federal de Brasília, contra 
essa empresa e outroS. O Pres"i'dente consultou aos membrps 
presentes se havia alguma inconvi::niê-ncic(·é-m reê:ebê~Io? O 
Conselho concordou em ouví-los. A partir-âaf, o Pr~sid~nte 
determino-u o ingreSso desta Comitiva, ao tempo em que sOlici
tou a presença· do Dr. Leopoldo Fontenele, advogado do IPC, 
para participar desta conversa. Após as apresehtaçõeS de pra
xe, o Presidente concedeu a palavr.a ao Dr. Eduardo Modiano. 
Este, dizendo que não obstante a sua empresa_não ser ~túnica 
ré na ação ordinária no 89.001õi43-__; 6~ Vara Federal de 
Brasília-, referenté as Debêntures, emitidas pela sua empresa, 
queria propor O ·r-esgate- deste-·compro-rillsso, soinente ·sobre 
valores que a empresa recebeu sobre esses papéís~ Seguidos 
de juro, correção e honorário-de advogado, sugeriu que esses 
cálculos fossem elaborados pelo Contador do Cai-tõrio onde 
corre a ação. O Presidente, acolhendo sugestão do S~nador 
Josaphta Marinho, solicitou ao Dr. Eduardo Mediano qu~ 
ele fizesse esta proposta formalmente, para cJ.ue o Conselho 
examinasse e, a partir daí; toiriâsse uma pOSição. OS advogados 

Doutor Leite Chaves, pela parte do Grupo Mediano, e o 
Doutor Leopoldo Fontenele. ainda chegaram a trocar impres
sões sobre alguns valores, ora· ent cruzeitOS"·reais, Ora em 
dólares america-nos, mas prevaleceu a decisão do Presidente 
sobre uma proposta formalizada. Em seguida, o Presídente 
determinou a transcrição- n-a- ata desses trabalhos, todos os 
processos apreciados e aprovados_ nesta reuníão,~-Conforme 
_tftu!qs e t:IUJ:Per~çã_o :;eguintes: a) de AuX_ílío~D~~ç~ -:- pro
cessos de números 1670/93, 1658/93, 1665/93; 1666/93, 1652/93, 
iô50/93, 1674/93, 1671/93, 1638193,1653/93, 1654/93, 1649/93, 
!678/93, 1651/93, 1673/93, 1680/93,1681/93, !702jg3; 1ô57/93, 
1672/93, 1697/93, 168<[(93; 1676/96, 1685/93, 1668!93, 1692/93, 
!683/93, 1677/93, 1675193, 1688)93 !662/93, 1667/93, 1663/93, 
1664/93,1693/93,1104193, !689/93, 1691/93, 1699193, 1713/93, 
17U/93, 1703/93, 171Q/93, 1690/93, 17ff7/93, 1717/93, 1734/93, 
1734/93,1734/93,1718/93,1718/93, 1?:i1/93, 17)6/93, 1126/93, 
1735/93, I727/93, 1737/93, 1728/93, 1744/93, 1725/93, 1741/93, 
1732/93, 1724/93, 1742/93, I701/93, 1739193, 1733/93, 1720/93, 
1715/93, 1721/93, 1755/93, 1756/93, 1760/93, 1790/93, 1769/93, 
1747193, 1774/93, 1804/93. 1749/93, 1792193, 1789193, 1751/93, 
1800/93, 1773/93, 1748/93, 1745/93,1770/93, 1778/93, 1771/93, 
1757/93, 1750/93, 178:il93, 1758/93; 1824193; 1809/93. 1768/93, 
179.6/93, 1822/93, 1840/93, 1830/93, 1810/93, 1776/93, 1785/93, 
1846/93, 1807/93, 1831/93, 1847/93, 1819/93, 1794/93, 1827/93, 
1753/93,1781193, <802/93, 1823/93,1793/93,1805/93,1797193, 
18i8/93, 1838/93, 1844/94, 1856/93, 1842/93, 1795/93, !82019J, 
171\6193, 1839/93, 1835/93, 1787/93, 1817193, i85S/93.1825/93, 
1845/93, 1848/93, i799/93, 1808/93, 1829/93, 1850/93, 1814/93, 
1816/93, 1836/93, 1843193', 1885Í93, 1895!9:3, 1813/93, !900/93, 
1863/93, 1852/93, 1875}93, 1871/93, 1862/93, 1869/93, 1924/93, 
1902/93, 1~99/93, 1866/93,)861/93,18'!6;93, 18$1/.93, 1166/93, 
1784/93, 1851/93, 1821/93, I882/93> 1860/93, 1892/93., 1880/93, 
1639/93, 1877/93, 1883/93, 1872/9:Í, 1879;93, 1889/93, 1867193, 
1743/93, 1783/93; b) de Requerimento de. Pensão- 1687/93. 
!525/93, 1602/93, 176!193, 1767193, 1765/93, 1695/93, 1764/93, 
!811/9~3, 1791/93, 1853/93; c) de Auxüio-Doença Indeferido 
- 1723/93; d) de Revisão de Pensão -1772/93. 1873/93; e) 
de Auxüio-Funeral - 1738/93, !886/9J; I) de Peciilio Parla
mentar- 1629/93; g) de lntegra1izaçãode Carência- 1759/93, 
1859/93; h) de Averbação de Mandado- 1730/93; i) de Reque
rimento de Pensão Indeferido- 1589/93; j) de Cancelamento 
de Inscrição - 1597/93, 1603/93, 1586/93, 1521/93, 1803/93, 
1788/99; I) de Inscrição de Segurados - 1358/93, 1357/93, 
1343/93, 1273/93, 1610/93, 1002/93, 1202193, 1255/93, 1288/93, 
1341/93, 1303/93, 1314/93, 1313/93, 1340/93, 1330193, 1342/93, 
1275/93, 1428/93, 1326/93, i366/93, 1375/93, 1367/93, 1274/93, 
1373/93,1354/93, 1419/93, !499/93, 1536/93, 1560/93, 1596193, 
1563/93, 15o4/93, 1261193; !529/93, 1518193, 1490/93, 1145/93, 
1384193, 1429/93, 1439/93, 922/93, Í459/93, 1806/93, 18I2/93, 
708/93, 1352/93, 1287/93, 1679/9~, 1712/93, !640/93, 1708/93, 
1339/93, 1625/93, 1614/93, !68ô!!l3, 1535/93, 1682/93, i700Í93, 
1709/93, 1636/93,'1719/93, !698/93, 1714/93, 1661193e 16l(jj93. 
Nada mãis havendo a tratar, foi encerrada a Reunião às treze 
horas e trinta rninu~os. E, para constar, eu Raymundo UrbanÇ>, 
Secretário, lavrei-a presente Ata que, depois de lida, diScutida 
e aprovada, será as-sinada pelo Senhor Presidente e os M_em
bros- do- Egrégio Conselho Deliberativo. (SegUem-se assina
turas.) 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DOS CONGRESSISTAS 
~ ~ ~I' REUNIÃO ORDINÁRJÀ DOS ~~ ~~ 

CONSEUl:OS DF' !I'"RA TIVO E CONSULTIVO 
REALIZADA · ' '· DI' DEZEM70 , 



Dezembro de 1993 DIÁRIO DO CONGR~Sb NACIONAL (Seç'ão II) Terça-feira 14 11325 

Aos nove dias do mês de dezembro do ·ano- de hum mil 
novecentos e noventa e três, às onze horas e-trinta minutos, 
reuniram-se -ordinariamente os Conselhos Deliberativos e Con
sultivo do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, 
em sua sede, situada no anexo I da Câmara dos Deputados, 
25o andar, sõb a presidência do Senhor Senador Wilson Mar
tins, com a presença dos Senhores Conselheiro~ Doq.tor José 
Passos Porto, Senador Ruy Bacelar, Deputado Domingos Ju-:_ 
venil, pelo Conselho Consultivo e os Conselheirás-D_eputados _ 
Nilson Gihson, Ângela Amin, Waldir Guer:ra, Aloisio Vascon
celos e Prisoo Viana, Senador Nibor JuniOr, Doutores Anto
nio José Machado e Henrique Lima Santos, pelo Conselho 
Deliberativo. Presentes, tainbém, ()Senador Onofre Quinan 
e o Dr. Djalma Bessa, TesoUreiros, e o Senhor João Basco 
Altoé, Diretot-Execútivo. -Observado o quorum regimental, 
o Presidente deu início aos tútbillhos dizendo que esta reunião 
conjunta havia sido convocada e estava sem~o realizada por 
força do disposto no artigo 13 da Lei n' 7 .087/82..Feitas estas 
considerações, o Presidente determinou a leitura da Ata da 
reunião ordinária anterior, realizada em dois do corrente mês. 
Após a leitura. a Ata _foi dis~utida e _v()tad_a_. te~do_sido apro
vada sem restrições. Contmuando, o Prcstdcntc apresentou 
e distribuiu com todos os membros presentes, cópias da docu
mentação contendo a Progra~ação Administ_rativa-Fina~ceira 
do IPC para o excrcíeib de 1994. Em segu1da, o PrestdeQte 
passou a ler o Relatório sobre a Programação, fornecen~o 
elementos e explicações sobre o que lhe era perguntado. Apos 
a leitura, a Presidente colocou a matéria em discussão e vota
ção, tendo sido aprovada por unanimidade_ dos dois colegia
dos. Em seguida o Presidente colocou em segunda discussão 
o Projeto de Resolução que trata d~ adequar ~\> artigo 70 
do Rcoulamento Básico- do IPC as_ disposições contidas no 
parágr~fo 4" do artigo 40 da Constituição Federal, determi
nando ao Relator da matéria, Deputado Nilson pibson, fazer 
a leitura do seu parecer. Após a leitura, o Presidente colocou 
a matéria em discussão e v-otação, tendo sido aprovada por 
unanimidade, tomando essa Resolução o número 02193._ que 
será publicada à parte. Vencidos todos_ os. assuntos da pauta, 
o Presidente, dizendo aproveitar desta opor~unidade, agrad~-~ 
ceu aos seus pares assim como todos os_ f~ncionáfi:o_s desta
Casa, pelo apoio e colaboração que tem recebido de todos. 
Disse que desejava, de todo coraçào~-urn:Natal de paz e um 
Ano Novo repleto de alegrias e grandes real_izações. O Conse
lheiro Henrique Lima Santos, cm f!9m~ dos demais Çonse
lheiros, c ao ensejo do encerramento das atividades ~o ano 
de 1993, formuloU _votos de felicida~e pessoal ao Presidente 
Wilson Martins e ressaltou a austeridade, honradez e eflciênci~ _ 
com que vem dirigindo o IPC, avançando no processo de 
recuperação da segurança operacional, do fortl!lecimento_ pa
triníÓnial e reabilitação do conceito-da I~stitui_ção. No mesmo 
sentiQo pronunciou-se o Conselheiro José Mach~do, em nome 
dos servidores da Câmara c do Senado, ressaltando, ainda, 
a preocupação do Presidente Wilson Martins com o apoio 
aos segurados do Instituto, de que é exemplo o novo programa 
de financiamento de veículos. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente encerrou a Reunião às treze horas e vinte minu
tos. E, para constar, eu Raymundo Urbano, Secretário, lavrei 
a presenta Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e os demais Il).embros deste Egrégio 
Conselho. 

RESOLUÇÃO N• 2/93 

Adequa o artigo 70 do Regulamento Básico do IPC 
às disposições contidas no parágrafo 4' do artigo 40 
da Constituição Federal e dá outras providências. 

O Conselho~ Deliberativo e o Conselho Consultivo do 
InstitUto de -Pi-eVidênc1â dos -Congressistas - IPC, em reunião 
conjunta, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 
12, inciso IX e do artigo 62 da Lei n• 7.087, de 29 de dezembro 
de 1982, combinádoS com o artigo 39, item II do Regulamento 
Básico do IPC, e ~· :- .. 

_Considerando que as Resoluções do IPC n~ 18, de 1990, 
e n9 2 de 1991 determinam, para· fins de cálculo da pensão 
de seg~rado fac~ltativo, que os doze últimos salários de contri
buição, utilizados na extração da média aritm~tica, sejam co~
rigid_os monetariamente pelos índices de reajustes de venci
mentos dos servidores civis da União. 

Consideranao que a não-aplicação da correção monetária 
no cálculo das pensões originárias da gratificação pro labore, 
devi_das aos segurados para prestar Serviços ao IPC, efetuado 
com_ base, também, na extração da média das gratificações 
pagas nos doze últiiDOs' meses, acarreta substanciais prejuízos 
e esses servidores;- -

COnsiderandO, ãinda, que essas gratificações têm passado 
por transformações_ e reclassificações ao longo do temp?, 7m 
função da conveniência administrativa e de alte:ações simila
res ocorridas nas Casas de origem desses servidores, e que 
é de plena justiça tais modificações sere~ estendidas a~s pen
sionis-tãs, arialogamente ao direito prevtsto na Constttuxção 
Federal, art. 40, §§ 49 e 59, para o caso de proventos de 
aposentadoria e pensões decorrentes de falecimento de serviw 
dor; resolve: 

Art. 19 Ao pensionista do IPC que tenha prestado serviço 
no período de, no mínimo, cinco anos ininterruptos em função 
permanente do quadro de pessoal deste I~stituto, ~ica as~egu
rado o direito de incorporar à sua pensao a grahflcaçao da 
função exercida. 

-§ 19 O valor da gratificação de função a incorporar é 
igual à média_ das doze últimas _gratificações recebi~as pelo 
servidor, feita a atualização monetária até a data da mcorpo
ração, na forma da leí. 

- § 29-São devidos aos pensionistas que incorporarem grati
fiCações de função do IPC todos os acréscimos po~teriores, 
decorrentes de atualizações, aumentos, transformaçoes oure
classific3Çóes da gratificação de função incorporada, calcu
ladoS nil mesma data e com os mesmos valores atribuídos 
aos_servidores ativos. 

§ 39 A inCorporãção permitida neste artigo poderá ser 
feita uma i:íllica vez para cada pensionista e, em nenhuma 
hipótese, o Vhloi" da pensão resultante poderá exceder à maíor 
pensão paga pelo IPC na mesma época. 

Art. 29 Ao pensionista do IPC que já tenha incorporado 
gratificação de função será deferida automaticamente ~ atuali
zação do valor incorporado nos termos desta Resoluçao. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor a partir desta data 
e não produzirá efeitos financeiros retroativos à sua vigênda. 
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· 'Art; 4o '"Revogam~ se as disposições em contrá 
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República fe~~rativa do 6rasil . 

DIÁRIO ··oo'-'CONGRESSO- NACIONAL 
·- ·sEi;AO' í1 

ANO XLVIII- N•197· · QUART Á·FEIRA, 15. DE DEZEMBRO DE 1993 BRASÍLIA-DF 

SENADO FEDERAL .. 
·stJMAiüo 

,-r-.·· 

1- ATA DA 256' SESSÃO, ÉM: ·~ p~ i:i.t~:iÉMBRÓ 
DE 1993 ,. . . •. , .: _ .· ,-, : " 

LI -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE ·. 
1.2.1- Comunicação 

'<' > •• c 

- Do Senador Irapuan· COsta l úniór) d~ aúSê~cl~ .,.dp 
País, no período de 12 a-19 do corre.nte -mé~, . ·. , · . 

1.2.2 - Offcio . , , .. , . , . _ , , , , , . , . , .. 
, - N' 1f0/j13, d~ ,Li!'leçanç~ ,do, P~I;(\do, P!azress\St~ 

no Senado Federal, cj~ inc!icação do nome, do .Senàdor 
Meira Filho, para responder, interinamente, ·por aqU~a 
Liderança. . · . . " ~ .• 

1.2.3:... Requerimento: ' · · . _ . . , . . 
- N• 1.416, de 1993, do Se·nador Coutinho Jorge·, 

de ausência do País, para integrar a Delegação. do'Brasil 
à XL VIII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, 
no período de 11 a 22 de dezembrO do ano em curso. _ 

1.2.4- Apreciação de materil> · • • • • · ·: • 
-Requerimento n~' 1.393 ~·de• autoria do S~nador C ar~ 

los Patrocínio, lido em sessãcr anterior,·Aprov.ado. '. ' 
1.2.5 - Comunicações da PresJdência 
-Recebimento do OfíCio' ri•112193; do :Supre'mo Tri

bunal Federal, infofmanàó o resUltãdo do julg~mep.to da 
Ação Declaratória de Constítucióiuilidade· n•-1-1/600, que 
declara a constitucionalidade de dispositivos_ da J..~i Com-
plementar n' 70,, d~ SQ ·cte dezembro tle 1Q91. · ' 

- Aprovação, 'Pela Coiniss'ãi:f D!retorã, c cfmy r~u!lião 
do dia ·2 do cOrrente, dó ReqUeriiriehtO dé Informações 
n• 1.189, de 1993, do Senador Bello -l'àrgá,- ao Ministro 
do Trabalho. 

' ~ ~ -;· ..... 
-Edição, pelo Senhot Presidente da,Repúf:>lica, da 

MeilidaProvisória n' 386, de·8 d~ dezembro de 1993, que 
'altera-a redação do art. 69•, da Lei n'. 8;672; de 6 de julho 
de '1993, e dá outras providências; designação da Comissão 
Mista e fixação de calendárió. para a tramitaÇão da matéria. 
·_ ',- . ·t~1.6- Requerimento, , , ~ + • ,-;~ , •• 

- .N' 1.417, de 1993, de autoFia do Seaador·João 
Rocha, de ausência do Pais; nG período de 23 de dezembro 
de 1993 a 3 de janeiro de 1994. Aprovado. . .• 
, , . · l-~.7- Discurso do,E"'!ediente , ..... · , , 
, , ·.SENADOR'NELSON.CARNEIRO '- Piesêr\oação 
do Parque NaciODal da serra 'dOs ÓrgãOS, :e~ f~.T~s6Pàiis 
-Rl. 
:,; . ij;_ ORDEM DO DIA 
.. , Projeto de .Resolução !': _118~ de _1993, que ~ytpp_z~ 
a Prefeitura Mugiçipal de !Jo)l! fei.ki~qo (RS) a ,<Pl*at•.r 
qperaçãp de cr~ito junJ0,'\0 Banço Ao -E~\lldo do Rio • 
Grande do Sui--,;Banrisul. no~valor ,de,QitG-milhões, nove

.c;e.ntos.e quarenta e três mil., cento _e_ seis_ çr~~irós reais ~ 

.c;.se.te_ c~ntavos_, utilizandq recursos ~o ;F:un!fopi.~~: _Aproo:: 
vado •. A Comi~_ão Direto:r~··para red~çãp.fi.na.l. , 
". · .. Regação fi;] 'V do Pp;>ieto de Rl!liol~ção n' l!S, de 
!993 .. Aprovada. A promulg~ção. . . 

_ . Projeto de. Resolução n? 134, de 1993 que autoriza 
o Governo do Estado do Piauí a Contratar ,opera_ç~ç .de 
~é~to n? v~l().J;: .. ~e cen,to .~e. çi~_<:? -~ilh_?~§· ce~~o e* vin~e 
e dOis mll, Oitoce·ntos e·cmqP,enta ~;: três cntzetroS rea1s 
e trinta e três !Jllavos;l! 'l?r~ços 'de deiehilirocde)992, 
fÚnto áo Bancp o Brasil S.A:, ageniefin'ani:eiro do Tesou
ro Nacional. Ap . vado. À Co'missão Díretora piira TedàçãO 
final. 
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EXPEDIENTE 
CllNTRO GRÁFICO DO SENADO PBDBRAL 

MANOEL V1L1!LA DE MAGALHÃES 
Dlntor.Oval do S.Udo Podcal 
AlMCIEL DA SILVA MAIA 
Dlntor&ocot!Yo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dlntor.W.lailtnt!Yo 

DIÁIUO DO CO!fGIU!S90 NACIOIIAL 

ASS!NATUIWI 

W!Z CARLOS IIA5I'OS Sealmtral ·-·-· ------c.s 711.000,00 
DfreiOr lad•triü 
PWR!AN AUGUSTO CDUTINHO MADRUGA 
Dlntor AdjuiO 

Redação final do Projeto-·ae-"ReSolução no;. 134. de 
1993. Aprovada. À promulgação.__ .~- _ . _ _ 

Projeto de Resolução n' 135, de 1993, que autoriza 
o Governo- do Estado da Paraíba a contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Brasil S.A .• como agente 
financeiro da União, no valor de seiscentos e dez milhões, 
trezentos- e trinta e dois mil, setec.entos e_ sessenta e sete 
cruzeiros reais, para realizar aplicações destinadaS a sanea
mento financeiro. Aprovado. À Comissão _ _Diretor'! para 
redação final. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 135, de 
1993. Aprovada. À promulgação. . 

Projeto de Leida Cámara n' 173, de 1993, (n' 1.864/89, 
na Casa de- origem,), que dá nova redação aos arts. 387 
e 392 da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT, altera 
os arts. 12 e 25 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, 
e os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei n' 8.213, de 24 de julho 
de 1991, todos pertinentes à licença-maternidade. Apro
vado com emendas. À Comissão Diretora para redação 
finaL 

Redação final dãs- EmendaS--dO Senado ao-Projeto 
de Lei da Câmara n' 173, de 1993: Áprovàda. À Câmara 
dos Deputados. ---

Projeto de Lei do Senado n9 28, de 1993, que regula
menta o § 79 do art. 226 âa CórtStitulção Fedei"al e dá 
outras providênci4s. -Aprovado_ ~p~s usar: da palavra o Sena
dor Ronan Tito. A Comissão Diretora: para Tedação final. 

Redação fínill do Projetode Lei do Senado n• 28, 
de 1993. Aprovada. À Câmara dos Deputado~ 

Projeto de Resolução -n9 -113, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Gu-aril:lhos (SP) a contratar ope
ração de crédito junto ao BanCo Real-de Investirlú:ntos 
S.A., no valor de quinhentos e cinqüenta Inilhões de cru,zc;:i
ros reais, correspondente a 10.962.726,43 UFIR, em ~19 
de agosto de 1993. Aprovado~· À Comissão Diretora para 
redação final. 

Redação fírial do Projeto de Resolução n' ii3, de 
1993. Aprovada. À promulgação. - •·- · ~ 

Projeto ~~-Resolução n_~ 114, de J_993, que autoriza 
a Prefeítura Municipal de Marmeleiro (PR) a contratar 

Tina- 1.:!10 .... p~ono 

operação de crédito-junto ao-Banco do Estado do Paraná 
- Banestado, no v.alor de quinze milhões e setecentos 
mil cru~eiros reaiS, Utilizando recursos do Programa Esta
dual de Desenvolvimento Urbano - PEDU. Aprovado. 
À Comissão Diretora pàra redi:tção finai. 

Redação final do Projeto de Resolução no 114, de 
19J3, Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n' 115, de 1993 que autoriza 
a Pr~feitura Municipal de_ Astorga (~1:3J a co~t~ata:r opera
ção de crédito junto ao Ballco -do Estado do Paraná -
Banestado, no valor de vinte milhões e duzentos mil cruzei
ros reais, para execUÇão de prOjétos de infra:estrui:~-ra urba
na, naquele Municfpio. Apl-ovado. À Comissão bi[f:iorã 
para redação final. 

Redação final do Projet<r_de Resolução n' 115, de 
1993. Aprovada. À promulgação.~ ... _ _ _ __ _ 

Projeto de Lei do Senado n' 151, de 1993, que dispõe 
sobre a prorrogação; do prazo fix<ido pelo art. 59 da Lei 
no;. 7 .450, de 23/12/91, para instalação, mordenização. am
pliação ou diversificação de empfeendimCiitos illdUsúiais 
e agricohts n_a:S-áreas Qe atuação da Sudam e Sudene. Apro
y~~ com emenda. À Comissã_o DiretOra para redaçãO fi~ 
nal. · ·' 

Redação final do Projeto de Lei do SenadO-, no;. 151, 
de 1993. Aprovada. À Câmara -dõS Depui:ados. 

~Projeto de Lei do Senado n• 156, dê 1993, que prorroga 
o prazo estabelecido pela Lei no;> 8.39_6, de 2 de janeiro 
de 1992. Aprovado, após usar da palavra o Senador Eduar
âo Suplicy. À Comis~ãó Diretora para redação fin-al. · 

Redação final do Projeto de Lei do Se"nado n" 156, 
de 1993. Aprovada. À Câmara dos Deputados. _ -

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
-Requerimento n' 1.416, de 1993, de autoria do 

Senador Jf?nas Pinhéiro,_ li49 ante~iÇ>~e.Ute_. APl-ovadO, 
após parecer de plenário. 

1.3.2- DisCUI'S:QS _após a OrdellJ d<;~_Dia _ _ __ __ 
SENADOR MAURO BENB\[lDES :_ Eleiç~ãií -do 

escritor Josué Monte_lo para a PresidênCia dã -Academia 
Brasileira de Letras. 
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SENADOR NELSON WEDEKIN---, Legitimação do 
Sistema Codesul BRDE, tendo em vista o desenvolvimento 
integrado das regiões, proposta na RevisãO cOn-stitucionaL 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA _:_· Ho~ena
gem prestada à S.Ex' pela Associação de Cultura Artística 
de São Cristóvão-SE, quando lhe foi outorgada a Comen
da da Ordem Tercerra dó-Carmo e a COmenda -Gfa-Cruz 

do Mérito dos Colonizadores da Província, pelOs seus 50_ 
anos de_vida pública. _ 

1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima se~são 
L4- ENCERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO ÍlAS COMISSÕilS PERMANEN-

TES . 

Ata da 2568 Sessão, em 14 de dezembro de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Sr. Lucidio Portella 

As 18 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES.' 

Affonso Camargo _ Albano· Fianco _ Alfredo Campos _ 
Almir Gabriel _ Alvaro Pacheco _ Amir Laudo _ Antonio Mariz 
_ Bello Parga _ Beni V eras _ César Díis-~ Cid Sabóht de 
Carvalho_ Darei Ribeiro _ DariO Pereira _ DirCeu Carneiro _ 
Divaldo Surilagy _ Eduardo Suplicy _ E1cio Alvares _ Epitácio 
Cafeteira _ Esperidião Amin _::-Eva Blay _ Flaviano_ Melo _ 
Francisco Rófleínberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerslirt Cán\ata 
_ Gilberto Miranda_ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ 
Humberto-Lucena_ Hydekel Freitas _ Iram Saraivá_ Jarbas 
Passarinho _ João Calmon _ João França _ João Rocha _Jonas 
Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Fogaça_ José Paulo Biso! _ 
José Richa _ José Samey _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ 
Jutahy Magalhães _ Lavoisier Mala _ Levy Dias _ Louremberg 
Nunes Rocha _ Lourival Baptista _ Luc_ídio __ P.Qrtella _ Luiz 
Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ 
Marco Maciel _ Mário CoVas ~ Marluce Pinto _ Mauro 
Benevides _ Meira Filho _ Nabor Júnior_ Nelson Caineiro _ 
Nelson W edekin _ Ney Maranhão _ Odacir Boares ~ _:: Onofre 
Quinan _ Pedro Simon _: Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha 
Derzi _ Raimundo Lira_ Ronaldo Antgão _ Ronan Tito _ Ruy 
Bacelar_ Valmir Campelo __ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 71 Srs. Senadores.. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Sobre a mesa, comunicação-que será lida pelo Sr. 1~ Secre-
tári_o. - -

-É lida a seguinte 

Senhor Presidente: 

Atendendo dispositivo intei'no da Casa. comü:O~éo a Vos- -
sa Excelência que, por motivo-de ordeiri j:>aiticulaf-e pessoal, 
estãiei ausente do País_ no_ pcr1odo de 12 a 19 do corrente 
mêS, _em Viagem aos ~stadÇ>s Unidos da América. 

· Sendo só para o momento, sirvo-me da ocasião para rei te-· 
rar-lhe as expressões de minha alta estima e apr~çO< -Sena
dor Irapu_an Costa J_unior. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O expediente 
lido vai à publicação. __ --"--~-=--- - o -

Sobre~ mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" Se_cretádô. 
-~-llc!o 9 seguinte : -

OF. n' 120/93- GULP Brasilia, 9 de dezembro de !993 

Senhor Presidente: 

Tenho a satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência, na 
qualidade de Líder do Partido Progressista- PP no Senado, 
para indicar o nome do Exm" Sr. Senador Meira Filho, para 
responder, interinamente na minha auséncia, por- essa Li deR 
rança. - - -

Na oportunidade, renovo a Vossa Exceléncia minhas exR 
pressões mais elevadas de consideração e apreço. 

Atenciosamente,- Senador Irapuan Costa Júnior, Líder 
do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -O expediente 
lido vai à publicação. 

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

REQUERIMENTO N• 1.416, DE 1993 

Em 10 de dezembro de 1993 

Senhor Presidente: 

O requeriràentO deixou de ser votado naquela oportua' 
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
. OS Srs. S~D.adores que o aprovam queiram permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . 

Tenho a honra de comunicar ·a Vossa Excelência que, Fica o Senador Cados Patrocínio autorizado a desemM 
nos termos dos arts. 55, III, da ConstituiÇão e 39, a9 do Regi- penhar a referida missão. 
mente Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa a fim 
de, no desempenho de missão com que me distinguiu ~ Sena- O SR. -PRESIDENTE (Luddio Portella)- A P~ldência. 
do, participar, na qualidade de Observador Parlamentar, inte- comunica que reCebeU o Ofício rl9 212/93, do Supremo Tribu-
grar a Delegação do Brasil à XLVUI__Sessão da Assembléia nal Federal, informando o resultado do julgamento da Ação 
Geral das Nações Unidas, no período de 11 a 2Z de dezembro Declaratõria de Constitucionalidade n' 1-11600, que declara 
do corrente ano. Seguem documentos em anexo. a ~onstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 

Atenciosas saudações,- Senador Coutinho Jorge. n~' 70, de 30 de dezembro de 1991. _ . .. . .. 

~!!'s~~2193 "'"''c', ~as,fiia, ~,dedezemb~ d~~9} i dt~\~;:~~~~~:~~~~~~;ãodeConstituiçáo,JustiçaeCida-
Embaixador Celso Luiz Nunes Amorim O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella)- A Presidência 
DD. Ministro de Estado das Relações Exteriores comunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprOvou, em 
Brasília-DF sua reunião do dia 2 do corrente, o Requerimento de Informa-
Senhor Ministro, d_:\. - t_ ;'c'·~~-' -ções n9 1.189, de 1993, do Senador Bello Parga ao Ministro" 

do Trabalho. 
Pelo present~ estou indicando a V. Ex~, o Senador COU- -

TINHO JORGE, em substituição ao Senador CID SI\BÓTA. •,'; >J!J,.S~, PR~IDENTE (Lucldio Portella) -~0 Senhor 
DE CARVALHO, para integrar, como ObservadO~ Parla- Presídente da-República editou a Medida Provisória n11 386, 
mentar, a Delegação do Brasil à 45~ Assembléia Nacional de 8 de dezembro de 1993, que altera a redação do art. 69 
da ONU, a realizar-se em Nova Iorque. _ _ _, ... 1 ·' • .pa~~~ ç.9f!,.672, de.6.çle julho de 1993, e dá outras providências. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex• meus pfôteStOS · ·· ·- ·oe á.CôrdÓ COm aS indicações das Lideranças, e nos termos 
de estima e alta consideração. ____ _ -dos§§ 4~' e 59 do art .. 29 da Resolução n9 1/89-CN, _fica assim 

Cordiais saudações~ -senador Ú:umb~riÕ Lucena, Presi- constitUída a ComisSão Mista incumbida de emitir parecer 
dente do Senado Federal. sobre a matéria: 

SÉNÂDORES 
• - . ' . t, ." -' ' t·' ' -~ , . 

O PRESIDENTE DA' REPUBLICA, de acordo com Titulares 
" . t_·~ ~-" -PMDB o disposto no Decreto-Lei n~' 1.565, de 5 de setembro' de 

1939, regulamentado pelo Decre!q n' 44. 72), de 21 de gu,t.~bro 
de 1958, e.n~ Lei n' S.SO!l, de!O de outubro de 1972,_reJiY!•:.~ 
mentada pelo Decreto o' 71. 733,. de 18 de janeiro <!e. !.n~, : 
alterado pelos Decretos n"s .75.430, de 27 de fevereiro de , 
1975,·85.1~8, de IS. de setemllrp_de 1980,"e 95.67ü,,de 26 

· .-Nalior Júni.9r 
'Amir 1.-anctd '----'! t_ 

de. janeiro.de.~9.8.8, reS~>Ive. · • .-.h: . . . , . .. ·,;., , . 
DESIGNAR . , . · 
O Senhor Senador. Couti~ho .Jorgê; para, na q~ãiid.aci~' 

de ObseiVadOr Parlamentar, integiar a D~I~gação do~Bras;l 
à XLVIII Sessão da Assembléia das Nações Unidas. · · · ~ 

Brasília, 8 di: ctezembi-0 cte · 1993; 1729 --d3. Indepetíd~cia 
e 1059 da República. -ITAMAR FRANCO éeJso Lu ii Nunes 
Amorim. . ~, 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo 
cotn o.art:.40, § 49 , do Regime.ntoJnterno,_ esse requerimento 
será ·reriietido à Comissão.de Rélações E-xteriores e~Pefes;1 
Nacional-,' devendo ser . .submetido à deliberação do Ple:nátjq,_. 
após a Ordem do Dia, em virtude do que ,se acha previsto , 
no art. 40, § 29~ do Regimento Interno. - ·• ~ 

O SR. PRESII)ENTÉ (Ludi:Jlo Portef.l~)':_ Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento n' 1.393, de t993, do Senador 
Cãi-IOS ·paifOCíriiO:- So1icWuldo ·'nb~ -..-termoS" 'l:fbs arts. 55~ _JJI, 
da Constituição~ e 40, § 19 , alínea a, do Regimento InteÜIO, 
aUtorização para "integrar a Delegação dóllilrasil à XLVIII 
Sessão da Assembléia Geral das Nações Uriitias, na qualidade 
de Observador Patlamentar, no período deiW.a 22 de novem
bro do corrente ano. 

Odacir So~s , , 

; Ca.rios D:earu 
·-·,•o .,-.- ., I'! ,. 

. ·Jutahy_ Magalhães· · 

Meir;i .Filho . ." 
' .• ."i 'r• !','•, ~ 

, :V,aJnili: c;.,peló. 

Titulares. 
-"11 

Paulo·Romano· · 
, Osvaldo Coelho 
-o-"~-- i ,- ' ... · 

• .Gilvan~ Borges • 

Aécio de Borba 

Artui' da TáVola 

Sidney de Miguel 

PFL 

PPR 

. , , . PSDB 
,, .. 

-. , .-_ I'P 

'' '. 

• l'TI3 

DEPUTADOS 

BLOCO. 

PMDB. 

PPR 

PSDB 

. PPS. 

PV 

Suplentes 

. Wilson Martins 
Divaldo Suruagy 

Bello Parga 

. Hydekei Freitas 

· Mário Covas 

· João França 

Jonas Pinheiro 

. Suplentes 

··Mauro Fecury 
Joã0Men9es 

Adelaide Neri 

Ronivon Santiago 

FlãvioAms 

Sérgi~ Atouca 

Luiz Carlos Hauly 
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De acordo com a Resolução n9 1, de 1989-CN .fica estabe-
lecido o seguinte calendário _para a tramitaç_ão da matéria: 

Dia 14/12- Designação da Comissão Mista; 
Dia 14/12- Instalação da Comissão Mista; 
Até 14/12 -Prazo para receblmento de emendas. 
Prazo para a Comissão Mista emitir parecer sobre a ad-

missibilidade. 
Até 24/12- PraZo final da COmissão Mista; 
Até 8/1/94 -Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) _l Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. to Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SENADOR HUMBERTO 
LUCENA 
DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

REQUERIMENTO N• 1.417, DE 1993 

Nos termos do art. 13. § l 9 do Regimento Interno, requei
ro a V. Er seja considerada como licença autorizada, minha 
ausêncía dos trabalhos da Casa, pa~a breve vigern a Portugal, 
no período de 23 de dezembro a 3 de janeiro de 1994. 

Brasília, 14 de dezembro de 1993. -Senador JOÃO 
ROCHA. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio-Portella) ..:_Aprovado 
o requerimento, fica coitsídeiada a licença solicitada. 

Tem a palavra o Senador Nelson Carneiro, piirliéiro ora~ 
dor inscrito. 

O SR. NELSON CÀRNEiRo' (PMDB-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso:-sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
é o cartão de visita do Município _d_e Teresópolis, tendO uma 
freqüência significativa de visitantes de todas as regiões do 
Brasil e do mundo, de grande importância para- a população 
serrana, além de fazer parte integrante da história da nossa 
cidade. 

Apesar dos esforços da comunidade e das administraÇões 
da unidade de conservação, nos últimos anos, pouco se o_bteve 
de concreto e o Parque Nacional se encontra em situação 
precária. Um dos maiores problemas ~usad,ores de_sta situa
ção é a morosidade no retorno de Brasília, t:into ri9 que se 
refere a recursos financeiros como- Das decisó~s técnicas e 
administrativas. 

O Parque Nacional arrecada, atualmente, recursos sufi
cientes para sua manutenção. No entanto,_ a administração 
local fica sempre em extrema dificuldade, em face da liberação 
de uma quantidade mínima de recurs_os, freqüentemente, com 
espaços muito grandes entre uma e outra liberação. 

Temos consciência disto, Sr. Ministro, pois, regularmen
te, procuramos colaborar com as atividades do Parque Nacio
nal, no intuito de melhorar esta importante unidade de cons~r
vação. 

A Prefeitura MunicipaJ de Teresópolis, sensibilizada pela 
situação, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente 
e o IBAMA, assinaram termo de cooperação com vistas à 
cc-gestão do Parque Nacional. Isto ocorreu em 30_ de julho, 
de 1993. Até agora não houve nenhum ato complementar 
que efetivasse tal acordo, transferindo recursos para a Prefei
tura (que entrara com--sua conttãpãrtida} ~ assim pudesse 
se iniCiar um trabalho eficaz de recuperação e manutenção 
da unidade. 

Espero, Sr. Presidente e todos que conhecem aquele mu
nicípio e ali vivem, que se cumpra o convênio_entte o IBAMA 
e a Prefeitura MuniciPal de Teresópolis, conforme se f~;!: públi
co no Diário Olicia1 da União n' 149, de 6 de agosto de 1993. 

Que fique retido, imediatamente, na conta da Prefeiturá 
Municipal de Teresópolis, específica para o convênio, 50%-, 
no mínimo, do valor Qos recursos ârrecadados pelo Parque 
Nacional, conforme estabelece a Lei n9 7.875/89. 

Que a Prefeitura, através de sua Secretaria de Meio Am
bieQ.te (a ser criada), juntamente com representantes do IBA
MA, trate de busca! recursos de outras fontes para a recupe
ração da infra-estrutura física do Parque. 

Que o. Parque Nacional da Serra dos Órgãos não seja 
excluído da relação ·das unidades de conservação contempla
das com recursos do Programa Nacional do Meio Ambiente 
- ·PNMA, por ser iriiperiosa a sua participação, haja visto 
a importância desta unidade de conservação, tanto no que 
se refere à sua notoriedade nacional e internacional como 
pelo ecossistema qUe representa - uma das poucas áreas 
de Mata Atlântica de nosso País. 

Esperamos, Sr. Presidente, que as autoridades federais 
atendam a essa justa reclamação e a esse apelo da população 
e das autoridades do Município de Teresópolis, no Rio de 
Janeiro. 

Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Passa-se à 

ORDE:MDODIÁ 

. So_t?re ames~. rçquerimento que será lido pelo _Sr. 1"' 
Secretário. - - -

É lido o segUirÍte ~ 
REQUER.lMENTON• 1.4l8;DE 1993 

Senhor Presidente, ' 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
constantes dos itens n9 1 e 2 sejam submetidas ao Plenário 
,em penúltimo e úrtimo lugares respectivamente. 

·Sala das sessões, 14 de dezembro de 1993. -Eduardo 
Suplicy. 

· O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portdla) - Em votação 
o requerimento._ . . _ o 

Qs Srs. ~n~d_ores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

_Aprovado. _ _ _. 
s-erá feita a inversão·solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 3: 

Votação, em turno único, dO Projeto de_Re:Solução 
ri• 118, de í993 (apresentado pela Comissão de Assun
tos Económicos como conclusão de __ seu Parecer n"' 384, 
de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dom 

-Feliciano (R;S) a contratar operação de crédito junto 
ao Banco doEstado do Rio Grande do Sul- BANRI
SUL,_ no valOr de oito milhões, novecentos e quarenta 
e trés mil, cento e seis cruzeiros reais e setenta e sete 
centavos, uti!izando recursos do Fundopimes. 

A discUSsão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária de ontem. 

Passa-se à votação do Projeto, em turno único. 
-Os Srs:·-senadores que o aprovam queiiam perma

necer sentãdos. (Paus_a.) 
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Aprovado. 
À Comissão Diretõra para a n!daçao fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteÜa) -Sobre a m~sa, 
redaç-ão final, oferecida pela Coinissãp Ditetofà·. qrie ·será 
lida peJo Sr. 1"' SéCretá_rio. , . - - - -

E lida a seguinte _ 

PARECER N• 449, DE 1993 
Oa Comissão Oiretõra. 

Redação final do Projeto de Resolução n1> ilS, de 
1993. 

A ComisSão Dir.etoí-ã apresenta a re_d'\lção finai do :PJOjeto 
de Resolução n;> 118, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni-. 
cipal de Dom Feliciano (RS) ã contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Rio Graride- do Sul S. A. -
BANRISUL, no valor de CR$8.943.106,77 (oito milhões, no
vecentos e quarenta e três mil, cento e seis cruzeiros reais 
e setenta e sete centavos), utilizando _recurso~ d_o Fundopimes. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1993. 
-Júlio Campos, Presidente- Beni V eras, Relator- Lucidio 
Porte lia -- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 449;DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 118, de 
1993. . 

Faço Saber que o Senado Federal aprovou, ~_eu, 
Presidente, nos tÇrnlos dÕ art. 48, item 28, do Regi~ 

menta Interno, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃON·--, bE 1993"-

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dom FeliCiano 
(RS) a contratar· operação de crédito junto ao BanCo 
do Estado do Rló Grande do Sul S.í(. - BANRISUL, 
no valor de CR$8~943.106,77, utilizando recursos do 
Fundopimes. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1..., É a Prefeitura Municipal de Dom Feliciario 
(RS), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação' de crédito no valor 
de CR$ 8.94;U06,77 (oito milhões, novecentos e quarenta 
e três mil, cento e seis cruzeiros reais e setenta e Sete centaVos). 

Parágrafo únicO~ Os recursos refeiid6s neSte artigo, pro~ 
venientes do Fundopimes, serão destinados ao Programa Inte
grado de Melhoria Sócia!. 

Art. 2" As condições financ~ir~ 'da __ ope!a_ção são as 
seguintes: - - - -

a) valor pretendido: CR$8.943.~106;77 à preços 'de ~maio 
de 1993; · · 

b) prazo para início do desembolso dos recursos: sessenta 
dias; 

c) juros: 11,00% a:a.; 
d) atualização monetária: reajustável pdo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias 

do produto da arrecadação tributária municipal, inclusive quo
tas-partes do ICMS e do FPM; 

f) destinação dos recursos: PrograriülJritegr3do de Me
lhoria Social; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

iguais e~ sucessivas, vencíveis no dia vinte de cada mês, vencen
do a primeira doze meses após a primeirã liberação; 

........, dos juros: eXigíveis trimestralmente na carência e mensal-
mente na amortização. , 

Art. 39 A. autoriZação concedida por esta Resolução deve
rá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
a partir da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigór na -datã de sua 
publicação. · 

O SR. ~PRESIDEN:rE (LÚcídio ,Po'rtellà) - É-m ciiscussão 
a redaçãofinal. (Pausa.) ~ , . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis<;:lf~São. 
Encerrada a disCusSãO, a· matéri"a é dada como definitiva

mente adotada, dispensada a votação, nos terrnos regimentais. 
O projeto vai à--p-romulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 4: 

PROJETO DE RES'O"LU(:AO N• 134, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ 

da Resolução n• 110, de 1993) 

Votação, em -turno único, do {>rqjet_ode Reso~uç_ã9 
n" 134~ d€: 1993 .. ( apresentado como conc~usão de P_are
cer de Ple~ário 1 ep] substituição à Comissão de: A_ssu,n
tos Econômicos), qUe aUfo"rize o GoVerno do Estado 
do Piauí a contratar operação dé crédito no valor de 
cento e cinco milhões, cento e_ vinte_ e dois _mn; oito
centOs e ciriqüeTita e três cruzehos- reais e tri~t~ e· trés 

.. ·çent~yqs~ fi preçOs de dezembro de 1992, juntO-aO -~an
co do Brasil S.A.', agente ffnailêeifo do TeSOuro Nacio
nal. 
A discussão da matéria foi encer-rada na sessãO 'ordi
riária de oiltem, sem apresentação de einendit.s.' 
Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Sehadores qlie o aprcivarri queiram perni~Útecer 
sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _- - -
À ~o~i~sãO Dír~t_oiá'Par~ _ _a ~~dáÇã9_ finaL 

. OSR. PRESlOEN'TE (Lucídio PorteÍla) __:Sobre a' mesa, 
redação final oferecida pela Comissão DiretOra, Que será lida 
pelo Sr. }9 Secretário. 

É lid~ ~ seguit.J:te . 

PARECER N• 450, DE 1993 
Da 'Corriissão Diretora 

Redação fio ai do Projeto de Resolução. n' 134, de 
1993. . . 

A Comissão Diretóra apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 134, de 1993, que autoriza o Governo do 
Estado <r Piauí a contratar operação de crédito_ no valor de 
cento e cinco milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos 
e cinqüenta e três cruzeiros reais e trlnta e três centavos, 
a preços de dezembro de 1992, junto: ao Banco do Brasil 
S.A., agente financeiro do Tesouro NaCional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1993. 
-Humberto-Lucena, Presidente- Nabor·Júnior, Relator 
- Lucídio Portella- Beni V eras- Júlio Campos. 
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ANEXO AO PARECER N' 450., DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução o~ 354, de 
1993. . 

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 Ni , DE i993 

Autoriza ao Estado do Piauí q. contratar operação 
de crédito no valor de CR$105.122.853.33, a preÇos 
de dezembro de 1992, junto ao Banco do Brasil S.A., 

, ~gente financeiro do Teso"ll:ro·Nac.i~nal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Estado do Piauí autorizad~_ a contratar ope_~ · 

ração de crédito no valor de CR$105. i22. 853,33 (cento e cinco 
milhões, cento e vinte e dois mil, oitoce.ntos e cip.qüenta e 
três cruzeiros reais e trinta e três centavos) a preços de dezemR 
bro de 1992, junto ao Banco do Brasil S. A., agente finaiJceiro 
do Tesouro NaCional. 

Parágrafo único. Os recursos fin~nceit:o·~ advindes da 
operação qe crédito ~e.ferida no caput deste artigo destinam-se 
a vfab~Iíza~ a capitalização elo Banco do EstadO do Piauí S.A. 
e o pag::unentó âe suas. exigibilidades imediatas. 

a) yalor pretendido: CR$105 .122,8- mil CiuZeii-Os- reais, 
a preços de dezembro de 1992, equivalente a CR$275.422,0 
mil cruzei~~s ~eais~ e-m aJ:?r~~ de.1993, atualizados JX!IO IGPM; 

b) juros,: ~2% a. a., debitados n-o-último dia de cada mês, 
conta,d,os.a partir da data da publicação-do crédito;--

c) ~missão remuneratório: 0,2~ a.a·., cã.Icúl3.dà sObre 
o saldo devedor atualiiadO; - - ' · · · · · 

d) jur~ ~orató-:J.os,: 1% a.a.; . . . . 
e) garantia: parcelas dp Fundo de Participação dó Estado 

-FPE; . . ' 
f) d~tinação dos recursOs: capitalizaçãO' e liquídaÇão de 

obrigações exigíveis -de i:triediato ria reab~rtur~ do Banco do 
Estado do Piauf; 

g) condições l_le pagamento: qu.inze anos, a contar da data 
da celebração-uo contrato com: seis meses-âe carência, -com 
cento e setenta e quatro prestações mensais e consecutivas. 

Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
a partir da data de sua publicação. ' ' 

Art. 4~ Esta Resolução e-ntra em _vigor-na data -de sua 
publicação. ··-- -- · 

O SR. PRESIDENTE (l.ucídio Portella)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) · · · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como definitiva

mente adotada, dispe~sada a votação, nos termos regimentais. 
O projeto vai à promUlgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 5 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 135, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ 
da Resolução n' 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n' 135, de 1993 (apresentado como cóhclusão de Pare
cer de Plenário, em substituição à Coiirissão de Assun
tos Económicos),.que autoriza o GoVerno do Estado 
da Paraíba a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Brasil S.A., como agente financeiro da 

União, no valor de seiscentos e dez milhões, trezentos 
e trinta e dois mil, setecentos e .sessenta e sete crUzeiros 
reais, para realizar aplicações destinadas a saneamento 
financeiro: _ _ - - -- - · 

A discussão da matéria foi ericerrada na. sessão_ 
ordinária de ontem, sem apresentação de emendas. 

Passa-se à votação do projeto, em turno úníco: 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. - ~ 

À Comissão Diretora para a ·redaçãO final. 

O SR. PRESIDENTE (Luc!dw Portella)- Sobre a mesa, 
redação_fmal, ofeÍçcida pela Comíssão Diretora, ·q_ue·~efá _ 

·lida pelo Sr. 1' Secretário. .. · - · · 
É lida a seguinte · 

PARECERI•V451, DEI993 
. pa c;o~isSão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução no 135·, de 
1993. 

A Comissão Diretora aprésentã a req~ç~o fitlãfQO,Projeto 
de Resolução n~ 135, de 1993, que autoriza o GOverno do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito junto ao 
Banco-do Brasil S.A., como agente fiminCêiro da União, no 

-valor de seiscentos e dez milhões, trezentos e trinta e dois 
mil e setecentos e sessenta e sete cruzeiiOs ieais, pata realizar 
aplícações destinadas a saneamento financeiro. - _ _ 

Sala de Reuniões da ComiSsão, J4.d.e dezembro-de 1993. 
- Humberto Luceria,_ Presidente - Julio Cainpos, Relator 
-NabO[- JÓ.nior- Lucídio Portella -~-Be~i'Veras. 

. ANEXO AO PARECER N•451, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 3S, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, 

item 2 .. ; do Regimento Interno, promulgo a seguinte . 

RESOLUÇÃO No , DE 1993 

Autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., como agente 
financeiro da União, no valor de CR$610.332.767 ,00, 
para realizar_aplicações destinadas a saneamento finan
ceiro. 

O Senado Federal resolve: . . ~ . 
Ai-i. ·1"'. _ É. ·o EStado da Paraíba autorizado a contrat"ar 

operação de crédito. junto ao Banco do Br~~il S.A~, na quali
dade de _agente financ~iro da União, no VJllor.de 
CR$610.332. 767,00 (seiscentos e dez milhões, trezentos e trin
ta e dois mil, setecentos e sessenta e sete cruzeiros reais), 
a preços de julho de 1993. · 

Art. 2"' As condições financeiras da Operação são as 
seguintes: 

a) juros: 12% a.a.; 
b) comissão: 0,2% a. a.; 
c) juroS de mora: 1% a.a.; 
d) garantia; Fundo de Participação dos Estados; 
e) destinação:. c_3pitalização _e liquidação de obrigações 

exigidas para a reabertura do Banco do Estado da Paraíba. 
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O condições de pagamento: cento e setenta e quatro presta~ 
ções mensais sucessivas, pelo sistema SAC; · 

g) carência: seis meses. 
Art. 2~' A autorização COncedida p-or esta Resolução de

verá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. 3~ -Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não·havendo quem_ queíra discutir._ encerro a discussão_. 
·.A tedação final é considerada definitiVamenú! aprOV3.dã, 

independentemente de votação, nos termos do art. 7" da Reso
lução n• 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 6: 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N•173, DE 1993 

(Incluído· em Ordem do Dia 
·- nos termos do art. 3<i 

· , , da Rés'olução n' 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 173,~de 1993 (n' 1.864/89, na Casa de ori
gem), que dá nova redação aosarts. 387 e 392 da Canso, 
lidação das Leis do Trabalho - CLT, altera os arts._ 
12 e 25 da Lei n' 8.212, de 24 'de julho de 1991, e 
os arts. 39, 71, 73 e 106 da Teijí• ,8.213, de 24 de 
julho de 1991, todos pertinentes à)ieença-maternidade, 
tendo_ _ __ · _ _ -_ _ --

, : ·. · Pafec:ef j:irgfei'id~ e01_ plenáriO,~!):! substit.U1ça0 à 
'Comissão de_ Assuntos Sociais,Rélãto-ra: s-enadora 'Eva 
Blay, favoráVel, COm três emend~§ qUe apresenta. 

Passa-se à discussáo do- prOjeto e das emendas 
ofere,ciqas como CC!nclusão do parecer, proferidas em 
substttu1ção à Conussão de Assuntos Sociais. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis-
cussão; --- -· · - · 

Em votaç_ão o projeto, seffi piej(ilzo -d3S-eiilenctas. 
Os Srs:·sena.Qores que o apicivam queiram perma

necer sentados-. (Pausa.) 
Aprovado. -- - -- . 

É o seguinte o projeto aprovado 

SENADO FEDERAL 

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

Dá nova redação aos arts.'387 e 392 da Con
solisdação das Leis do Trabalho - · CL T, altera os arts, 
12 e 25 da Lel n• 8.212, de 24 de julho de de, 1991, 
e os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei n' 8.213, de 24 de 
julho de 1991, todos pertinentes à licença-maternidade. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. 1• Os arts. 387, revogado pelaLei n' 7.855, âe 

24 de outubro de 1989, e 392, ambos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de 
1"' de maio de 1943, passam a vigorar com a s_eguinte redaÇão: 

"Art. 387. É proibido o trabalho da mulher ges
tante ou em período de amamentação em áreas insalu
bres ou em atividades perigosas ou l>êhosas. 

······~···-"'~u-... ----. .-.~~·····-.;..--_--w.-.:.--••.•• ..: •• ~.;;.: •••. 

Art. 392.: A gesta~te tem direito_ a licença de 
_ ~~20 (cento e vinte) dias, sem prejuízo de emprego e 

do salário, com início no período entre 28 (vinte e 
oito) dias antes- do parto e a data de ocorréncia deste. 

§ 1 o A empregada deverá notificar o seu empre
gador da data em que se ãfastará do emprego, aptesen
tando atestado médico~ fornecido pelo Sistema Único 
de Saúde -:-_SUS, indicando, conforme o caso. a idade 
gestacional ou a data do parto. 

................. <• ... '· ........ ········~ ......... .-•••••••• "···-······ 

· § 3~ Em -caso de parto antecip_ado, a mulher terá 
direito aos 120 (cento e vinte)' dias pi'evistós i-teste 
artigo. ___ _ _ 

- § 49 Em casos _excepcionais, mediante atestado 
médico fornecido pelo Sistema Único de Saúde, é per
mitido à mulher grávida mudar de função." 

Art. 2'- Os arts. Ü e 25 da Lei n' 8.21Z, de 24 de julho 
de 1991, este com a redação dada pela Lei n' 8.540, de 22 
de dezembro de 1992, passam a vigo'rat cóm a seg!l!nte reda
ção: 

"Art. 12. 

§ Jl> O INSS institu'ir'á Carteira de Idêndfí~çã9 
e Contribuição- Pãra fins de inscrição e comprovação 
da qualidade do segurado especial de que trata o inciso 
VII deste artigo. __ c _ _ , -

§ 4"' A ins.crição do s_egurado especiare sua reno
vação anual nos termos do Regulamento constituem 
condições indiSpensáveis à habilitação aos benefícios 

_de que trata a Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991. 
... ·-· ........ -·. ·-·-· ...... ··---"'--• ....... ~:;!~"'""'-·· •"'-'·"'"~. ····-'~ 
Art._ 25. ·····-=--···""'"n,.-,-,,.., .................... r, .. ·: .• ..-"'······ 
I- 2% (dOis por cento), nO caSo da pessoa fÍsica, 

e 2,2% (dois· inteiros _e _dois décimos por cento), no 
caso·cto_segurado especial, da receita bruta da comercia
lização da sua produção; 

--- ... ·~··""" ....... ~- ....... ....-<o.-~···-···=··~~·-'--'-"'.-~~' ......•• 
· §_ 6.9 A pessoa fÍsica e o segu·rado _eSp"ecíal men

cionados no caput deste artigo sãô oRiigadõs· a aPre
Sentar' ao- INSS Declaração Anual das Operações de 
Venda- DAV, na forma a ser_definida pelo referido 
Instituto com antecedência mínima de 120 dias em 
relação à data _de entrega. 

§ 79 A falta da entrega da Declaração de que 
trata o parágrafo anterior, ou a inexatidão das informa
ções prestadas, importarão a perda da qualidade de 
segurado no período entre a data fiXada para a entrega 
da declaração e a entrega efetiva da mesma ou da retifi- -
cação das informações impugnadas.- _ 

§ 8"' A entrega da Declaração nos termos do § 
69 deste artigo ·por parte do segurado especial é condi
ção indispensável para a renovação da inscrição nos 
termos do § 49 4o art. 25 desta_ lei." 

Art. 3• Os arts. 39, 71, 73 e.106 da Lei n• 8.213, de 
24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes altera
ções: 

"Art. 39. 
Parágrafo único. Para a s~gurada especial fica 

garantida a conc;essão do s~ário~nlaternidade no valor 
--- de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exer

cício de atividade rural. ainda que de forma descon- • 

' 
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tínua, nos 12 (doze) meses irp.ediatament_e anteriores 
ao do início do benefício. 

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segu
rada empregada, à trabalhadora_ avulsa, à empregada 
doméstica e à seg_urada especial, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 39 desta lei, durante 120 

, (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 
(vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência 
deste, observadas as situações e condições previstaS 
na legislação no que cOncerne à protCçãõ- à materni
dade. 

Parágrafo únicO. A segurada-eSPecial !'! a em_pre
gada doméstica podem requerer o salário-maternidade 
até 90 (noventa) dias após o parto. 

. . . . . .. . . ~-. ~~--~· -~· -- .... ' ...... ·- .:-.; :. -~ -- .............. ' ..... . 
Art. 73. O salário-maternidade Será pago direta

mente pela Pre.vidêncía Social à e-m.prCg~qa âQiriéstica. 
em valor correspondente ao do seu ú_Jtimo salárjo-de
contribuição, e à ~egurad~_~spccial, no valor de 1 (um) 
salário mínimo, observado o disposto no regulamentO 
desta lei. 

Art. 106. A comprovação do .exercício da ativi
dad~ rural fa~-~~=~ pela aprese~taç_ã_o obrigatória da 
carteira de Identificação e Contribuição referida nos 
§§ 3• e 4• do art. 12 da Lei n• 8.212. de 24 de julho 
de 199.1. e, quando referentes a período anterior à 
vigência desta lei, através de: 

............... ~~~--···~··~··""'-&~·~-· -·-~~,__.,...,....._,..~_ ,.-

Art. 4~ O Poder Executivo regulanlen-t8.rá estã. lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publicação. _ 

Art. 5o;. Esta _le~ entra em vigo·r da data de_ sua publi
cação: 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Passa-se à 
votação, CPI globo, das emendas. . . __ 

Os_ Sr.s. Senadores_ que as aprovam (Jucfr<iril pérmanecer 
sentados. (Pausa.) - ·- • · · ·· ·---

Aprovadas. _ _ _ _ 
À COriiísSão Diietora"pal-a a"r"edaçãO fiflãl das E~endas 

do Senado ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portellá)- Sobre a mesa. 
redação final, oferecida pela Comissão Diretoi3, q-IJ.-e será 
lida pelo Sr. Secretário: -

E lida a seguinte 

PARECER N• 452; DE 1993 
(Da ComiSSão bíretorar=~-

Redação final das Emendas do Senado_ ao Projeto 
de Lei da Câmara nl' 173, de 1993 (n' 1.864/89, na Casa 
de origem). 

A Comissão Diretora apresent·a a redação final da Emen~ 
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n\> 173, de 1993 
(n•!.864, de 1989, na Casa de origem). que "dá nova redação 
aos arts. 387 e 392 da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, altera os arts. 12 e 25 da Lei n' 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei n• 8.213, 

de 24 de julho de 1991, todos pertinentes à licença-mater
nidade". 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1993. 
- Lucidio Porte/la, Presiçlente -Nabor Júnior, Relator ----.-Be
ni V eras - Júlio Campos. 

ANEXO AO' PARECER N• 452, DE 1993 

Redação final· das Emendas -do SenadO ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 173, de 1993 (n' 1.864, de 1989, 

-Da Casa de origerit). que dá nova redaçáo aos arts. 
3.87 e 392 da Consolidação das Leis do Trabalho- -
CLT, altera oS arts. 12 e 25 da Lei n• 8.212, de 24 
de julho de 1991, e os arts .. 39, 71, 73 e 106 da Lei 
n• 8.213, de 24 de julho de 1991, todos pertinentes à 
licença-maternidade • 

Elnenda n~ 1 
(Corresponde à Emenda."." ,1 --; ~~~nário) 

- Altere-se o art. 29 do projeto, dando-se a seguinte redação 
aos §§ 3' e4• do art, .12 da Lei n• 8.212, .de 24 de julho 
de 1991. 

' . . . . . 
_"Art. 2"_ ........ n··~-. ....-... ~----·~~~··•-..:; .. -:..·_;: .. : .... _;:_, ... . 
Art. 12 ... _ .... _ ... ___ , __ ··-"·· .... -.·- _, .. , -· .... ··-- .. ,._ ... . 
§ _ 39 _O.JNSS instituirá Ca.rte,~ra de IdentifiCaçãO 

e Coiltr_iliuí~ãO -Para fins de inScrição e comprovação 
da quahdad~ ~o se~urado especial e pessoa físicã de 
'que trata o ihciSo VII deste artigo. .- . 

' ' ' § 4~ Â inSé:dçãó do segurado ~special e da J)essoa 
f~s~ca e sua .r~nov~ção_ anual, nos termos dq_ Regula
mento, constituem co_ndições indispensáveis à habili
tação aos be~~fíçios de qUe trfl!á a· Lei n" 8.213". de 
24 de julho d".129!.:' .. 

Emenda n~ 2 
(CorrespOnde à Emenda n"' _2 .......:....:Plenário) 

Altere-se o art. 2\>êió projeto, daridQ~se·ã se-guinte redação 
ao inciso I e aos §§ 6~' e 8" do art. 25 da lei n" 8.212, de 
24 de julho de 1991, modificado pela Lei n• 8.540, de 22 
de dezembro de 1992: " ' 

Art .2' ... :: ................... ____ -• .• _, __ .. _,_ -·' .. __ -· ... ___ , 
"Art. 1"5 ••• -••. --~-- ··~~---- ~- ..•• ~-- ~ ,-; ••.••.. ··'-~ •••••••.• • ;;: 
I- dois inteiros· e um décimo por cento, no caso 

de pessoa física e segurado especial, da receita bruta 
da comerciali:<:açáo de sua produção; 

...... §. 69 •• - A: p~;;~~-fi~ i~;;-~. ~~~~~d~ · ~~p~~i~ià~~~-
cionados n(_) .C~~~t ~este artigo_ sã9 obri&ados a_ apre
sentar ao INSS Declaração Qüinque!"!_al das Operações 
de Venda---: DQV, ria forma a ser definída pelo Intitu
to, com antecedência mínima de ceD.to e vinte dias 
com relação_ à data da entrega. 

§ 7' . ·········--···-----··-··--···-'·'"·--····-·--····· .. ·-'' . 
§ 89 A entreg~ da Declaração, nos .termos do 

§ 6' deste ai:ti.go. por parte do segurado especial e de 
pessoa física L~ condição indispensável para a reno
vação da inscrjção, nOs termos do§ 49 do art. 25_des~a 
Lei." 
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Emenda n~ 3 
(Corresponde à Emenda n9 3- Plenário) 

Alterewseo art. 3~ do projeto, dando-se a seguinte redação 
ao parágrafo único do art. 39 da Leln" 8:213, de 24 de julho . 
de 1991: 

''Art. 39 .. ~~··, ............ ~·~-....--~..-.-..,.A••·····-·--•••········· 
Ar!. 39. •«, <O•« •«••""'"~·····"·'~-....... , •··· ...... . 

Parágrafo único._ À segtirã.-da especial fica garan
tida a concessão _do salá'rio-rnatemidade no valor de 
um sal<;irio mínimo, desde que- CO"iiii)fove O -eiercíció 
da atividade rural, ainda que de forma descontínua." 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porte lia) -Em discussão 
a redação finai.(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
. A redação final é considerada definitivamente aprovada, 
mdependentemente de votação, nos termos do art. 79 da Reso
lução n" 110, de 1993. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) ::___Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 28, DE 199:i 

(Incluído em Ordem do Dia noS termos do art. iii, I, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 28, de 1993, de autoria da Senadora Eva 
Blay, que regulamenta o§ 7o do art.226 da Constituição 
Federal e dá outras-providências, tendo 

Parecer _favoráVel proferido em plenário, Relator: 
Senador Lucídio Portel\a, em substituição à Comissão 
de Assuntos Sociais. 

A matéria fícou sobre a mesã durante três dias 
para recebimento de emendas, nos termos do art. 3~, 
da Resolução n' 110, de 1993. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa~se à discu~são d_o projeto, em tlitfto úníco. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro adis~ 

cussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
~provado. 
A Comissão Diretora para a redação final. 

O Sr. Ronan Tito- Sr .. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- V. Ex• ~tem 
a palavra. - -

O SR. RONAN TITO (PMbB-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, estou lendo o projeto. 
Na verdade, n~sses_dias, os projetes estão eiri cima da mesa, 
não vão às Col:nissóes, porQue elas não os discutem. 

Assusta-me um pouco -e- gostaria de ter o esclareci
mento da Senadora Eva Blay- o seguinte trecho: "~ permi
tida a esterilização voluntária por método aprOvado pelo Mi
nistéfio da Saúde, desde que baseado em consentimento". 
Está bom, acho que está bom. Estou de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porte lia)..:.. S_obre a mesa, 
redaç~o final que será lida pelo Sr. 19 Secre_tário. 

É lida a seguint~ 

PARECER No 453, DE- 1993 
(Da Çomissão DiretOra)-

- · Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 28, 
·de 1993. ·~ .. . _ 

A Comissão Diretàra apresenta a redação -final do Projeto 
de Lei do Senado no 28, de 1993, que regulamenta o § 7o 
do art. 226 da ConstitúiÇão Federal e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1993. 

Be~~:r~a~~~~~e;~~~~~~ - Lucídio PorteUa, Relator _ 

ANEXO AO PARECERN• 453,'DE 1993 
-Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 28, 

de 1993, que regulamenta o § 7"' do art. 226 da Consti
tuição Federal e ,dá _outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O planejamento familiar é assegurado a todas 

as pessoas, observado o disposto nesta lei. 
Parágrafo único. Entende-se por planejamento familiar 

o co-njunto de-ações de atendimento-à saúde reprodutiva, 
que assegurem direitos iguais de constituiçãO; lílriiúiÇ!o ou 
aumento da prole, pela mulher, pelo homem ou pelo casal 
desde _o_~!"!Íciq_ d_a_ vida reprodutiva. ' 

_ Art. 2~ ~ ações de_ atendimento à saúde reprodutiva 
serao promovidas no âmbrto da atenção integtãl à saúde da 
mulher, do homem e do casal. 

. Parágrafo único. As ações a que se refere o capuf deste 
artigo não poderão ser promovias com objetivos de redução 
ou e~p.ansão- de111:ográfr_ica ~u étnica, Védada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições públicas ou privadas~ 

Art. _ 39 E dever do Estado, por meio do Sistema U nico 
de Saúde - SUS, prover meios e recursos informativos, edu
cacionais, téc.i:!.icos e cielltíficoS que assegUrem o atendimento 
à saúde reprodutiva, mediante: 

I- disponibilidade a todos os interessados de informa
ções e orientações médicas, científicas e técnicas, isentas de 
caráter propagandístico, relativas aos VárioS aspectos da -salide 
reprodutiva, incluindo: · 

a) orientação e aconselh3.mento sobre sexuatidãde; . 
b) orientação e informações sobre os vários métodos con

ceptivas e contraceptivos, incluindo informações sobre contra-
indicações e riscos de cada procedimento'; · · -

. II- acesso.aos servjç~S<ia rede pública e da rede privada 
vmculados ao S1stema Umco de Saúde, para fins de atendi~ 
mento e acompanhamento médico aos __ usuátios de métodos 
concep_tivos e contraceptivos. _ __ _ __ _ 

Art. 49 É permitida a esterilização voluntária, por mé
todo aprovado pelo Ministério da Saúde, desde que baseada 
em consentimento expre_sso por pessoa civilmente capaz. 

Parágrafo único. Em caso de incapacidade por interdi
ção. o consentimento previsto no caput deste artigo será supri
do pelo representante legal da pessoa incapaz. 

Art. 5'? São vedados: _ 
I-qualquer tipo de indução de pessoa que se submeta 

à esterilização; -
II -a exigência de atestado comprobatório- de esterili

zação para quaisquer finS. 
Parágrafo único. Constitui crime exigir, mediante coa

ção, esterilização para QUaisquer fins. 
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Art. 69 Para fins de fiscalização, as Unidades d"e Saúde 
deverão encaminhar ao órgão municipal de direção do SUS 
notificáção sobi'e as esterilizações que realizarem. 

Art. 7o O SUS deverá promover o treinamento de re
cursos humanos, com ênfase na capacitação de pessoal técnico, 
visando à promoção de ações de atendimento à saúde repro
dutiva. 

Art. 8<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário. 

o SR. PRESIDENtE (Lucíâi<J-P6rtella)- Em discÜssão 
a redação firial. (Pausa.) 

Não havendo quem pe·ça a palavra, encerro a dis~ussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como definitiva

mente adorada, dispensada a votação, nos termos do art. 7'1 
da Resolução n• 110, de !993. · 

A matéria vai à C~mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 8 
Discussão, em turno úniCo,- do Projeto_de Resolu

ção n• 113, de 1993 (apresentado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer 
no 379, de 1993), que autorizá-a Prefeitura Municipal 
de Guarulhos (SP) a contratar operação de crédito jun
to ao Banco Real de Investimentos S/ A no valor de 
quinhentoS ednqüenta m-iihõ·es de cruzeirOS iéais, cor
respondente a 10.962.726,43 UFIR, em 19 de agosto 
de 1993. 

A matéria ficou sobre a mesa durante Cinco sessoes 
ordinárias para recebiment() de emendas, nos termos 
do art. 235, inciso_ II, r, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 

(Pausa.) 
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro adis

cussão. 
Em votaçiio. 
Os Srs._Senadbres que o aprOVam. ·queiram perma-_ 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. - -- -----
À Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio P·ortelfa) :...:_Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. 1° secretãiiO. CC---

E lida a seguinte 

PARECER N° 454, DE 1993-
(Da ComiSsão DirCtora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 113, de 
1993. 

A Comissão b"itétótã. apresenta a redaçã-o final do Projeto 
de Resolução n9113, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Guarulhos (SP) a contratar operação de crédito junto 
ao Banco Real de Investimentos S.A., no_ .Yalor de 
CR$550.000:.0lllJ,OO(quinhentos e cinqüenta milhões de cru
zeiros reais) correspOndente a 10.962.726,43 UFIR em 19 de 
agosto de 1993. o ~ 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 199:3_. 
-Júlio Campos, Presidente - Lucídio Portella, Relator -
Beni Veras- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N" 454, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n? ll3, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco Real 
de Investimentos S.A., no valor de CR$550.000.000,00, 
correspondente a 10.962.726,43 UFIR em 19 de agosto 
de 1993. 

O Senado Federal fesolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP), 

nos termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco 
Real de Investimentos S.A., no valor de CR$550.000.000,00 
(quinhentos e cinqüenta milhões de cruzeiros reais) correspon
dendo, em 19 de agosto de 1993, a 10.962.726,43 UFIR. 

Parágrafo único. Os recursos d_e$tinar-se-ão a obras de 
infra-estrutura e saheament<f, a serem realizadas no Município 
de Guarulhos. 

· Art. 29 A operação de crédito autorizada terá as seguin-
tes características: · 

a) valor pretendido: 10.962.726,43 UFIR, equivalente a 
CR$550.00U.OOO,OO' em 19 de agosto de 1993 ou 
CR$354.017.909,00 (trezentos e cinqüenta e quatro milhões, 
_2-~_zessete JD.il e novecemos e nove cruzeiros reais) a preços 
de junho de 1993, mês-base para análise da operaçfio; 

b) juros: 30% ~a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-M (Índice 

Geral de Preços de Mercado); ·· 
d) garantia: ICMS e/ou FPM; 
e) desti~ação dos recursos: obras de saneamento básico; 
f) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte e urna parcelas mensais iguais 

e-sucessivas, atualizadas pelo IGP-M, após carência de quinze 
meses; 

- dos juros: pagos mensalmente, na carência e na amor-
tização. -

-=-Art. 3» A autorização concedida por esta resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
a partir de sua publicação. -

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

O SR~:I'RESIDENTE (Lucídio Portella) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matériã -é dada como definitiva

mente adot~da, ~i:Spe:nsad? a vota,ção~_ nos termos do art. 7o 
da Resolução n'' 110, de 1993. 

O projeto vai à prorriulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- item 9: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu-_ 

ção n" 114, de 1993 (apresentado pela Comissão de 
Assuntos Económícos como conclusão de seu Parecer 
~n9 380, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Marmeleiro (PR) a contratar operação de crédito 

--junto ao BaiicO dO Es.tado do Paraná - BANESTA
DO, no valor de quinze milhões e setecentos mil cruzei-
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ros ·reais, utilizando recursos· do Programa Estadual 
de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões 
ordinárias para recebimento de emendas, ·no_s· termos 
do art. 235, II, âo Regimento Interno. 

Ao projeto não foram ofere_ddas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça ·a palavra, encerro a dis-

cussão. - --
Em votação. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queíran1 perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
À Comissão Diretora para·a iedação final. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Sobre i mesa 
redação final que s-erá lida pelo Sf. 19 Secretário. . 

Ê lido o seguinte 

PARECER N'455, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) · 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n9 114, de 
1993. . . 

A Comissão bireiõra apresenta a reU3Ção final dO Pfojeto 
de Resolução n" 114, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Marmeleiro (PR) a contratar ope-raçãO de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná S/ A.- BANESTADO, 
no valor de CR$15.700.000,00 .. (quinze milhões e seteCentos 
míl cruzeiros reais), utilizando recursos do Programa Estadual 
de Desenvolvimento Urbano- PEDU. · _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de-dezembro de 1993. 
- Júlio Campos, Presidente - LucfdiO -POrteuã:, RelatOr -
Nabor Júnior - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 455, DE !993. 

Redação final do Projeto de Resolução o• 114, de 
1993. . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno. 
promulgo a seguinte - - --

RESOLUÇÃO N• • DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marmeleiro 
(PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná S/ A. - BANESTADO, no valor 
de CR$15. 700.000,00, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Marmeleiro (PR), 

nos termos da Resolução n~ 36, de 1992;do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor_ de 
CR$15.700.000,00 (quinze milhões e setecentos mil cruzeiros 
reais). · 

Parágrafo único. -Os recursos referidOS ileste artigo, pro~ 
venientes do Programa Estadual de Desenvolvimento - PE~ 
DU, serão destinados à execução de projetes de infra~es~ 
trutura urbana e desenvolvimento institucional. 

Art. 2" As condições financeiras da operação são as 
seguintes: 

a) valor pretendido: CR$15.700.000,00, a preços de ju-
nho de 1993; ·· · · 

b) juros: 12% a. a~; 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Refúen~ 

cial; . , . 
d) garantia: parcelas do ICMS; 
e) destinaç;lo dos recur~s: realização de obras de infra~ 

estrutura urbana, atra,vés do Programa Estadual de Desenvol~ 
vimento Urbano- PEDU; 

f) condições de pagaiilento: 
- do principal: amortização em quarenta e oitq parcelas 

menSais, com carênCia" de doze meses; 
- dos juros: não exiSte período de Carência. 
ArL 3~ A autorização concedida por esta Resolução de~ 

verá ser exercida no prazo de duzentos-e-setenta dias, contados 
a partir de sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. --- - - - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio.Porteha)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria-· é dada como definitiva

mente adotada, dispensada a votação, nos termos do ·art. 7" 
da Resolução n" 110. de 1993. 

.O projetO Vai à pToriú1Igação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- item 10: 

Discussão, eril turno único-;-do Projeto de Resolu
ção n~ 115, de 1993 (apresentado pela Coínissão de 
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer 
n" 381, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal 

, de Astorga (PR) a contratar oeração ·de crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná - BANESTADO, 
no valor de vinte milh.-óes e duzentos nir:--,::-uzeiros reais, 
para execução de projetes de infi-a~es_trufurã urbana 

·rúltj:uele Munidpiõ.- ~ ·· ------ - -- · 
A matéria ficou sobre a mesa durante -cinco sessões 

ordinárias para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, 11, "f", do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa~se à .. discussão do projeto, em turno único. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis~ 

cussão. 
Em votação. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. 
Aprovado. . 
À Comissao Diretora pára--a redação fiilal. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa 
redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER N• 456, DE 1993 
(Da Comissão D'íretora) 

Redação final do Proje~o de Resolução n9 115, de 
1993. 

A ConiiSSãó Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nç;115, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Astorga (PR) a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná S/ A.- BANESTADO, no 
valor de CR$20.200.000,00 (vinte milhões e duzentos mil cru-
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zeiros reais), para execução de projetes de infrawestrutura 
urbana. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de_dez-embro de 1993. 
- Júlio Campos, Presidente - Lucfdio Portella, Relator -
Nabor Júni-or- Beni V eras. ---

ANEXO AO PARECER N' 456, DE 1993. 

Redação final do projeto de Resolução nl' 115, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federat" é;\Pi-OVou; e __ eu, Presi-· 
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Astorga (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Paraná S/ A. - BANEST ADO, no ·valo·r de 
CR$20.200.000,00, para eXecUção de-Projetas de infra
estrutrura urbana. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Astorga (PR), nos 

termos da Resolução n" 36, de 1992, dO SCnado Fede-ral, au(o
rizada a contratar operação de créito junto ao Banco do EstadO 
do Paraná S/ A., no valor de CR$20.200.000,00 (vinte milhões 
e duzentos mil cruzeiros reais). _ · 

Art. 2" As condições financeiras da operaçãO são as 
seguintes: 

a) valor pretendido: CR$20.200.000,00, a preços de maio 
de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referen

cial; 
d) garantia: parcelas do ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-

estrtura urbana; -
l) condições de pagamento: 
- do principal: quarenta e oito amortizações mensais, 

com carência de doze meses; 
- dos juros: sem carência. 
Art. 39 • A autorização_concedida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo de <;luzentos e setenta dias, contados 
a partir de sua publicação. 

Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor iiã aa:ta de sua 
publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (LuCídio Portella )"- Em discussão 
a redação finai. (Pausa.) 

NãO havendo quem peça a palavra, encerro a discus_são. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como definitiva

mente adotada, dispensada a votação, nos termos do art. 79 

da Resolução n' !10, de 1993. · · 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE.(Lucídio Portella)- Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 151; DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 11, b, 
do Regimento 'l'nterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n' 151, de 1993, de autoria do Senador Marco 
Maciel, que dispõe sobre a prorrogação do prazo fixado 
pelo art. 59 da Lei n' 7.450, de 23-12-85, para instala· 
ção, modernização, ampliação ou diversificação de em
preendimentos industriais e agrícolas nas áreaS de -atua- . 

ção da SUDAM e SUDENE; tendo parecer proferido 
em Plenário pelo Relator, Senador Beni Veras, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Ci

. dadania, favorável ao Projeto e ã Emenda n9 1, e pela 
prejudicialidade da Emenda n9 2. _ . 

A discussão da matérià . foi encerrada Ó.a sessãÓ _ 
ordinária do diã-13 do correfltf:. 

Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo- das 
emendas, em turno único;_ (Pausa.)_ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-
-necer sentados. (Pausa.) 

Ap"iovado. 
Em votaçãO a emenda -de· parecer favorável. 
Os Srs. Senadores que aProvam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda n9 2, de autoria do 

Senador Ney Maranhão. 
À Comissão ·Diretora pata ·a redação final., 

O SR. PRESII:lENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. P .Secretário. 
, · E lida a seguinte __ _ _ _ 

PARECER N' 457, DE 1993 
(Pa Comissão· Díretora) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 151, 
de 1993. · 

A Comíssão Diretor'a apresenta a redação final do Projeto 
de Le"i do Senado n9 151~ de 1993, que dispõe sobre a prorro
gação do prazo fixado pelo art. 5' da Lei n' 7 .45.0, de 23 
de dezembro de 1985, para instalação, modernização, arilplia
ção-ou diversiflcãçào de émpreendimentos industriais e agríco
las nas áreas de atuação .da SUDAM e SUDENE. 

Sala de Reuniões da .Comissão, 14 de dezembro de 1993. 
-Júlio Campos, Presidente- Beni V eras, Relator- Nabor 
Júnior - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 457, DE )993. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 _151, 
de 1993, quedispõe sobre prorrogação do prazo fixado 
pelo art. 59 da Lei n9 7 .450, de 23 de dezembro de 
1985, para instalação, modernização, ampliação ou di
versificação de empreendimentos industriais e agricolas 
oas áreas de atuação da SUDAM e SUDENE. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica prorrogado, até 31_ de dezembro do ano 

2000, o prazo fixado pelo art. 59 da Leí n• 7.450, de 23 de 
dezembro de 1985, para instalação, modernização, ampliação 
ou diversificação de empreendimentos industriais agi'ícolas, 
nas: áeras de atuação da Superintendência do Desenvolvimen
to da Amazônia- SUDAM e da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste - SUDENE, para os efeitos p-re
vistos no art. 13 ·da Lei"n• 4.239, de 27 de junho de 1%3, 
e no art. 23 do Decreto-Lei n' 756, de 11 de agcsto de 1969, 
e alterações posteriores. - - - -

Art. 29 Fiça:m prorrogados, até o exercício firianCf:iio
do ano 2001, os .incentivos fiscais previstos no art. 14 de Lei 
n' 4.239, de 27 de junbo de 1963 e no art. 22 do Decreto-Lei 
n9 756, de 11 de agosto de 19~69~ com_a!t~rações posteriores. 

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor úa data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as di$posições em contrário. 
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O SR- PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça-a p-alavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a ·matéria é dada como definitiva

mente adotada, dispensada a votação, nos _termos do- art. 7~ 
da Resolução n' 110, de 1993. 

A matéria vai ã Cârriara dos Deputados 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' !56, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termoS do art. 172, II, b, 

do Regimento Interno) 

Votação, eni" turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 156, de 1993~ -de autoria do Senador Marco 
Maciel, que prorroga o prazo estabelecido pela Lei 
n9 8.396, de 2 de janeiro de 1992, tendo parecer favorá
vel, proferido em plenário, pelo Relator, Senador Ney 
Maranhão, em substituição à ComiSSão de Assuntos 
Económicos~ 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão o-rdinária 
de 13 do corrente, sem apresentação de emendas. __ _ 

Passa-se à votação do proieto. em turno único. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SOPLICY ~-Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação, pelo Partido dos Traba
lhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel!a) -~TemV. Ex' 
a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SI'. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão-do orador.) -Sr. Pi"esidente, o projeto 
do nobre Senador Marco Maciel tenciona prorrogar, até o 
ano 2.000, Ho prazo fixado pelo art. 59 da Lei n<:> 7.450, de 
23- de dezembro de 1985, para instalação, mp9ernização, am- _ 
pliação ou diversificaçãO de empreendimentos industriaiS e 
agrícolas nas áreas de atuação da Sudam e da Sudene, para 
os efeitos previstos no artigo 13 da Lei n• 4.239, de 27 de 
junho de 1963, e no art. 23 do Decreto,Lein' 756, de 11 
de agosto de 1969, e alterações posteriores". 

Aqui se está registrando a data histórica do início dos 
incentiVos dessa natureza para as áreas da Sudene e, posterior
mente, da Sudam. 

Lembro-me bem quando foi criada a Sudene, em especial 
pelos esforços de um dos mais brilhantes economistas brasi
leiros ... 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portdla)_- Nobre Sena
dor Eduardo Suplicy, esclareço a V. Ex' qUe o projeto em 
votação é outro e não esse a que V. Ex~ está aludindo. 

O SR- EDUARDOSUPLICY- Perdoe-me, nobre Presi
dente, pensei que estava em apreciação o Pl.S n" 151. --

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Porteila) .,...-Não. Traia-se 
do_ item 2 da pauta, nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Em seguiciá, passaremos. 
ao item 1. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O item 1 já 
foi aprovado. V. Ex•, inclusive, foi quein SOliCitou a inversão. 

te. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Foi apróvado o projeto? 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Perfeitamen-

O SR. EDUARDO SUPLICY - Gostaria de falar sobre 
o item 2, mas falarei também sobre o item 1. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O item I já 
foi aprovado. 

O SR-~ EDUARDO SUPLICY _:__Neste instante? 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Agora, acabei 
de falar sobre o item 2. 

0 SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, então 
manifesto aqui a minha preocupação tanto com relação ao 
item 1 quanto ao item 2. Considefo que é hora de reverter, 
de transformar o procedimento de incentivos fiscais río"Brasit; 
tanto para as Zonas de Processamento de Exportações quanto 
para _as áreas da Sude_I_le_ e_ da Sudam_, até porque as ZPEs 
estão, em grande parte, nessas regiões. 

Entendo que é preciso se ter um outro enfoque na hora 
de criar- e distribuir incentivos fiscais em noSSo País. Temos 
tido mais-de três décadas de incentivos fiscais, subsídios credití
cios, encaminhados às mãos daqueles que tênl inais, nominal
mente com _o objetivo de se criar emprego e melhores condi
ções de vida para as populações mais póbres. Eittretanto, 
a realidade é que estamos muito longe de verificar a cOriCreti
zação de fato. 

Por essa razão, tenho advogado e defendido a proposição· 
de se destinar recursos do Estado para as ,mãos das pessoas 
mais pobres do nosso País, ao invés de destiná-los para as 
pessoas mais ricas. - -

É nesse sentido, Sr. Presidente, que tenho apresentado 
no Senado, no Congresso Nacional, o projeto que institUi 
o Programa de Garantia de Renda Míniina. Ele visaria alocar 
recursos antes nas mãos dã.queles qUe, por exemplo, têm rendi
mento até dois salários mf!Jimqs do que nas mãos daq_ueles 
que, já t~ndo recursos sig~ífiCatlvos~ tê:m si_do prerriíã:dos com 
a isençãO de impóstos sobre a renda e outros tipos de impostos. 

Com mUito respeito aos prezados Senadores Beni V eras, 
~arco Maciel e outros, qu_e aqtii apresentam essa proposição, 
amda que já consumada a votação, gostariad~_ex~ernar esse 
ponto de vista. 

O Sr. Beni V eras- Permite-me V. ExR um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICY ....:. Concedo o aparte -a "V. 
Ex~ 

_O ~r. Beni V eras-:- _Se_n~qor ~duardo Supli~y, l~}~braria 
a· V. EX" o seguinte:. a intenÇão dessa isenção já cedida às_ 
empresas industriais que se instalam ria Região Nordeste é 
compensá-la das desvantagens locacionais que ainda existem 
em relação àquela regíão. As _finDas que se inStalarO_ no :Nor
deste hoje ainda pagam um certo pr~ço_ pelo fato daquela 
região não dispor das mesmas condições que o centro-sul do 
País: frete, qualidade -aa mão-de-obra, treinamento da mão
de-oOra", mercado. Então, para-que as e:rnpresãs- industriais 
instalem-se no Nordeste sãone_cessários estímulos que possam 
equilibrar um pouco as vantagens de instalação em regiões 
mais prósperas do País: A reSfoito da questão da renda míill
ma, creio que são duas as niãrieiras de abordar o problema: 
uma é através do projeto de V. Ex•, em qu_e o Estado distribui 
recursos às pessoas que têm renda baixa, a outra é quando 
se constroem fábricas e são _oferecidos empregos, dando condi
ções às pessoas de sobreviverem~ Data venia, com todo o 
respeito ao projeto de V. Ex~. creio que não podemos es4uecer 
que essa forma de incentivo industrial é uma forma muito 
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adequada, é como se fosse dar o an~ol às pessoas par~ que 
elas pudessem, atraVés de seu própno esforço, construir seu 
futuro. Nós, do Nordeste, temos muita consciência ele que 
nossa região, infelizmente, ainda precisa desse recurso. G_osta
ríamos que ela não precisasse, que ela dispusesse de condtções 
adequadas que atraíssem natura~mente as instalaçõe..s indus
triais para a região. Mas, infelizmente, isso não _é verdade. 
A região é inferiorizada, por circunstâncias diversas, entre 
as quais eu citaria a falta de apoio do P~ís par~ o _desenvol
vimento da região. Veja V. Ex• que_nao faz multo tempo 
o País fez Ui:D sacrifício pelo Sudeste em torno de 100 bilhões 
de dólares, quando se construiu no Sudeste a indús~ria auto
mobilísticã, petroquímica, siderúrgica e outras mais. Nessa 
altura nada disso foi feito pelo Nordeste, Tudo que se fez 
pelo Nordeste_ até hoje foi um investimento de 14 bilhões 
de dólares no DNOCS e na Sudene. Então, é natural que 
aquela regÍão seja- inferiorizada. Ela não tem investimentos, 
ela não recebe esforço nacional. Fntão, _ela se _encontra e:m 
uma situação que precisa, realmente, que o País faça conces
sões para que as indústii:!s vão para lá-. Se houvesse ~ercado 
e desenvolvimento naquela região-~ não_preéisaríãinos de in
centivos fiscais, criaríamos-leis discriminando indtJstrias para 
escolher as melhores, as mais limpas etc:--1Iifelizment~, nosso 
problema é o contrário: precfsamos de indústrias lá a qualquer 
custo. É por isso· que apoiamos este Projeto com todo entu
siasmo e achamos que ele é tão necessário para restabelece.r_ 
um equilíbrio mínimo eritre as diversas regiões do País. Obn
gado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Prezado Senador Beni 
V eras, tenho acompanhado os esforços de V. Ex• no senti_do 
de fazer um diagnóstico o melhor possível sobre as razoes 
de tantas disparidades que _ainda caracterizam o nosso País. 
Tenho, inclusive, participado de alguns debates em que V. 
Ex.' apresenta levantamentos sobre o assunto. Mas está até 
na análise de V. Ex~ a razão da minha justificativa, ou-seja, 
se instituirmos - e quando for instituído - o Programa de 
Garantia de Renda Mínima no Brasil, será exatamente o_ Nor
deste brasileiro a região que maior benefício-s- terá, nã medida 
em que ali está - bem sabe V: E~ - O- maior n_úm_ero· de 
pessoas hoje qualificadas corno mdtgentes. Essas_ pessoa~ t7-
riam um aumento significativo de sua renda, a partir dos mveis 
em que têm seus rendimentos.. E, ao prover esses rendirne~tos 
adicionais na forma de complemento de renda, passarao a 
demandar mais bens e serviços, o que jusfamente significará 
maior demanda. um crescimento, um estfinulo ao mercado. 
Poderá isso significar um estímulo às pequenas e médias em
presas, nas diversas cidades, inclusive no interior do Nordest~. 

Acredito que a implementação do Programa de Garantia 
de Renda Mínima será, inclusive, uma forma de modificar 
os movimentos migratórios no Pafs, porque as pessoas n~o 
precisarão mais sair tantas vezes. no desespero ~m. funçao 
da seca ou de condições tão adversas, para capttais co~o 
Fortaleza ou Recife, ou para cidades como São Paulo e_ RIO 
de Janeiro. - . _ . 

Tenho o maior respeito e actedit()~ser _muito produtivo 
esse diálogo crrm-senadores __ como _M-~rco Ma~iel e V. Ex\ 
que propugnam por issb._O meu propósito é m~IS o de chamar 
a atenção para a necessidade de pe~sarmos. Juntos; porq~e. 
aí sim, poderfamos transformar a SIStemática _?o mcentiVO 
ao crescimento e melhorar o problema, que é tao grave, das 
regiões de onde V. Exd foram eleitos representantes. 

O Sr. Marco Maciel- Permite~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SU!'LICY -Concedo o aparte a V. 
Ex~. nobre Senador Marco Maciel. _ 

O Sr. Marco Maciel- Senador Eduardo Suplicy, estou 
ouvindo com muita atenção as considerações que V. Ex~ pro
duz a respeito do projeto que_ ora ~stamos~ dis_c\ltindo. E, 
de forma muito sintética, queria fazer três_ ~~!J.Siderações: a 
primeira diz respeito ao prOje~õ de "iriiciatiVa- áe V. E~~, que 
dispõe sobre o problema do Imposto de renda negativo -
que foi, aliás, graças a um trabalho que V. ~x~ desenvolveu 
na Casa, de convencimento e persuasão, aprovado pelo Sena
do Federal e remetido à Câffiara dos Deputados. Díriá que 
o projeto de V. Ex~ é um instrumento que tem como-objetivo 
fazer com que _se reduzam as distâncias sociais no nosso ~aís. 
Como salientou, com muita propriedade, o Senador Bem V e
ras, não podemos ver .a questão social apena~ en;t t~ri_?o_s de 
distribuição interpessoal de renda, mas como d1stnbuiç~o mte
respacial, porque as distãncias sociais, no Brasil, existem não 
somente entre pessoas, mas também;- infelizmente, entre re
giões.- Há regiões desenvolvidas, a desenvolver e subdesen
volvidas entre as quais se insere, infelizmente, o Nordeste. 
Acredito que o camillho que estamos trilhando - eu e o 
Senador Beni V eras- , ao defendermos a prorrogação desses 
incéntivos fiscais para ·as regiões Norte e Nordeste, é justa
mente o de buscar, através da legislação - que, aliás, já 
se encontra em vigor-há muito temPo...::...., induzir investimentos 
em regiões menos desenvolvid~s. fa,zeJ?-dO com gue s~--~~~a 
polítiCas compensatórias parã regiões mais problemáticas. Não 
gosta-ria de produzir muitos argumentos em favor dessa tese, 
porque acho que o Sehador Beni V eras acentuou muit? bem, 
com a conciSão que lhe é peculiar e com o conhecimento 
de causa que tem da matéria. Essa foi a .razão que J?le conduziu 
a apresentar o projeto. Agora, cotn_ ~elação ao problema da 
prorrogação dos prazo~ -~e instalação das Zonas d~ Pro~e~5:a

_ me-nto dé Exportação, gostaria de fazer uma terceua e ultima 
não ·são instaladas apenas no Norte e no Nordeste do País, 

pelo contrário, elas estão presentes em to4_o _o País, i-!:Iclusive 
nas regiões Centro~Oeste, Sul e Sudeste. Aliás, se na? esta~ 
equivocado, há duas ZPEs previstas para a part~ ma~~ !?~r~~ 
dional do País, uma para o·Porto de Rio GraOdeJ e a outra, 
no momento rião tenho certeza. mas ta,mbém para o Rio Gran
de do Sul. Tenho certeza, repitc;>_, _-qe gue _uma delas ficará 
no Município de Rio Gi-ande, que possui um porto de grande 
expressão-, do mesmo nome. Entã<;>, esse projeto não é de 
viés regional, localista, _porque, na· reaJi~ad~, as Z~E.s estão 
previstas para--diferentes porções do terntóno brasilem:~. Eu 
até diria que se analisarmos _as ZPEs que estão preVIStas, 
vamos verificar que a maioria delas talvez esteja fora do Nor
deste. Se preconizo a prorrogação desses prazos, faço~o por~ 
que depois que as ZPE~ foram institucionalizadas, a~ravés 
de lei, iniciou-se o processo de implantação, e pot_crue se tr31-Ça 
de um projeto que exige recursoS para- a sua execu-çã~_físi~: 
constrUção de portOs, infra~estrutura física e eco~_ômtca,_ co
municações inclusive, não meramente físicas, mas-por sã.té

-lite, etc. En,tão, esse prazo acabou sendo exíguo. O que esse 
projeto, que estamos discutíndo agl?ra, propõe_~ tão só da: 
mais um ano de p-razo-para que se-instalem as ZPEs. Ate 
quero dizer a V. Ex~ que, no caso ~e ~ernambuco,_·a ZPE 
de-SUAPE, que é a prevista para o Estado de Pernambuco, 
já se encontra em operação. Não vou dizer que ela está total
mente construída, mas, submetida a uma inspeção, certamente 
não haveria p-roblemas de operação com relação a SUAPE. 
Lá já há um grande número de barcos-· que -õperarri~ ca!Tegarn 

_e descarregam granéis líquidos, inclusive a PETROBRAS fem 
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um terminal, para petróleo e álcool,_etc.J?ntão eu ~iria que 
é uma ZPE que está praticamente coD.Cluída, mas, evidente
mente, o mesmo não se pode dizer com relação às das outras 
regiões. Daí por que propusemos essa providência: para evitar 

. que o programa das ZPEs se interrómpésse por força ·cta não
prorrogação ·cte um dispositivo legal. E mais, a prorr6gação 
de que cogitamos é modesta, de apenas um ano, como V. 
Ex• pode aferir. Passamos de janeiro de 94 - e já estamos 
prestes a chegar a janeiró de 94- para- janeiro de 95. FOram 
essas as razões que m:e levaram, portanto, a lazer esse pedido 
de prorrogação, através de projeto, do prazo da instalaç_ão 
das ZPEs. -

. . OS~- EDU ARPO l'V!'LJCY- Agradeço as informações 
prestadas por V. Ex•. · - -

o Sr. Ronan Tito- V. Ex~-me perrilite·Uffi-apartci? 
O Sr. Eduardo SupliCy -----A penas cOncluirei, Senador 

Ronan Tito_~ O Aue _ine_ parece é que, 'em '·Vista da redução 
significatiVa de Alí(p.Jotas e da abertura do Comércio, é muito 
provavél que os efeitOs das ZPEs sejam ntenores do que sÚiàm 
caso não houvesse essa redução signifíCaiV3. Ouço o· aparte 
cto· nobre Senador Ronan Tito. -. : _: , ~~ · -- .. ~ - _-_--

0 Sr. Rooan Tito- Nobre senador_ Eduardo Suplicy, 
o Sistem·a· tributário brasileiro é a antifedéração. _Não deixo 
por menos: é a antifederação. Em qualqUer ·país do mundo, 
o~ IV A, o Imposto de Vendas. é cobrado ~ fica no Tocai 4a 
venda. Vejamos o caso;·por-exeinplo, de uma camioneta cónsM 
truída em São Paulo e que custe 10 niilh·ões de cruzeiros. 
Doze- por cento disso fica ein São PaulO~_ l ;Vilihão e 2ÓO -mil. 

CE apenas a diferença, -4%; é cobrada no !'fordes te. E h\Í 'uma 
·parte do meu Estado _q~e se benefici~~ di~So, mas há u'ma 
parte que se prejudicà- enormemente, JUStaibente a áreá do 
Jequitinhonha e 1:> Norte de Minas. InfeliZmente, o V3le do 
Jequitinhonha, apesar de ser reconheddo como o vale da 
extrema pobreza, o vale da vergonha, o vale do desespero, 
do abandono, não recebe nenhum tipo de'' incentivo fiscal. 

'·Assim, o que creio que devemos fazer é,_ eti:i"ptiindro lugar, 
corrigir o nosso siStem:â tributário. O Inii:}õStO de Venda fica 
no local do esforço dã. compra. É asslni e1!i todo o-mundo. 
V. EX.', que viaja; sabe: -em Nova Iorqllê~_·o Imposto sobre 
a Venda é de 10%; em Miami1 de 6%. Por quê? A própria 
cidade, o próprio estado legislam, porque fica -por conta deles. 
Aqui, não! Nós temoS um sistema tributárib que enriquece 
sempre os ricos. Chove no ar. E o que at'ontece? Quando 
se dá por esmola o incentivo de ''x", nã verdade já se subtraiu 
das áreas subdesenvolvidas, por direito, Cifú:j'üentã vezeS mais. 
Veja o quadro tributário brasileiro, nob:re Senador_ Eduardo 
Suplicy. Oitenta por ceítto do Imposto de Vendas que acontece 
no Nordeste ~ recolhido em São Paulo.- E' ô que acontece? 
O empresariado de São Paulo vai se ~~e~endo. E quando 
se criam incentivos_ fiscais para o Nordeste;·só 05: empresários 
paulistas têm condição de investir no NordéSté-e TI.a Amazônia. 
O incentivo fiscal existe em todo o mundo. V. Ex~ conhece 
bem os Estados Unidos da América do Norte, Chegaram 
a criar lá, num estado desértico, uma cidadé cassino. Aquilo 
é incentivo fiscal. Na verdade, acho que qilalquer incentiVo 
fiscal que perdure muito - e aí dou a ràzãó a V. Ex•, pois 
temos esses incentivos há- quase quatro décadas - começa 
a causar distorções. E elas vão acontecen'do e vão se suce
dendo. Os empresários vão arranjando maneiras de burlar 
aqueles incentivos e de. adaptá-los aos seus interesses particu
lares. Tudo bem. Mas enquanto não con·seguirmós-fazer uma 

reforma tributária de fundo neste País, tirar "o pirulito da 
boca da criança" é crime. De maneira que os incentivos têm 
qu~ prevalecer até que façamos uma mudança. E depois que 
fiZerinos a mudança, que fi_zermos uma distribuição_tributária 
por justiçã, teremos- que ter por obrigação criar incentivos 
nas áreas deprimidas, sob pena de começar a criar esses· bol
sôes, que me envergonham mais ainda do que os bolsões 
de miséria- bolsões de miséria, os bolsões -do separatismo, 
como se tivéssemos esse .direito. Em 400 anos de luta nossos 
antepassados criaram _este País extraordinário. Mas, Senador, 
s_omos .culpados pof -isso na medida em que continuamos Cho
ven-do no mar, enriquecendo os ricos, pois a geração Qe riqueza 
no sistema ca-pitalista é feita através de aberturas de empresa . 
Há verdadeiramente .um enriqueciniento dos empresários. A 
criação de empregoS rião --justifica ó volume de incentivos, 
mas, na raiz de tudo, está ainda o sistema tributário, per
doe-me. 

O Sr. Beni V eras - Senador Ronan Tito. é preterível 
ser rico sem incentl Vos. É preciso fazer a troca. -

·O SR. EDUARDO SUPLICY - Creio que, na própria 
aniilise do Senãdor Ronao TitQ foi ·colocado que a sistemática 
prolongadade inc-entivos tem gerado distorções, que são co
nhecidas. Então, ·coloco aqui para reflexão a questão sobre 
uma outra forma de incentivo: o progama de garantia de ' 
renda mínima. Sei qUe o projeto já- está votado, não há por 
que criar ob jeção, senão no sentido de, justamente, pensarmos 

_juntos a respeito. 
Prezado Senador ;BeniVeras, aproveito este instante para 

fonnula,r up1a indagação._ y,_ EX" mencionou há pouco a possi
bilidade_de indústrias au~omobilísticas sereni implantadas no 
Nordeste. brasileiro. 

Aco~panhei pela imprensa que o_Sr. Gurgel, da indústria 
Gurgel, estaria por realizar um empreendimento em Forta
leza, tendo mantido entendimento com o Governador Ciro 
Gomes. Ê possível até que V. Ex~ tenha- ac-Ompanhado esse 
esforço. Entretanto, parece éjue houve um desentendimento 

-momentâne_o entre o _Governo do Ceará e o Sr. Gurgel, empre-
-sárió pionéiro na área 'de motores a gasolina, crítico do Proál-
cool. O que realmente aconteceu? Será possível viabilizar-se 

- uma· forina de 'entendírÍlento? Pelo que entendi, ele estaria 
propenso a realizar investimentos, se _não me engano. ;na re
gião do Senador Ronan Tito, Uberlândia, além de pontos 
-de investimentos onde seriam montados os automóveis. Inclu
sive, um dos pontos iniciais seria em Fortaleza. 

Formulo essa pergunta porque talvez sobre este assunto 
V. Ex~ saiba melhor fio que eu e ,porque está relacionado 
tanto à questão de incentivos fiscais, quanto de eVentual apoio 
q~e um qoverno~ comç; o do Ceará, poderia dar, assim como 
f~z o 9"overno de Minas Gerais_deu apoio para que fosse 
instalada a Fiat na região da grande Belo Horizonte. 

o Sr. Beoi V eras - No casp, o Sr. Gu:rgel buscou o 
apoio do Governo do Estado para montagem de uma fábrica 
de automóveis no Cea'rá. O Governo concedeu-lhe um em
préstimo de 2 milhões de dólares, através do Banco do Estado. 
Ele adquiriu o tern:~~ÇI 1 ·começou a construir a fábrica e depois 
pediu mais 10 milhões de dólares emprestados ao Estado do 
Ceará para pagar o salário dos seus funcionários. O- Estado 
do Ceará negou esse empréstimO porque não tinha razão pata 
isso. O Sr .. Ou,rgel red~mou do Governo. Com· isso, concluí
mos que ele queria fazer uma indústria com o dinheiro do 
GovernO- do Estado do Ceará. Infelizmente, nosso dinheiro 
é poUco e não é suficierite para umã índústria aÜtõmobilística. 
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principalmente pi-ivatizando o dinheiro públicO~ Em virtude. -
disso, ele desistiu da fábrica. 

mia nascente, crescente e foi-te, e d~pois se_ dá de es~ola 
um certo incentivo fiscal para o Nordeste, o que acontece? 

O SR. EDUARDO SUPLiêY - Acho importante esse 
esclarecimento. Muitas vezes os empres-árioS têin confiado 
muito no poder de um Estado para criar subsídios, emprés-
timos subsidiados ou incentivos fiscais. - - -

' É claro que mUitaS veze-s é 'preciso coitSid~rar a inventi
vidade, o pioneir~smo e a coragem -âe- oi'ganizar as forças 
produtivas~ Não é- fácil isso. Entretanto, é- preciso ter em 
conta que os recursos que são -gOvernamentais são de toda 
a sociedade mas; às vezes, acabam beneficíando alguns pou-
cos. .. 

Essa, infelizmente, tem sido a história de tantos investi
mentos em nosso País, essa "tem sido a história da extraor
dinária cõDcentração de renda e de riqueza que caracteriza 
o Brasil hoje. Se nosso Brasil tem índices reco-rdes de dispari
dades de renda e de riqueza, is·so eStá m_yjto relacionado -à 
~aneira com-o-o Estado foi criando incentiVos fiscais; áedití
cws, algumas vezes resultando em investimentos até exem
plares, positívos e. ein outras oc3Síões, resi.dtando _em -em
preendimentos fantasmas ou tfieio fan-tasmas. Seriã irii.por-
tante que procurássemos corrigir esse defeito. -

O Sr. Ronan Tito- Senador Ed~ardo Suplicy, permi-
te-me V. Ex~ um aparte? -

O SR. EDUARDO SUPLICY -Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Ronan Tito -O prínieiro inceritiVó -fis_cal de que 

tive notícia aqui" no Brasil foi o relativo * sistema_tização de 
irrigação no Rio Grande do Sul concedido pelo Presidente 
Vargas. Se somarmos os recurSos que-ó Presidente Vargas 
gast~u na sistematiZação daquela irrigação ---:-:-_o a~oz irrigado 
por mundação - , veremos que fOi um in-véSiihi~mtO IÍluitc) 
grande; talvez um valor _correspondente a mais ou menos os 
inCentivos aplicados em todo_o NOideste durante çinco anos. · 
Fora isso, tivemos o incentivo quê'iusCelino :ktibitschek deu 
ao Nordeste,_ mas que deu também para São Paulo para insta
lar a indústria a-utqm_obilíStica. Se dolarizarrnos esse incentivo 
fiSCal para a instalação da indli:stria automobilística paulista, 
obteremos um valor cm tomo de dezenas de bilhões de dóla
res. ~a verdade, os incentivos sempre existiram-, de- certa 
maneira, declarados, outros, sub-reptícíos. Os incentivoS con
cedidos tanto parã as indústrias automobilísticas de São Paulo 
ql!anto para as de Minas Gerais não foram diferenteS; fOra~ 
fe1tos dessa maneira. Agora, se-multiplicarmos todos os incen
tivos q~e o Norte e o Nordeste receberam nessas quatro déca
das, d01s ou três anos-de incentivo à indústria autoinobillstica 
para se implantar no Brasil foram muito, muito mais do que 
isso. Lembra-se V. EX" que estávamos, à época, com o dólar 
cotado a mais ou· menos oitenta crutéiros, e- era dado um 
~'incentivozinho" d~ dólar oficial de df:z61t0 cruzeiros p-ara 
Importação de equtpamento. Pelo amor de Deus! E depois 
o B_efiex :--- Be_ne?ci~s Fiscais a Programas Especiais de Expor-

r taçao, cnou uma área de incentivos fiscais, não tributando 
IPI, não tributando ICMS, ficou só uma parcela para o Estado 
de São Paulo. Com isso, sabe o que aconteceu? V. Er-o diz 
que isso cria riqueza e gera distorções. No entanto, a maior 
disto~o que Vi foi que o Nordeste se mudou para São Paulo. 
E hoJe, quando falamos em miséria, não precisanios, de ma
neira nenhuma, estar recorrendo ao Nordeste, basta irmos 
à periferia da cidade de São Paulo. D. Paulo Evaristo Arns 
chamou aquela periferia muito bem de coroa -de espinhos, 
porque há essa distorção. Quando se irriga demais uma eco no-:: 
! 

Prospera um e não prospera o outro. Aliás, estamps ina~im
plentes com o art~ 42 da Carta dos Direitos da Pes~oª" Humana, 
exarada em Paris em 1948, se não tp.e engano: .. 0 tratialho 

- - é um direito do homem". É um direito, Senador! Em vez 
de ficarmos falando em direitos subsidiários, devemos criar 
no N?rdeste é em.Pr~go para-os·notâestinos. Propus aqui, 
em discurso, no d1a 19 de abril de 1988, um plano, que já 
está pro~to -no- Ministério do Interior há mais de 40 anos, 
que constste no bombeamento das sobras das~á.gua..s. do rio 
São fr~nci_~co. Seriaó aproveitamentO das ág~ãS qu~ sobr_am? 
s G.rrus, tem uma vazão mí~irrla f}e 500 metros círbicos por 
segundo. Ele chega a 4.800 metros por segundo. P'Oderíamos 
bombear essa água, que vai fazendo um desastre a jusante 
da barragem de Sobradinho. para o Nordeste, perenizando 
os rios e criando irrigação intensiva, como V. _Ex~ já deve 
ter visto, e como eu vi, na China. Há um projeio pronto. 
Se o levarmos ao Banco Mundial, ao Banco Interamericano 
será financiado:- com ele, é possível até dois milhões de empre~ 
gos, produzir, porque· sustentar o óciO, dar_urp._a ajuda.,. Não 
estou querendo criticar--o ptogram~ do Betinho. Em 1983, 
em Minas Gerais, eu fiz o Program3: Minas Irmãos, Tr3balho 
de Pão; ;criei, só na Capital. 150 mil refeições/dia, e 60 mil 
oportumdades de trabalho. No int_erior, fiz diversas coisas 
desse tipo. Eu não estou ctitican_do de -maO:elfa nénhurria. 
O Secretário do Trabalho e Ação Social de Minas Ger<iis 
podia limitar-se ape!las àquilo. pois tinha menos de 0,$% 
do Orçamento_do Est~do, mas o Governo Federal, que dispõe 
do Orçam~nto ~a U n!ão, que ~is põe_ d3: possibilidad~ de apre~ 
sentarproJetos fmanc1áveis, não apresentou ... Olhemos o New 
Deal, do Presid~J?.te. R~osevelt. Qu~nd_o. ele começoU ã pf:nsar 
na i~rigaçã_o da Califórnia, essa região era área deprimida, 
sem1desért1ca. Lá a á~a é transportada por mais de mil quiló
metros; há bor,nbeame_ptos e reboptbeamentos. Hoje a Cali
fórnia é o Estado mais_rico dos Estados Unidos. O _deserto 
é fértif, quarido irrigado. Nós_ preferimos não investir. Sabe 
qual é a estimativa do custo desse projeto? Doze bilhões de 
dólares, que seriam investidos em seis anos,_ portanto, seriam 
_doi,s bilhões_ _de dólares por ano, o que _corresponde a meio 
por cento do PIB ou melhor, menos de meio por cento, para 
re:solver o problema de uma r~_giãc;>, de maneir~ definitiva, 
cnanâo empreg'?s e riqueza, exportando não só para o Sul, 
mas para a Europa, para os Estados Unidos etc. Temos insis
tido nisso. Nós costumamos maximizar os pequenos problemas 
para evitar os_ grandes. O Brasil é um grande país e tem 
problemas do se_u tamanho. Se não. tivermos a grandeza do 
Brasil, não ire~os solucionar seus grandes problemas. Não 
iremos, Senador. Então, temos de pensar grande, temos de 
pensar em int~rligação de bacias. Enquanto isso não vem, 
enquan~o o Executivo ~ão se. predispõe a realizar UI!l projeto 
desse tipo, cortar os mcentiVos fiscais, que são peanuts, é 
apagar a lâmpaçla que ainda fumega. Muito obrigado a V. 
Ex• 

• ' ! 

o SR. EDUARDO'sUPLICY- Nobre Senador Ronan 
Tito, agradeço-lhe pelo se-u aparte. • 
_ _ Concluindo, Sr. :Pr~sidente, gostaria de dizer que' me senti 

liõni'ado e feliz, porque o Vice-Líder do PMDB, Deputado 
Germano Rigotto, pensando no ~rasjl grande, apresentou 
proposta de emenda à Constituiç_~o, -estabelecendo como prin
cípio -constitucional o coinbate à fome e à miséria. Para promo
ção da cidadania, seria -ínst~tuído no Brasil um programa de 
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garantia de renda mínima definido em lei e co-mpatível com 
o grau de desenvolvimento do_ País. -- -

As observações que fiz foram no sentido de pensarmos 
sobre novas formas dC incentivo ao desenvolvimento, como 
melhor saúde, do ponto ·cte vista sócio-económico.-

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

O SR. PRESIDENTE (Lúcídio i'ortêllaf- Em votação 
o projeto, em turno único. (Pausa.) -

Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ _ _ _ _ _ _ ___ . _ .... 
À ComissãO_ Diretora para a--redaÇão final. 

O sR: PRESlDENTE (Lucídio i'orte!la) -Sobre a mesa, 
redação final oferecida pela Comissãcd:~jretOra, que será lida 
pelo Sr. I' Secretário: · 

É lida a seguinte 
PARECER N• 458, DE 1993 

(Da Comissão Diretoray 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 156, 

de 1993. 

A Comissão Direto~a-aprésenta a t-ediÇiio final do-Pi-Ojeto 
de Lei do Senado n~ 156, de 1993,_ gue_ prorroga o prazo 
estabelecido pela Lei n• 8.396, de 2 de ja0eirq de 1992. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1993. 
- Levy Dias PreSidente - Julio Campos, Relator - Beni 
V eras- Lucidio Portella. 

Dezembro de 1993 

Em votação. _ _ .. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarri permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. _ · 
Fica concedidã a licença solici'tada. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Conoedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)_ -_Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, 
em memorável pleito, recllizac;ip há_ poucos dias, foi eleito 
Pã.ra á Presidência da Academhi Brasileira de Letras o escritor 

-Josué Montelo, que_ integra, com todos os méritos, há quase 
··-quarenta anos, a Casa de Machado de A.ssis, que tanto_deve 

à memória de Austregésilo de Athayde, seu dirigente maior 
nas últimas décadas. 

O novo condUtor dos destinos_ da mais alta instituição 
literária do País vem de uma terra gloriosa, o Maranhão, 
onde nasceram personalidades do fulgor e da grandeza de 
Gonçalves Dias, Raimundo Correia, João Francisco Lisboa, 
Coelho Neto, Aluizio_de Azevedo, Humberto de Campos 
e tantos mais, não esquecendo, na fase contemporânea, José 
Sarney, Bandeira Tribuzzi e Ferreira Goulart, que honram 
as tradições culturais de sua nobre gent~. 

Josué Montei o chega às altas funções que agora vai ocupar 
depois de brilhante trajetória nas Letras Brasileiras, destacan
do-se no romance, na noVela, no ensaiO, no -teatro, na História 
e na Literatura Infantil, com a publicação- de importantes 
obras, de que ressalta O-- seu grande talento, no campo das 

ANEXO AO PARECERN' 458; ÚE Í:993. ·- idéias-e da ficÇão. ·· 

Redação final do Projeto de Lei do Senado o• 156, 
de 1993. que prorroga o prazo estabelecido pela Lei 
n• 8.396, de 2 de janeiro de !992. 

O CongreSS() ~aciomil_ decr~t~: -~--- -· . __ _ 
Art. 1~ Ficã' prórrogádQ, até 6 ___ de janeiro de 1995, o 

prazo fixado no § 6• do art. 2• do Decreto· Lei n• 2.452, de 
29 de julho de 1988; introduzido pela Lei n• &.395, âe 2 de 
janeiro de 1992. 

Art. 29 Esta lei entra e~ vigOr-":a-~am_ çle,su~);t~bli-
cação. _ 

Art. 3~ Revogam-se as disposiçõe-S-em ·contrá_iio-_---

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) .:__Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, ·e:ncetro·a discussão. 
Encerrada a discussão, a matériã~écdãâa como definitiva

mente aprovada, dispensada a votação, nos termos do art. 
7• da Resolução n• 110, de !993. . 

A matéria vai à Câmara dós Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Por(ella) - Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. Passa-se à apreCi~çáo,~do Requeri
mento n~ 1.416/93, lido no Expediente, de autoria do nobre 
Senador Coutinho Jorge. 

Solicito ao nobre Sentrdor Jonas Pillheiro o Parecer da 
Comissão -de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB :._:AP. Para emitir pare· 
cer. Sem revisão do oradoi-:) - Sr. Prçsident~. o parecer 
é favorável, tendo em vista que está devidamente instruído ..... 
de acordo com o Regimento da Casa. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - O parecer 
é favorável. 

Mencionaria, Com prazér, todos os seus livros, mas tenho 
em destaque os romances Janelas Fechadas, A Luz da_ Estrela 
Morta, Labirinto de Espelhos, A Décima Noite, Os Degraus 
do Paraiso, A Noite ~obre Alcântara, A Viagem sem Regresso 

-- e Os Tambores de São Luís, em que ele dá largas mostras 
de seu poder de criação e de sua interpretação das almas 
e das causas, do tempo -interior e -do espaço em que movi
mentam personagens da maiOr aute_nticidade, num jogo pri
inoroso de cenas que se·. prendem ao real_ e ao im~ginário. 
Com is_so, tornoU-se _mais _rica a LiteratUra Brasileira, sobre
tudo na área &1. ficÇão, eni-qiie-o ilUstre Autor caminha com 
a desenvoltura dos mestres, unindo o universal e o regional 
e 'fazendo prospecções-de ordem psicológica, ná câptaçãO dos 
tnistérios e segredos do se"r. 

' 
O novo presidente da Academia foi, até bem pouco, 

Embaixador do Brasil junto a Unesco e já lecionou nas Univer
sidades_ de Lima, de Lisboa e de Madrid, estudando aspectos 
gerais da cultura brasileira. . 

Foi Diretor da Biblioteca Nacional e do Serviço Nacional 
de Teatro, jamais se afastando, porém, de sua grande paixão 
-'- a Literatura, a quem -tem servido com a dignidade dos 
espíritos que buscam o ideal de beleza e do eterno. 

Estou certo, pois, de que a Academia Brasileira de Letras 
iniciará, sob a sua esclarecida direção, uma nova e brilhante 
faSe 'em sua rica existência, sobretudo com a circunstância 
de estar bem próximo o seu primeiro Centenário. Antes~ po
rém, teremos, em 1994, o Centenário da Academia Ceai-ens~ 
de Letras, a primeira a ser ciiada no Brasil., antes mesmo 
de tomar corpo a idéia lançada por Afonso Celso e Medeiros 
Albuquerque, concretizada por Machado de Assis e Lúcio 
Mendonça, com o Grupo de Revista Brasileira, de José Verís
simo. 
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Congratulando-me Com Josué Montelo e a própria Aca
·demia, que o escolheu, por seu_ alto merecimento, peço a 
V. Ex~. Sr. Presidente, que se dirija à nossa mais prestigiosa 
entidade cultural, transmitindo-lhe a confiança do Senado na 
atuação daquele eminente homem de letras, com tantos servi
ços prestados ao País. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT ...:... SC .. Pronuncia o 
-seguinte discurso.) Sr. ~reside~te, s~s eSrs. Senadores, con
forme o irrecusável mandamento de nossa Lei Maior, clara
mente inscrito em seu artigo 3", inciso III, a redtJ.ção das 
desigualdades regionais insere-se como "objetivo fundamental 
da República Federativa do Brasil". Para a consecução dessa 
alta finalidade, ela remete, em seu artigo 43, à lei comple
mentar o estabelecimento das disposições que venham a ense
jar a reunião das áreas em estágio de cre$cimento, indicando 
também "a c_omposição dos organismos regi6nais" que devem 
conduzir o processo. 

Entretanto, se a Cart3., em Seu aftigo 21, inciso IX, reser
va à União a competência ~e "elaborar _e e~ecuta_r planos 
nacionais -e regionais de ordenação do território e de-desenvol
vimento econôrnico e social'';-qualifieã cOiito indébita, -para 
os Estados federados, a pre~_rogativa de insti_tuir ~queles orga
nismos e de lhes fixar as atribuiç6es. 

Expediente que há pouco recebemos do Diietor-Presi
dente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sill, José Paulo Dornelles Cairo li, ilustra be::ffi_a questão: neces
sitamos emendar a Constituição, e assim legitimar nacional
mente o Sistema Codesul-BRDE, pois serido o desenvolvi
mento integrado das regic?_es de m~ximo interes.se para o Pais, 
pela própria definição éonstitucion8~ deve ser deferida aos 
Estados a "competência -residual ~ concorrente para elaborar 
e executar planos regionais de desenvolvimerrto .económico 
e social". 

Com esse escopo,- os Góvernª9ores cl~ Santa Catarina, 
Mato Grosso-do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, reunidos 
no Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, delibe
raram, pela Resolução n'? 513, do correfi~C! __ ~!!O, __ e_xpor a argu
mentação política, econômica e jllrídíca que sustenta a pro
posta de alte_~ação d~ indigita9o. a:.;tigo, s~ja por proposta 
da Comissão Especial Mista que examina o problema do dese
quilíbrio econ""ômico ihlei-regional, seja po-r iniciativa do Con-
gresso Revisor. · 

Nos termos dessa decisão do Codesul, atribuir-se-ia 
"competência resídual aos Estados viZinhoS di se unir e legislar 
sobre elaboração e execu.ÇãCf de planos regionais de desenvol
vimento económico e soci~l, podendo, para tanto, criar entida
des de direito público e d_e direito privado, inclusive de all:tar
quias interestaduais, para gerir os interesses comuns, na forma 
da lei dos respectivos Estados, respeitados os planos e a legisla
ção federal''. 

Com isso, estariam convalidados os a tos constitutivos do 
Codesul-BRDE, não se permitindo, ao mesmo tempo, solução 
de continuidade à elevada missão do Sistema, que desde 1961 
exerce a insubstituível promoção do desenvolvimento integra
do de seus Estados-membros. Ademais, a simples manutenção 
desses órgãos de planejamento e de execução dos planos de 
desenvolvimento da nossa Região supre, a contento, as ações 
do Governo Federal, no interesse do progresso do País. 

Parece-nos induvidoso, nesse caso, que ó crescimento 
económico dos Estados, além de assegurar a melhoria das 

condições sociais de Suas populações,_ contribui fortemente 
para a revitaliza_ç~o e cristalização da unidade federativa, tal 
como vem sendo preconizada pelo Sistema Códesui-BRDE, 
desde a sua instituição. _ 

Acrescente-se, a respeito do Banco Regional de Desen
volvimento do Extremo Sul, que sua criação, como Aut~rquia 
Interestadual, deve-se aos Atos ConstitUtivos subscritos-pelos 
governadores dos quatro Estados, em 17 de outubro de 1992, 
sendo_ devidamente homologados pelas respectivas Assem
bléias Legislativas. 

Trata-se, portanto, de órgão da Administração Indireta, 
com a função precípua de promover o desenvolvimento sócio

- económico da Região, para o que conta, de modo exclusivo, 
com os recursos provenientes dos Orçamentos Públicos esta
duais. A sua manutenção, associado ao Codesul, é ünpres
cindível à continuidade do processo de crescimento liai"môriiCo 
daquelas citadas unidades da Federação. 

O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se acerca 
.do tema, entendeu que, "e~ termos, positivos. dada a nossa 
estrutura federativa, se a crfação da autarquia regionál ultra
passa obviamente o âmbito material da autonomia de cada 
Estado-membro, e da correspondente função administrativa, 

__ só a Constituição Federal poderia outorgar a mesma eficácia 
criadora ao convênio interesfaaual". 

Assim~ como dissemos, a alteração do artigo 21, inciso 
IX, por qualquer das duas iniciativas m~ndonada_sl erige-se 
como providência de justificada oportunidade e de reconhe
cida urgência. _Por isso mesmo, _e sem prejuízo de gestões 
pessoais junfo à -indigitada Comissão Especial Mista do Con
gresso Nacional, determinamos a elaboração de Emenda que 
corresponda, de forma plena, ao procedente pleito do Sistema 
Codesul-BRDE. 

Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao requerer 
· para essa proposição o inestímãvel apoiamentu de tod?s os 
congressistas, desejamos recordar que, antecedendo a cnaçao 
do Sistema Codesul-BRDE, vivíamos uma política eoonôrnica 
altamente concentradora de recursos públicos, identificada 
pelos investimentos prioritários no eixo Rio-São Paulo. 

Como conseqüência dessa opção governamental, agrava
ram-se Ç>S desníveis regionais, de modo especial nas regiões 
Norte e Nordeste, fazendo surgir, no Extremo Sul do País, 
novas áreas carentes de progresso e de bem-estar social. Os 
governadores, ao- criarem o Sistema, nada mais fizeram do 
que reagir,_ com os meio.s de que di~punham, à injusta política 
económica impOsta. 

Veja-se que, decorridã.s três décadas da implantação do 
Sistema Codesui-BRDE, a União ·Federal ainda discrimina 
a RegiãO Sul, p<?~t~_ que a tem equiparad~ a~ s~~~S!~· para 
fins de pãrticipação nos incentivos financeiros de orig-em fiscal. 
Outro dado indicativo da permanência dessa discriminação, 
que tem motivado vigorosas queixas dos governadores sulistas, 
relaciona-se à questão da representatividade propo:rcional da
queles Estados! inteiramente_ em desacordo_ com a realidade 
política de Santa Catarina, dq Rio Grande do Sul, do Paraná 
e do Mato Grosso do Sul. 

Por tudo quanto foi exposto, é lícito esperar que a anun
ciada Emenda venha a merecer a mais ampla acolhida. Afinal, 
a autonomia dos Estados constitui o próprio fundamento do 
federalismo, que não se compatibiliza com o e8:c_essivo centra
lismo 'do Governo Federal, sobretudo quando impeditivo de 
que os Estados exerçam as su~s competências ou pratiquem 
suas próprias políticas de. desenvolvimento. 

Era o que tínhamos a dizer. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra -ao nobre Se~ador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SK Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
-durante a minha vida tenho recebido muitas demonstrações 
de reconhecimento_pelo mel:~ trabalhq ,e Pela minha atuação 
como político e isto ·me faz esquecet os momentoS -de desen
canto e decepção que vez pOr outrá acontecem no ~m!nho 
de quem lida na vida pública. 

Na idade que estou COtJ.linuO ·sendo um homem de fé. 
Acredito na grandeza dÇI ser humano -~-_2l~Q!__princípiôs cristãos 
que predispõem o espíritO pãra o Seiitim~to de gratidão, 
para gestos generosos coriw a caridade e_ o reconhecimento. 

Sempre, na minha vida, sempre estive preocupado em 
fazer o bem sem olhar a quem. 

Talvez por esta- razão o reconhecimentO público me tenha 
Sido tão pródigo; haja vista as- várias homenagens que_ tenJlo 
tecebido. - --

Estive no dia 11 do corrente em São Cristóvão, a convite 
de lideranças da comunidade local, para receber uma homena~ 
gem que muito me sensibilizou e que me foi prestãda dentro 
de uma vasta programação promovida pela Associação de 
Cultura Artística de São Cristóvão, dedicando o corrente ano 
ao Senador Lourival Baptista, pelos seus 50 anos de vida 
pública, -oon-siderando este desde quando me transferi para 
aquela cidade, nos idos de 1943. 

Nesta ocasião, Sr. Presidente, recebr uma come:rlda da 
Ordem Terceira de Nossa Senh-ora do_Ca_rmo e a__Comenda 
Grã-Cruz do Mérito dos Colonizadores da Província, uma 
mostra documental e fotográfica sobre os . .50 anos de minha 
vida pública, descerramento de placa de benfeitor e inaugu~ 
ração de fotografia em homenagem póstuma a Hildete Falcão 
Baptista,- minha saudosa esposa, como um reconhecimento 
às obras sociais que realizou. 

Faço o registro dessa homenag~m.Sr. P_residente, porque 
já tendo recebido festiv-amente o Título d~_ Cidad_ão de Alagai~ 
nhas, terras da minha infância," de Cidadão çie Salvador, onde 
passei a minha juventude como Estuda11te d~ M_e_dicina, o 
título de Cidadão Sergipano e "de- vários muniCípios do Estado, 
inclusive de São Cristóvão, onde fui {>refeito e tenho residência 
há 50 anos, esta homenagem çle recpnhecimento vem r_epre
sentar para mim o coroamento_ de minha vida pública e que 
muito me dignifica,-neste momento- de minha vida política, 
a condição de Senador da República, meml:lro <iesta Casa, 
onde estou há 23 anos. -- --

Finalizando, Sr. Presidente, este breve registro comuni~ 
cando a honrosa homenagem que recebi, à qual, além de 
outras autoridades do Estado, e do Município também compa
receu o Vice-Governador José CarlOs 'Tex:eira, peço a trans~ 
crição com o meu pronunciamento do teXto do discurso que 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Minhas Senhoras, 
Meus Senhores, 
Meus amigos desta querida ~çlac!_C? _de São Cristóvão. 

Entre as virtudes e os sentimentos mais nobres do espírito 
humano eu sempre àdmirei e cultivei a gratidão. 

Eu sou uma pessoa muito sensível à gratidão, é um senti
mento que me .transborda e contagia. 

Há dois meses atrás, em setembro deste ano, estive aqui 
em São Cristóvão pal-a participar das comemorações dos cin~ 
qüenta anos, alusivos àq"uela manhã radiante na minha vida 

--ém. ·que, a 4 de setembro de 1943, quando ainda muito jovem, 
na casa dos vinte e tantos-a:nos;viilâo da Bahia, aqui desem
barquei num trem da Leste, para tentar a vida como médico 
e realizar o meu sonho e os meus ideais de ser útil aos meus 
semelhantes. 

Eu, nascido no pequeno povoado de Sítio do Meio em 
Entre Rios, filho de lavrador. pois embora meu pai, o velho 
Francisco Baptista, pOssuísse terras ele e os seus irmãos eram 
homens do trabalho duro, que com as suas mãos calejadas 
lavravam a terra e cuidavam do gado, aprendi desde cedo 
a ter respeito e amor ãO trabalho, e trazia naquela época, 
médico recém~formado, uma vontade imensa de realizar~me 
pelo trabalho, pela dedicaç~o. pelos que precisavam do meu 
conhecimenfo e das minhas habilidades de médico. 

Queria retr"ibuir à, memória. dos meus pais, ã minha terra, 
ã minha regíão e ao País-, a gen~rosa oportunidade_ de ter · 
me formado médicõ pe!ã __ histórica e tradicioõa1 Faculdade 
de Medicina da -Bahia; depois _de passar pelo Colégio António 
Vieira e o GináSio Ipiranga, em Salvador. 

Cheguei a São Cristóvão, em terra estranha, trazido pela 
mão de Augusto Franco, colega do tempo de estudante; aqui 
_chegando,_ um tanto apreensivo,_ como um jovem viSionário 
que queria realizar uin gfànd_e __ tr"ãbalflo- cuidando da saúde 
da população. · · 

Eu não posso deixar de sempre repetir e reconhecer, 
com um profundo sentimento de gratidão e de saudades, a 
generosa hospitalidade e o acolhimento que aquele jovem 
médico da Bahia· r_ecebeu da populaçãq desta Cidade Cente~ 
náría; berço do Estado ·de Sergipe e, também, berço da cultura 
nacional, uma das cil:l~~es mais antigas do Brasil, que traz 
na sua fisionófriiãarquitêtônica e nafndole do seu povo traços 
indeléveis da glória e da nobreza do seu tempo de fundação 
e de sua história. 

Aqui chegan':fo, ~~ cinqüenta anos atrás, e me parece 
hoje, pelas lembranças vivas que trago no COf?Ção, adqtei 
esta cidade,_fiz amig9s •. identifiqueí-me cOm o Seu-povo, casei~ 

-~ ine com uma filha de Feira de Santana, aqui tivemoS e criamos 
nossos filhos, fomçs adotados por esta cidade e a ela, como 
recoilhecimento, tenho dedicado toda a minha vida, todo o 
meu trabalho, todo o meu compromisSO de honrar e proclamar 
o seu nome, a ela e a seus habitantes; _aos_ -amigos que aqui 
fiz e tenho mantido, às pessoas que éonfiaram em mim, e, lá pronunciei e as notícias sobre o evento publicadas no Jornal 

da Cidade, edição de 12-12-93. intituladas: ''Lourival Baptista -
é homenageado" e São Cifstóvão presta Homenagem a Louri
val" e cópia do cartão que citei no referit:lo dis~urso _sobre 

que, talvez por achareln que eu já havia adquirido um bom. 
conceito na sociedade, me projetaram na política,_ tenho dedi-
cado a minha existência; e ar já se vão 50 anos de São Cristóvão 
e 43 de vida pública, que tenho cumprido com a chancela 
do povo desta terra querida, pela qual é imorredoura a minha 

a -construção da Ponte sobre o Rio .São Francisco, que me 
foi entregue pelo saudoso Ministro Mário Andreazza no dia 
da inauguração dessa obra. · gratidão. 
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Em São Cristóvão _fui médico da FábriCa Companhia In
dustrial de São GonÇalo, dirigida pelo meu colega de Colégio 
e Faculdade, Augusto Franco; . ·;=- -

Médico da Fábrica de São Ci"fstóvão, di~tgtda- pOr Héliq 
e Humberto Amado, que também foram meus colegas no 
Colégio Antõilió Vieiiá,--na Bahia; 

Médico do Amb_ulatório da Caça e Pesca em_ São Cris-
tóvão; -

Médico do SiÍiâicato ele Fiação e TeCelagem de São Cris
tóvão; 

Médico do Convento de São Francisco,' em São Cristóvão; 
Médico do Orfanato Imaculada Conceição, em São Cri~-

tóvão; -
Médico do Instituto de Pensões e Aposentadorias dos 

lndustriários- IAPI- em São CristóvãO;- --- - ------ -
Médico da Saúde Pública do Estado, em São CristOvão; 
Médico do ServiçO de A-ssistência Médica DomiCiliar de 

Urgência- SANDU -em São CristõV~O.-
Ern Aracaju- fUi rilédiCo da-Fábrica Sergipe-Industrial. 

Médico do I_nst_ituto de Aposentadoria e Pensão dos Cotrier~ 
ciárióS~ --IAPC -, ·onde tive corn·o colegaS Edelzio. Vi_eira 
de Melo e Fernando Sampaio; Médico do Ambulatório da 
Caça e_ Pesca; Médico do SindicatQ !los ferro:vi~r:_ios; Médico 
do Sindicato da COriStft!Ção Civil e Médico Çq_ Sindic~to ~os 
EstíVadores. _ _ 

Trabalhei eiil Medicina durante longos anos, atendi a 
milhares de pessoas, mas, nunca cobrei um centavo dOS !)le!,JS 
pacientes particulares e das pessoas que me- procuravam a 
qualquer hora do dia ou da noite. Nos S_indi~tos atendia 
gratuitamente seus filiados e_ dependentes, até medicamentos, 
que procurava coriseguli dos representantes de Laboratórios, 
distribuía entre eles. - ---

A politica Rle arrebatou dos m'eus Consultórios e da Me4i~ 
cina. Em 1946 o povo de São Cristóvão me elegeu Deputado 
Estadual; em 1950, Prefeito; em 1958 fu_i eleito Deputado 
Federal; em 1966 fui escolhido Governador e em 1970 fui 
eleito Senador. estando no Senad_o há vinte e três anos. 

Dizem que no G_overno de Sergipe r.ealizei grarides obras, 
e, realmente tenho orgulho delas, como o início do Distrito 
Industrial de Arac_aju, o início da construção das adutoras 
sertanejas captando água do rio São Francisco, iniCiativa na 
qual Sergipe foi o Estado pioneiro. Tempos depois, Augusto 
Franco_ abastecia com água do São Francis_co a capital sergi
pana, e hoje, o Governador João Alves é o recordista abs.olu.to 
em todo_ o País, tendo do_ta9o Sergipe da maior rede de aduto~ 
ras. Ainda entre as obras do_ meu G_ovemo, deStacaria o Está
dio de Futebol a que deram o meu nome, a ampliação- da 
rede de ensino público, com a construção de várias escolas 
e dezesseis grandes Ginásios em Aracaju e_. riõ interior, os 
conji.irttóS_ habitaclmtaís;- as-estradas- asfaltadas, ·os hõspitais, 
o edifício Maria Feliciana, com 28 andares, o mais alto do 
Norte-Nordeste para sediar o Banese e repartições públicas, 
a modernização e valorização da Polícia Militar. p começo 
de reestruturação do Ministério PUblico, um programa pací
fico e democrático de reforma agrária, com ass_entamento de 
centenas de famllias de trabalhadores rurais s_em terra, tudo 
isso, no conjunto de um planejado esforço para o desenvol~ 
vimento e a modernização de Sergipe. 

Recentemente, entre- os meus gu-ardados, encontrei um 
cartão de um velho amigo daquele tempo de GoveniO, eu 
em Sergipe e ele MiniSffO dos Transportes, o saudoso MiriiStrO 
Mário Andreazza, datado de 1972, cartão este com o retrato 
da ponte que liga Prooriá, em Sergipe, pelo rio São Francisco 

a COlégio,· no EStado de; Âlagoas, com os dizeres em memória 
de "quando iniciamos juntos= a- con§Jrução desta ponte em 
1969". 

Entretanto, meus caros amigos, pessoalmente, eu consi~ 
dero a minha maior obra como Gov_ernador de Sergipe a 
pacificação na política e--a franqüilidade da família sergipana, 
f~eqüentemente atingid,a com os -crimes e a violência nos con~ 
fronto's partidários. · 

Governei' o Estado com a sigla "Pacificação e Desen_volvi
mento", sempre tiVe ein mtnha vida um lema "Fazer o bem 
sem olhar a_quem". . 

Fiquei, realmente,.muito emocionado quando li o convite 
que recebi, Com os d'izeres: 

"A Associação de Cultura ArtístiCa de São Cristóvãó, 
Casa do Artista, dedicQu_o ano em curso ao Senador da Repú
blica Federativa do Brqsil, Dr. __ L_ouriVal Baptista, que chegou 
a esta cidade no ano de 1943, hoj"e -receb~ndo a nossa honrosa 
homenagem e sendo incluído entre os vultos hi~tóricos san.cris
tovenses_. •_: 

- - Durante o_ dia de hoje,-Pefcorri. com alegria; muífa e-m:õ:. 
ção e saudades, recordando em cada lugar fatos e eventos 
de minha vida_aqui em São Cristóvão, o roteiro desta generosa 
homenagem e das pessoas que me receberam e me saudaram 
com tanta afeição, bonçlade e simpatia. 

Passeí na Igreja Nosso Senhor dos Passos; visitei o_Poder 
Judiciário no Fórum Carvalho _Neto; passei na· velha Praça 
de São Francisco, cen-ário de tanta história dessa cidade; estive 
no Museu Histórico de Sergipe~ e no Lar Imaculada Co-Ocei~ 
ção, ~nde foi descerrada a Placa de Benfeitor e a fotografia 
daquela que foi durante 47 anos em que esteve indissolu
velmente ligada a mim e a esta cidade, a minha companheira, 

.esposa, amiga,_ incentivadora e conselheira para o-·suCesso 
do meu trabalho e do desemperiho como político. 

Nesta oportunidade, em que_ recebo a honrosa comenda 
da "Grã~Cruz do Mérito do~ Colonizadores da Província, aos 
que prestaram relevantes sei-viços à Cultura Local", das mãos 
do ·presidente do _Con:Selho da Casa do Arti_sta, Sr. Irênio 
Ráiriiinido dos Santos e da Secretária S~ Riva_nda .Carmelo, 
gostaria de dividir com ela, Hildete Falcão Baptista, minha 
saudosa esposa, os créditos desta tão significativa homenagem, 
uma das mais importantes que já recebi, pois representa o 
corOamento de minha vida nesta cidade e dos meus 43 anos 
de vida pública. 

Realmente é uma iinensa honra. pará mim estar relacio
nado, mesmo que no fim da lista, a esta enorme galeria de 
ho~éris ilustres desta terra, inicialmente desbravada pelo len
dário conquistador Cristóv.ão de Barros, nos idos de 1590, 
depois agitac\a" Ou pacif1cada por célebres artífices de sua hist6-
ri~-~ que nãó- esqueceu_ seus· poetas homens de letras -como: 
Ivô do P:mdo, Pereira .'Lobo, Siqueira d-e Meneze-s-0-A--rminde 
Gua_raná e nem a, figura do !egendário líde~_popular João-Be~ 
be~Agua e o signifiCadO simbólico dos se_us foguetes que_~gitou 
o Estado cÇ>m o seu prOtesto quando da transferência da capi
tãl, para Aracaju e com muita--saudade daqueles amigos que 
Deus os levou-como: Enindino Prado Filho, Pedro Pereira 
Prado, José Vieira Dantas, Mame_Qe Fernandes Dantas, Ga
briel Fernandes Dant&s, Waldemar Fontes Cardoso, Elizeu 
Carmelo, Elísio Carmelo, João Batista do Prado, Jzaias Gileno 
Barreto, Hermes AQJ9n_io Pereira, José Martins Rodrigues, 
José Cardos_o _de OliY.eifa, A_ntôniõ- Yaiva Filho, Hermínio 
Marques dos Santo-s, JOsé Perelfã Diiiliâs, José Salles Costa, 
Sandoval Holanda Cavalcante, AntôniO Leifé de Andrade, 
Erilílio Maciel. Teodomiro Brandão, Amphiloquio Vale, Ana-
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nias Martins de Souza, D. Alice Bomftm -Freiré, L ui?: Bomfim 
Freire. Ranulfo Bomfim Freire, José Ribdro da Silva, José 
Bispo dos Santos, Etelvina Oliveira, David Gomes de Andra
de, Francisco dos Santos (Chico que carregava a Cruz), Ga
briel dos Santos, Irineu Nery dos Santos, Pedro AI:ves dos 
Santos (Pedro Pedreiro), João Fuisso -da- Silva, João Anão. 
Epifânio Souza (Maninho), José Bispo de Assis (Jucá Ferrei
ra), Manuel Paiva dos Santos (Manuca), Ruberval Rodrigues 
de Oliveira (Rubinho), Quitéria dos Santos. Antônio Silvio 
Bastos, João dos Santos (Jajão da Leste), João Barbosa da 
Silva, José Meirellcs de Oliveira, Manoel Gonçalves, Júlio 
BispO da Silva, José Thiago da Silva, João Florêncio dos Santos 
(João de Fulô), Teófila Silva, o saudoso amigo José Valença 
Freire (o Juca Freire) e por final Hélio Amado, meu grande 
amigo. meu colega interno no Colégio"A_ntOnio Vieira, na 
Bahia e Diretor da Fáórica São Cristóvão, em São Cristóvão, 
da qual eu fui médico. · . 

Prefeito Izaíã:s Almeida Santos, Erundino Prado Júnior, 
D. Miralda Prado Dantas, Irênio Raimundo dos Santos e 
Rivanda Carmelo, Associação .de Cu~tu_~:,a. Artística de São 
Cristóvão e O:t.Sa do Artista, arriígOS e aiiügas qUe me saudaram 
e que me prestigi~ram,_ esta h()~enagem já ih-sc~ita nos Anais 
da Ordem do Mérito dos ColonizadOres da Província, não 
será jamais esquecida poi- mim, -e- esta conleflda- que me colO
cam no peito _será guúdada, para sempre, no meu coração, 
pois representa, também, simbolicamente, uma medalha pelos 
serviços que tenho procurado prestar a Sergipe, a Bahia e 
ao Brasil, como cidadão_ que também sou dessa cidade d_ç 
São Cristóvão. - _ :___ __ _ 

E, finalizando, nesta oportunidade gostaria de referir-me, 
numa menção de saudade e re_conhecirg."~-nto, o i:p.e_~~jmável 
auxílio e incentivo qtie sempre-recebi daqueles velhos amigos 
de quando aqui cheguei e de tantos outros que me acompa
nharam nas campanhas políticas e destes que me têm acompa
nhado todo este tempo. A eles que são tant()s, alguns in,clJJsiye 
que já _aqui citei, fá. Da -sifi'ta ·companhia _<fe Senho_r dos Passos, 
quero dividir as alegrias e os méritos

0
_desta tão _signifiCativa 

e importante hOinenagem, que quero colocar em de~~aque 
entre todas que já recebi. - - -
Jornal da Cidade 

Aracaju (SE), domingo 12-12-93, Ano XX n•• 6.428- capital 

LOURIV AL BAPTISTA É HOMENAGEADO 

O Senador Lourival Baptista (PFL) foi hu!nenageado on
tem à tarde, em São Cristovão, pela Associação de Cultura 
Artística/Casa do Artista, pelos seus 50 anos de vida pública. 
A sol~e?idade i~_formal foi .prestigiada por fã.nliliares. amigos 
e pohtlcos, entre estes o .V Ice-Governador José_ Carlos Teixei
ra. O homenageado foi saudado pela Banda do In?tituto Leu
rival Fontes, entidade beneficente adininistrada por sua fa-
mília. -

''Acredito que as pessoas sabem reconheç~~ aqueles que 
trabalham ao lado do povo", disse o Senador, acrescentando 
que se sentía feliz por ver o reeónhecimento de todã a dedicã
ção de sua vida pública, garantindo que está cumprindo a 
sua missão. -

Jornal da Cidade 
Aracaju, Domingo, 12-12-93. 

São ciistovão presta 
homenagem a Lourival 

A Associação de Cultura Artística cte São Cristovão/Casa 
do Artista, homenageou ontem à tarde o Senador Louriva1 

' ' -- -- -· ' 

I;iaptista, pelos seus 50 anos de vida pú,blica,. dedicando-lhe 
o ano de 93. Familiares, amigos e políticos prestigiaram a 
solenidade informal,destacando-se entre eles, o Vice-Gover
n·ador de Sergipe, JOSé Càriós TeiXeira. à senador LoUfival 
Baptista foi saudado pela banda do Instituto Lourival Fontes, 
entidade beneficente'· adminiStrada pela sua faim1ia. 

O Senador Lourival Baptista recebeu o EscapuláriO da 
Irmandade da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, 
e a Comenda O rã-Cruz do Mérito aos Colonizadores da Pro
víncia. A programação da solenidade constou ainda, do encer
ramento da Mostra Vida Ouro, uma exposição sobre os 50 
anos de vida pública do Senador, bem como da apresentação 
de grupos folclóricos, des~n;a.Jhento da placa de Benfeitor 
e da_ fotografia de dona Hildete Falcão Baptista, na sala de 
bordados, do museu. __ _ . 

Para o Vice-Governador Jos"é Carlos Tei~eira, todas as 
homenagens prestadas ao Senador Lourival Baptista são justas 
e oportunas. "Ele é um exemplo de vida, competência politica 
e. exercício, da cidadania, mas acima de tudo, nestes te!flpOs 
en;t que políticos são denunciados na CPI do Or_çamento, Leu
rival Baptista se situa na vanguarda dos que possuem repu
tação honrada. É inquestionável a sua_honradez", opinou 
o Vice-Governador. _ _ _ 

Zé Carlos-Teixeira fião destacou nenhuma obra do Sena~ 
dor, nestes 50 anos, porque-para ele, em iodos oso cargos 
e.letivos que assumiu, seu trabalho foi marcante. Lourival Bap
tista nasceu na Bahia, no povoado Sítio do Mei_o, M~nicípio 
de J;ntre Rios, m~s criou-se em Alagoinhas, outra cidade 
baiana. Foi na Bahia que Lourivaiformou-se em Medicina, 
no ano de 42, na Universidade Federal, tendo recebido entre 
os quatro de sua turma, a medalha de Honra ao Mérito. 

Durante o .curto período em que exerceu a profissão de 
médico, atuou em várias especialidades, como cirurgião, obs
treta e até de dentista, além de clínico geral. Em 1943, a 
convite dp, se_u .colega de faculdade Augusto Fran.co, Lourival 
veio para Sergipe; para trabalhar como médico na fábrica 

. São Gonçalo, em São Cristovão. Sabendo então que seu des
tino estava ligado à política, candidatou-se e foi eleito em 
46, para Deputado Estadual, com o slogan: "Quem quiser 
votar de graça, vote em Lourival". 

Sua vida política logo tomou rumo. Lourival já foi Pre
feito de São Cristovão~ Deputado Federal e, Governador do 
Estado e está no terceiro mandato de Seriador da República. 
Sobre o futuro político ele não quer falar por enquanto, mas 
brincando, deixou claro que não pensa em se aposentar tão 
cedo. "Meu avô morreu com 104 anos e o meu bisavô com 
121 anos. Portanto, espero passar dos 100, até porque nã-o 
bebo_,_não fumo, nã~ tenho raiva e não faço· m-al a nínguém", 
disse· sorrindo. O Senador Lourival Baptista está com 76 anos. 

--Sobre a homenagem recebida, ontem, ele disse que se 
sente alegre e- muito- feliz por fazer pessoas reconhecerem 
toda a sua dedicação a vida pública e garante que está cum
prindo com suà tnissão. "Acredito que as pessoas sabem reco
nhecer aqueles que trabalham ao lado do povo. Eu, pessoal
mente, nunca comprei um voto ou recebi dinheiro de"quem 
quer que seja. Por isso"ifiesmo, deixo para o voto a dec~são 
de me afasta.r ou. continuar na política". --

B~-lOl:.Ponte so~n_e o Rió São Francisco 

A travessia do rio São Francisco, na BR-101, 'entre os 
Estados de Sergipe e dy Alagoas, realizada em balsas, .consti
tuía sério embaraço à fluidez do crescente tráfego ali verifi
cado. Milhares de caminhões, transportando volumosas car- . 
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gas, centenas de ônibus interestaduais e milhares de automó- ções mistas (tubulõe~/estacas), cravadas em profundidades de 
veis, elos da expressiva cadeia de tráfegO hoje existente entre até 70 m. Qúase zo;oõbm1 -- de cõiicreto foram empregados 
o Nordeste e as regiões Sudeste e Sul do País, utilizando nos serviços. 
a grande via litorânea, sujeitavam-se-àS de"Inoras da travessia Para consecução da importante obra, contou o Departa-
fluvial e expunham o intercâmbio come_r_cia_l e turístico_ aos n;tepto Ng~;cional de~E~trad.as_ Q.e Rodagem com financiamento 
inevitáVeis prejUízos decorrentes da perda :de tempo e do des- parcial do BancoJnteramericano de Deseri.volviniento. 
conforto. . _ Cormi.m-se, assim, uma vez mais, OS eSfõi:'Ços do Minis~ 

Para superar o obstáculo, decidiu o Governo Federal _tério _dos TransporteS, no sentido de: através de_ grandes e 
erguer sobre o rio, entre as cidades de Propriá (SE) e PortO - -sucessiVas-obras, obter-se um sistema viário básico que respon-
Real de Colégio (AL), majestosa ponte r:o9.oferroviá_r_ia, com da eficientemente pela demanda resultante do acelerado cres-
842 metros de extensão, largura de onze metros e meió"é chnchito dO Brasil, cumprindo adicionalmente notável missão 
16,20m de altura,. cujas características técnicas e cujo magní- de integração naciõrtãl. 
ficó porte orgulharão o povo brasileiro e em particular a enge-
nharia nacional. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 

CCfi:n um Vão metálico; -móVel, em atco- de quã.se Cetn - havendo a tratar, a Presidência Vai encerrar os trabalhos, 
metros, sobre o canal navegável, a ponte não dificultará_ a _ designa11d_o para a· sessão ordi~:'.áa de amanhã, às 9 horas, 
navegação do Baíxo São Francisi;o-.. = -- ~a -seguint~-

Na execução das fundações foram utilizados 2.550m de 
tubulões, com diâmetro de !,SOm, além de 1.65Qm.defunda-__ 

1 

.. ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 41, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 41, de 1993 (n° 242/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da empresa MODELO 
FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequênçia modulada na Cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 
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2 
.PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 42, DE 1993 

(lncluíd~ em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII,- do 
Regimento Interno) 

· ... · ~··- Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
tegislativb ii <i 42, de "1993 (n° 24 7/93, na Câmara dos Deputados), 

- - - r 

que aprova o ato que-renova a concessão outorgada à RADIO 
ALVORADA DO SERTA-0 LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusãosonord em onda média na Cidade de São João do 
Piauí, Estado do Piauí, tendo 

Pateéer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Me1lo, em substituição à Comissão de Educação . 

. • ,, . é ,~ . ; .. '3 
PROJETO DE DE'"'C}lETO_LEGISLATIVO No 43, DE 1993 
(Incluído em Ordetp -~o Pia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 
.. ._- -

Votação, _ em :turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativoq0 43, de 1Q93 (n° 249/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova. o ato _ que renova a permissão outorgada à 
TELEVISÃO VERDES,}JARES LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Recife, Estado de Pernqmbuco, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 
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4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação, . em .turno ·único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 44, de 1993(n° 250/93, na Câmara dos Deputados), . . - , 
que aprova o . ato que renova a permissão da RADIO 
INDEPENDENTE.LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüênciamodulada n(l Cidade de Laje(;ldO, Estado 
do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 45, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessao outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço_ de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Capinzal, . Estado· de Sárzta 
Catarina, tendo ' · 

Parecer favorável,_ proferido . em PJenário, Relator: Senador 
Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 
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6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vill, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), 

' , 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RADIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora emfreqüência modulada na Cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: Senador 
Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão de Educação. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, do 
.Regimento Interno) 

Votação, em· tt.rrno. único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 48,-de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que. renova a permissão da RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 
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8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), , 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO LITORAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
.freqüência modulada_ na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vill, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n°50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deferida ao SISTEJJA 
NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo _ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador , ., 

Atireo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 
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10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 47, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 47, de 1993 (n° 60/91 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que reno-va permissão . à RÁDIO FM RIO 
A CARA Ú DE TAMBORIL LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na Cidade de Tamboril, Estado do Cea;â. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

11 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 220, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, "d" do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 220, de 1993 (n° 3. 711/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da Repúbliéa, que cria, com natureza i::ivíl, a Agência 
EspaCial Brasileira - AEB, e dá outras providências. 
(Dependendo de pareceres das Comissões de Educação, de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos 
Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania) 
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12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Votação, em ·turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Cfu:tlara dos Deputados), 
que aprovao ato querenova a concessão outorgada à RÁDIO 
GRANDE LAGO LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado· do 
Paraná, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Re\ator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

No 135, DE 1993- COMPLEMENTAR 
' 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
135, de 1993 - Complementar, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei no 4.595, de 
31 de dezembro. de 1964, para excluir do beneficio do sigilo 
bancário as pessoas que menciona, tendo 

· Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Richa, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, 
favorável ao Projeto e pela tramitação autônoma, como projeto de 
lei, das emendas apresentadas. 
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14 
- . - -- -A - -

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 219, DE 1993-
COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
219, de 1993-Complementar (n° 94/91-Complementar, na Casa de 
origem), que prorroga a lei que estabelece normas sobre sobre o 
cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos 
Fundos de Participação e dá outra providências, terido 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos). 

15 
. A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 221, DE 1993-
COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
221, de 1993-Complementar (n° 165/93-Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina a fixação do número de Deputados, 
nos termos do art. 45, § 1 ~ da Constituição Federal, tendo 

Pareceres, . proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: 
Senadora Eva Blay: 1 o pronunciamento, favorável ao Projeto; 2° 
. pronunciamento, contrário ao Substitutivo de Plenário .. 
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16 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 237, DE.l993-
COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
237, de 1993-Complementar (n° 145/93-Complementar, na Casa 
de origem), que organiza a Defensaria Pública da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreve IJ,orma~ ger_a.is para 
sua organizaçqo nos Eslacios, e dá outras proyidências, tendo_. . . 

Parecer favorável, proferido em Plenârio, Relator: Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, ~ em ~~ substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) ... 

17 ' 
A 

PROJETO DE LEI DACAMARA No 59, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de LeLda Câmara 
n° 59, de 1993 (n° 1.270/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o salário mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas, tendo 

Parecer, proferido em Plenârio, Relator: Senador Almir 
Gabriel, em substituição ~ à Comissão ~e Assuntos Sociais, 
favorável ao Projeto com emerida de redação que apresenta. 

(Dependendo de_ .Parecer ~da _ Çomissão de ~~ Çonstituição, 
Justiça e Cidadania sobre a emenda) 
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18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 235, DE 1993-

···coMPLEMENTAR 

(Em regime de u~gência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 235, de 1993-Complementar (n° 146/93-Coinplementar, na 
Casa de origem), de .iniciativa do Presidente da República, que 
cria o Fundo Penitenciário NaCional - FUNPEN, e ({á outras 
providênciàs. (Dependendo dt! parecer (,la Coniissão de Assuntos 
Econômicos) 

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 172, 
· ~ · · DE 1992 -COMPLEMENTAR~~ . '. ' '. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
172, de 1992 - Complementai, . de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe "sobre o cumprimento imediato do disposto 
no§ 2° do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorâv~l, sob n° 194, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

' ' 22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 139, DE 1993 

(InCluído em Ordem ~o Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 139, de 1993 (n° 3.109/93, na Casa de órigem), de iniciativa do 
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Presidente da República, que cria Superintendências Regiona,is 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 CoiistituiÇãó/JústíÇa e 
Cidadania) 

... ~ .. 23 . . .. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° J40, Dlt 1991 
!' 'l 

o:·ncluído em Ordem do Dia nos termos do.~rt. 3° da.ResoluçãQ 
. . . - - - --- n°ll0, del993) "- , . . . .... . . .:: :._ ." .. : 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 340, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que.cria áreas de 
livre comércio de Guajará-Mirim, çle CácereS' e de Brasiléia, e dá 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômiços) 

"2-4 ''. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°_':l20, DE1'993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
120, de 1993 (apresentado pela Cohússão de Assuntos 
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 391, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de' Ivatuba - PR a' contratar 
operação de c:.rédito no valor total de três 11Jifhões, quatrocentos e 
cinquenta mil cruzeiros reais, junto ao Banco do Estado do 
Parçmá S.A. - BANESTADO. 

o SR. PRESII)ENm (Lucfdio Poitella) -Está encer-
rada a sessão. ~ ... 

(Levanta~se a sessão às 19h58min.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N'l98 QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 1993 . BRASíLIA.=: ~IlF 

CONGRESSO NACIONAL 
ATO CONVOCATÓRIO DE SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DO CONGRESSO NACIONAL , 

O Presidente da Câmara dos Deputádos e o Preside;,te do-Senado Federal, no uso das atribuições 
que lhes confere o art. 57, § 6'', II, e § 7", da Constituição da República Federativa do Brasil e considerando 
o interesse público relevante, resolvem convocar extraordinariamente o Corigress_O- Nacional no período 
de 16 de dezembro de 1993 a 14 de fevereiro de 1994, para os trabalhos referentes a: . . . -· _ 

1. revisão da Constituiçãó 1'ederal (art. 3• do Ato das Disposições Constitucionais Trimsit6iiãs); 
2. deliberação acerca: · . · · · . - · · -: 
2.1 das matérias a que se referem os arts. 48 a 52, 55, 61 a 66 e 165 a 167, da Constituição 

Federal; . . 
2.2 dos projetosde lei em tramitação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso 

Nacional; -
3. comissões parlamentares de inquéritO. 
Brasília, 15 de dezembro .de 1993. - Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dO's 

Deputados -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

·- 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 

RESOLlJÇÁO N• 111, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinai do Soturno (RS) a contratar operação 
de crédito juntó ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor 
de CR$2.384.376,00, a preços de maio de 1993, dentro do Programa Integrado de Melhoria 
Social - · PIMES. 

O Senado Federali-esolve: 
. Art. 1• É a Prefeitura Muilicipal de Faxinai do Soturno (RS), nos termos da Resolução n" 36, 

de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao BancQdo Estado do 
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Rio Grande do Sul S.A - BANRISUL, ~o v~I~r de CR$Z.384.376,00 (dois milhões, ;rezento~ é oitenta
e quatro mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros reais), a preços de maio de 1993. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo são provenientes do Fundo de 
Investimento do Progra111aintegrado de Melhoria Social- FUNDOPIMES, e serão destinados à execução 
de projetos de desenvolvimento institucional, de infra-estrutura urbana, e. de equipamentos comunitários. 

Art. 29 As condições financeiras da operação são as seguíntes:. - -- -
a) valor pretendido: CR$2.384.376,00, a preços de maio de 1993; 
b) juros: 11% a.a.; 
c) atualização monetãria: reajustável pelo !GP-DI da FGV; 
d) garantia: caução de quotas-parte do ICMS e/ou FPM; 
e) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 
f) condições de pagamento: - -
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais iguais e sucessivas, vencíveis no dia vinte 

de cada mês, vencendo a primeira doze meses após a primeira libef"ação; - - -- - -
- dos juros: exigíveis trimesfialmente na carência e mensalmente na amortização. 
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 

duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de dezembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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• 118, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Augusto (RS) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANR1SUL, no valor de 
Cr$1.744.745.000,00 a preços de outubro de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Santo Augusto (RS), nos termos da Resolução n• 36, de 

1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$1.744.745.000,00 
(um bilhão, setecentos e quarenta e quatro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), a 
preços de outubro de 1992', junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da operação de crédito referida no caput deste artigo · 
destinam-se ao financiamento de obras de infra-estrutura urbana no Município -Programa de Melhoria 
Social. 

Art. 2' As condições financeiras bãsicas da operação de crédito são as seguintes: 
a) valor: Cr$1.744.745.000,00, a preços de outubro de 1992- equivalente a Cr$5.454.956.236,00, 

a preços de março de 1993, atualizado monetariamente pelo !GP-DI da Fundação Getúlio Vargas; 
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b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto de arrecadação tributária 

municipal, inclusive quotas-parcelas do ICMS e do FPM; 
I) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcc;.:!as mensais, iguais e suceSsivas, VenCíV-eiS fie> dia vinte 

de cada mês, vencendo a primeira -doze meses após a primeira liberação; __ _ 
- dos juros: cxigíveisti"im6str(!lme:Q.te na carência e mensalmente na amortização. 
ArL 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 

duzentos e·setenta dias, contados da data de sua publicação. ·-
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de dezembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 119, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina das Missões (RS) a contratar operação 
de crédito junto ao Banc-o do Estado do Rio Grande do Sul S-.A. - BANRISUL, no valor 
de Cr$1-325.427.000,00, utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1' É a Prefeitura MuniCipal de Campina das Missões (Rs):nos -iennos da Resolução n' 

36, de 1992; do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S.A. - BANR!SUL, no valor de Cr$1.325.427.000,00 (um bilhão, trezentos e 
vinte e cinco mílhões, quatrocentos e vinte e sete mil cruzeiros). 

Parágrafo único: Os recursos telefidos neste artigo são provenientes do Fundo de Investimento 
do Programa Integrado de Melhoria Social- FUNDOPIMES, e serão destinados à execução de projetes 
de infra-estrutura urbana, e desenvolvimento inStituciohã.l. 

Art. 2' As condições financeiras da operação são as seguintes: . 
a) valor pretendido: Cr$1.325.427.000,00, a preços de janeiro de 1993; 
b) prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias; 
c) juros: 11% a.a.; · 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessáriaS-do produto de arrecadação tributária 

municipal, irii:Iusive quotas-parcelas do ICMS e do FPM; 
I) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 
g) condições de pagamento: . 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais iguãis e súcesSívas,- VenCíVêís no dia vinte 

de cada mês, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação; 
-dos juros: exigíveis trimestiaimeUte-na caréllcia e mensalmente na amortização. 
~rt. 3(1 __ O- prazo máximo para o exercício da presente autorização ê de duzentos e setenta dias, 

contados a partir de sua publicação~ · ·· ·· ·· ·-- ·~ ·· · ·-
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado-Federal apn;,vou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 120, DE 1993 

Autoriza o Estado do Piauí a contratar operação de crédito no valor de 
CR$105.122.853,33, a preços de dezembro de 1992, junto ao Banco do Brasil S.A., agente 
financeiro do Tesouro Nacional. 
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O Senado Federal resolve: , . 
. Art. 1• É o EstadO do Piauí autorizado a contratar operação de crédito no valór de 

CR$105.122.853,33 (cento e cinco milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três cruzeiros 
reais e trinta e três centavos), a preços de dezembro de 1992, junto ao Banco do Brasil S.A., agente 
financeiro do Tesouro Nacional. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros advindes da operação de crédito referida no caput 
deste artigo destinam-se a viabilizar a capitalização do Banco do Estado do Piauí S.A. e o pagamento 
de suas exigibilidades imediatas. . 

Art. 2• As condições financeiras da operação são as seguintes: 

a) valor pretendido: CR$105.122,80 (cenio e cinco mil, cento e vinte e dois cruzeiros reais e 
oitenta centavos), a preços d·e dezembro de 1992, equivalente a CR$275.422,00 (duzentos e setenta e 
clnco mil, quatrocentos e vinte e dois cruzeiros reais), em abril de 1993, atualizados pelo IGPM; 

b) juros: 12% a.a., debitados no último dia de cada mês, contados a partir da data da publicação 
do crédito; 

c) comissão remuneratória: 0,2% a.a., calculada sobre o saldo devedor atualizado; 
d) juros moratórios: 1% a. a.; 
e) garantia: parcelas do Fundo de Participação do Estado -·FPE; 
f) destinação dos recursos: capitalização e liquidação de obrigações exigíveis de imediato na reaber

tura do Banco do EstadO dO -Piauí; 
g) condições de pagamento: quinze anos, a contar da data da celebração do contrato com seis 

meses de carência, com centO e setenta e quatro prestações mensais e consecutivas. 

Art. 3•• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos 
e setenta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4•• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. ~Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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• 121, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Astorga (PR), a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de CR$20.200.000,00, 
para execução de projetos de infra-estrutura urbana. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Astorga (PR), nos termos da- Resplução n' 36, de 1992, 

do Senado Federal, autorizada a contratar oper'!ÇãO de crédito junto ao Blmco do Estado do Paraná 
S.A., no valor de CR$20.200.0ü0,00 (vinte milhões e duzentos mil cruzeirqs reais). 

Art. 2• As condições financeiras da operação são as seguintes: . 
a) valor pretendido: CR$20.2QO.OOO,OO, a preços de maio de 1993; 
b) juros: 12% a.a.; · 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 
d) garantia: parcelas do ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana; 
I) condições de pagamento: · . . . . 
- do principal: em quarenta e oito ·amortizaçóe.Sm-ensais, coni ca~ênciade dOze meses; 
- dos juros: sem carência. 
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos 

e setenta dias, contados da data de sua publicação. · · 
Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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 
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RESU'LUÇÃO N' 122, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dom Feliciano (RS), a contratar operação de 
crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de 
CR$8.943.106,77, utilizando recursos do FUNDOPIMES. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura 'Municipal de Dom Feliciano (RS), nos termos da Resolução n' 36, de 

1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$8.943.!06,77 (oito 
milhões, novecentos e quátenta e tréS'nlil~ cento e seis cruzeiros -rCã.is e setenta e sete centavos). 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Fundopimes, serão destinados 
ao Programa Integrado de Melhoria Social. 

Art. 2' As condições financeiras da operação são as seguintes: 
a) valor pretendido: CR$8.943.106,77 a preços de maio de 1993; 
b) prazo para início do desembolso dos ~ursos: sessenta dias; 
c) juros: 11% a.a.; 
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessárias do produto de arrecadação tributária 

municipal, inclusive quotas-partes do ICMS e do FPM; 
I) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social; 
g) condições de pagamento: ~ 

- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais iguais e suc~ssivas, vencíveis no dia vinte 
de cada mês, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação; 

- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensalmente na amortização. 
Art. 3(! A autorização concedida por esta Resolução deverá ser eXercida no prazo de duzentos 

e setenta dias, contados a partir de sua publicação. 
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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' 123, DE 1993 

Autoriza o Estado da Paraíba a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Brasil S.A., como agente financeiro da União, no valor de CR$610.332.767,00, para realizar 
aplicações destinadas a sanéamentó financeiro. 

o Senado ~Federaf"resolve: 
Art. 1' É o Estado da Paraíba autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do 

Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro da União, no valor de CR$610.332.767,00 \seiscentos e 
dez milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e sete cruzeiros reais), a preços de julho 
de 1993. ~ 

Art. 2' As condições financeiras da operação são as seguintes: 
a) juros: 12% a.a.; · 
b) comissão: 0,2% a. a;~ 
c) juros de mora: 1% a. a; 
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados; 
e) destinação: capitalização e liquidação de obrigações exigidas para a reabertura do Banco do 

Estado da Paraíba; --~ - · 
I) condições de pagamento: cento e setenta, e quatro prestações mensais sucessivas, pelo sistema 

SAC; 
g) carência: seis meses. 
Art. 2.,. A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 

duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou,e eu, HumbertoJ,-uçena,Presidente, nos termos do 
art. 48; item 28, do Regimento Jnterno, promulgo a seguinte · · · · 

RESOLUÇÃO N' 124, DE 1993 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Marmeleiro (PR) a contratar operação de crédito 

junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de CR$1S.700.000,00, 
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento.Urbano- PEDU. 

O Senado Federal resolve: .. · . . · .· . . _ -..... 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Marmeleiro (PR), nos termos da Resolução n'36, de 1992, 

do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$15.700.000,00 (quinze 
milhões e setecentos mil cruzeiros reais). _ · 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Programa Estadual de Desen
volvimento- PEDU, serão destinados à execução de projetos de infra-estrutura urbana e desenvolvimento 
institucional. 

Art. 2' As condições financeiras da operação são as seguintes: . 
a) valor pretendido: CR$15.700.000,00, a preços de junho de 1993; 
b) juros: 12% a.a.; ·· ' - · · 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial; 
d) garantia: parcelas do ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 

Estadual de Desenvolvimento Urbano ~PEDU; 
· !) condições de pagamento: 

-do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, com carência de doze meses; 
- dos juros: não existe período de carência. · 
Art. 3• A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos 

e setenta dias, contados a partir de sua publicação. · 
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de dezembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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' 125, DE 1993 

Autoriza a. Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a contratar operação de crêdito 
junto ao Banco Real de Investimentos S.A., no valor de CR$550.000.000,00, correspondente 
a 10.962.726,43 Ufir em 19 de agosto de 1993. ·· 

O Senado Federal resolve: . ... . 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, 

do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco Real de Investimentos 
S.A. no valor de CR$550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões de cruzeiros reais) correspondendo, 
em 19 de agosto de 1993, a 10.962.726,43 Ufir. 

Parágrafo único. Os recuisos destinar-se-áo a obras de infra-est.r:utura e saneamento, a serem 
· realizadas no Município de Guarulhos. 

Art. 2' A operação de crédito autorizada terá as seguintes características: 
a) valor pretendido: 10.962.726,43 UFIR, equivalente a CR$550.000.000,00 em 19 de agosto de 

1993 ou CR$354.017.909,00 (trezentos e cinqüenta e quatro milhões, dezessete mil e novecentos e nove 
cruzeiros reais) a preços de junho de 1993, mês-base para análise da operação; 

b) juros: 30% a.a.; · 
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado); 
d) garantia: ICMS e/ou FPM; 
e) destinação dos recursos: obras de saneamento básico; 
!) condições de pagamento: 
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-do principal:_ em vinte e uma parcelas mensais iguais e sucessh'ás, atualizadas p .o IGP·M, _ 
após.catência de quinze meses: -

- dos juros: pagos mensalmente, na caréncia e rtà amortização. 
Art. 3"' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos 

e setenta dias, contados a partir de sua publicação. · 
· Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 15 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 257' SESSÃO, EM iS DE DEZEMBRO 
DE 1993 

!.I -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Presidente da República 

N's 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 e 464, de 
1993 (n•s 960, 962, 963, 964, 965, 966; 961,-968 e 969, 
de 1993, respectivamente, na origem), restituindo autógra
fos de projetes de lei sancionados. 

1.2.2 - Comunicação 

-Do Senador Carlos De'Carli, de auséncia do País. 

1.2.3- Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado n" 1.§9, de 1993, de autoria 
do Senador Júlio Campos, que altera dispositivos da Lei 
n• 7.492, de 16 de junho de 1986, que "define os crimes 
contra o sistema financeiro nacional e dá outras provi-
dências". 1 ·i 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURlVAL BAPTISTA- Gravidade 
da situação de entidades fii3.ntrópicas, em face da sustação 
temporária dos repasses de verbas públicas, decre_tada pelo 
Presidente da República, a propósito de irregularidades 
em exame pela CPI do Orçamento. __ -c- • , 

SENADOR DARCY RffiEIRO _:Panorama institu
cional brasileiro. 

SENADOR EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Crfticas às 
propostas de ajuste fiscal apresentadas pelo Ministro Fer-
nando Henrique Cardoso. _ _ _ _ ~ _ 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - 50- anos da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

1.2.5- Requerimentos 

-No 1.419, de 1993, de autoria do Senador Darcy 
Ribeiro, solicitando licença para afastar-se dos trabalhos 
da Casa, no período de 20 do corrente a 3 de janeiro 
de 1994. Aprovado. _ 

- N' 1.420, de 1993, de autoria do Senador Júlio Cam
pos, sol!citando ao Ministro da Fazencf_~. inf~)fmações que 
menciona. 

1.2.6- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR GILBERTO MIRANDA- Posição con
trária de S. Ex• à política fiScal e tributária esboçadas no 
plano econômico do Governo Itamar. 

SENADOR ALBANO FRANCO- Apoio ao plano 
económico do Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

1.2.7- Comunicação 

-Do Senador DarCy Ribeiro, de ausência do País. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n' 41, de 1993 (n" 
242/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da empresa MODELO FM LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Castanhal, Estado do Pará. Reti
rado da pauta nos termos do art. 175, e. do Regimento 
Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 42, de 1993 (n'' 
247193, na Câmara dos Deputados), gue aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à RADIO ALVORADA 
DO SERTÃO LTDA. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda m.édia na Cidade de São João do 
Piauí, Estado do Piauí. Retirado da pauta nos termos do 
art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n··' 43, de 1993 (n" 
249/93, na Câmara dos D~putados), que aprgva o ato que 
renova a permissão outorgada à TELEVISAO VERDES 
MARES LTDA. para explorar serviço de_radiodifusão so
nora em freqüência modulada na Cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco. Retirado da pauta nos termos do art. 175, 
e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n0 44, de 1993 (n" 
250193, na Câmara do& Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da RÁDIO iNDEPENDENTE 

· LTDA, para explorar serviço de· radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul. Retirado da pauta nos termos do art. 
175, e, do Regimento Interno. 

· Projeto de Decreto) .. egislativo n~~ 4S, de 1993 (n" 
253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à RADIO CAPINZAL 
_LTDA, para-explorar serviço-de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa Cat~-
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rimt. Retirado de pauta nos termos do art. 175, ~,_do Regi
mento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n'' 46, de _1993 (n" 
248193, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da RADIO FRATERNIDADE LT
DA. para explorar serviço de radiodifuSao_sonora cm fre
qüência modulada na C_içlade de.,Ar~ras·, EstadO de SãO -
Paulo. Retirado da pauta n.os te-rmos do art'. 175, e, dO 
Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 48, de 1993 (n" 
264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da RÁDIO JORNAL DO BRASIL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Esta-do 
do Rio da Jancít-c>. Retirado da pauta nos termos do a·rt. 
175, e, do Regímento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 49, de 1993 (n" 
273/93, na Câm_ar~ dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão da RADIO LITORAL LTDA. para 
explorar serviço de radiodifus_ão sonora em frcqüência mo~ 
dulada na Cidade de Osó_rio, Estado _do __ Rio Grande do 
SuL Retirado da pauta nos termos do art-~-17 5. e- do Regi~ 
mento Interno. 

Projeto de Decreto Legisl_ativ9_n: __ 50, de 1993 (n" 
277/93, na Câmara dos Deputados), que apiova o ato que 
renova a outorga deferida ao SISTEMA NOVA ERA DE 
COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na· Cidade de Borrazó~ 
polis, Estado do Paraná. Retirado da -pauta ~os termos 
do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 47, de 1993 (n' 60191, 
na Câmara dospeputados), que aprova o, ato C}'Je-renuva 
permissão à RADIO FM RIO AÇARAU DE TAMBO
RIL LTDA. para explorar serviço-de radiodifusão sonora 
na Cidade de Tamboril, Estado do Ceará. Retirado d3 
pauta nos termos do art. 175, e, do Regime-nto Iiitefno. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 52, de 1993-- (il'-' 
246193, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão ·outorgadaà RÁDIO GRANDE LA~ 
GO LTDA., para explorar serviço de-r-adiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná. Retirado da pauta nos termos do art. 175; e, do 
Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 220, de 1993 (n•3.71!193, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Rcpú~ 
blica, que cria, com natureza civil, a AgênCia Espacial 
Brasileira- AEB, e dá outras providências. Retirado 
da pauta nos termos do art. _175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de L.ei da Câmara n' 59; de 1993 (n"' 1.270191, 
na Casa de origem), que dispõe sobic o Salário mínimo 
de médicos e cirurgiões-dentistas. Retirado da pauta nos 
termos do art. 175, e, do Regünento Interno. · · 

Projeto de Resolução n9 116, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS), a contratar 
operação de crédito junto ao BanCo -do Estado dp Rio 
Grande do Sul S.A.- {!ANRISUL. Aprovado. À Comis
são Ditetora para a redação final. 

- Redação final do_ Projeto de Resolução o~ 116, de 
1993. Aprovada. À promulgação. · _ _ __ _ 

Projeto de Ler-da Câmara n• 152, de 1992 (n' 567191, 
na Casa de origem), que prorroga O prazo de vigência 

da Lei n" 8_.199. de .28 de jUnho de 1991. Aprovado com 
e.mendas de redação, fic:arido prejudicado o Substitutivo. 
A Comissão Diretor_a para a redação fínal. 

- Redação final do Projeto de Leí da Çârnara n" 152, 
de 1992. Aprovada. À sanção. 

Projeto de Lei da qmara n" 139, de 1993 (n' 3.109193. 
na_<;:_asa de origem), de iniciativa dO ,Prcsid_ente da Repú~ 
bTica: que cria Superintendências Regionais da Polícia Fe
deral nos Estados do Tocantins, Roraima e Amapá, e cor~ 
respondentes cargos em· comissão e funções de confiança. 
Aprovado nos termos do substitutivo constante de_ parecer 

-de-plenário proferido nesta oportunidade. À Conlissão Di~ 
retora para redação do vencido para o turno suplementar. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cá ma~ 
'--ra n~ 139, de 1993. Aprovado, em turno suplementar. À 

Câmara dos Deputados. 
Projeto d.e Lei do .Senado n"' 340. de 1991 de autoria 

do Senador Márcio Lacerda, que cria áreas de livre-comer~ 
cio de Guajará-Mirím; de Cácert;<s .€; de _ _B~asiléia, e dá 
outras providências. Aprovado nos termos do sUbstitutivo 
constant~ de parecer d.e plenário proferido nesta oportu-

-- nidade. A Comissão Diretora para redigir o vencido para 
o turno suplementar. -- ---

- Substitutiyo ao Projeto de Lei do Senado n'' 340/91. 
Aprovado, em turno suplementar. À Câmara dos Depu~ 
tactos. __ _ 

Projeto de Resolu-ção n~_ 1_20, de 1993 (apresentado 
pela ComissãO de As$untos Económicos com conclusão 
de Seu Parecer n'·' 391, d~ 1993), que autoiiia a P{efeltura 
Municipal de Ivatuba- PR, a contratar operação de crédi
to no valor total de trê:s.milhões, quatrocentos e cinqüenta 
mil cruzeiros rais, junto ao Banco do Esta.do do Paraná 
S. A. - BANESTAOO. Aprovado. À Comissão Diretora 
para redação final. 

- Redação fin_al do Projeto de Resolução n' 120, de 
1993. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Lei do Senado n·' 135, de 1993-Comple
mentar, de autoria do Senador Pedro Siinófi.-, que acres~ 
centa parágrafo ao art.-38 da Lei n~ 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, para exclui_r do benefício do sigBo bancário 
as pessoas que menciona. Votação adiada por falta de quo-
rum. · 

Projeto de Lei da Câmara h' 219, de 1993-Comple
mentar (n 1

' 94191-Complementar, na Casa de origem), que 
prorroga a lei que estabelece norrn,as sobre o cálculo, a 
entreg-a-e tYcontrole d~ liberações dOs recuisOs dos FUndos 
de Participação e~ dá outra providências. -vota.Ç3o- ãdlada 
por- falta de qUOrum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 221, de 1993:Co!J1ple
ment:ar _(no 165/93~Coinplementat_, na Casa de origeln), que 
dísciplirta a fixação do número de Deputados, nos termos 
do art. 45, parágrafo 1'', da Constituição FederaL Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de L.ei do Senado n• 172, de!992- Co.IDple
mentar, de autoria do Senador Mauro Benevides, que dis
põe -sobre o cumprimento imediato do disposto ·no pará: 
grafo 2'' dó art. 192 da Con~tituição Federal. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei .da Câmara n• 237, de 1993-Comple
mentar (n\1145/93-Complementar, na-casa de origem), que 
organiza a Defensaria Pública da União, do Distrito Fede-
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ral e dos Territórios e prescréVe riõrmas geials para sua 
organização nos estados, e dá outras providências. Vota~ão 
adiada por falta de quorum. _ _ ___ _ 

Projeto de Lei da Cãmara n•• 235, de 1993-Comple
mentar (n'' 146/93-Corrtplementar, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presiâente da República, que cria o Fundo 
Penitenciário Nacional-FUNFEN, e dá outras providên
cias. Discussão -encerrada, após parecer de plenário faVorá
vel, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1 - DiSCurSos após a Ordem dO biS 
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- De

fesa da supressão, durante a revisão, do dispositivo consti
tucional que permite a edição dé_ Medid~_Provisória. 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES - Urgência 
na definição de uma política para o ensino rural no Brasil. 

SENADOR ÁLVARO PACHECO -Exageros con
tidos no texto da Medida Provisória n~ 374, de 1993, que 
'"dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitra
mento da receita mínima, para efeitos tributários". 

1.3.2- Coinunicação da Presidência 

Convocação sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às 16 horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 258' SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO 
DE 1993 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N" 465 a 469, de 1993 (n• 971 a 975/93, na origem), 
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados. 

2.2.2- Pareceres 

Referente à seguinte matéría: 
-Mensagem n' 413, de 1993, do Senhor Presidente 

da República, que submete à aprovação do Senado Federal 
os nomes do Doutor Ruy Coutinho do Nascimento, para 
exercer o cargo tle Presidente do ConselhO Administrativo 
de Defesa Económica e Neide Terezinha Malard; Carlos 
Eduardo Vieira -de Carvalho; Marcelo Monteiro Soares 
e José Matias Pereira, para exercerem os cargos de Conse
lheiros do Conselho Administrativo de Defesa Económica. 

2.2.3 - Requerimento 

- N' 1.426, de 1993, de autoria do Senador Raimundo 
Lira, solicitando licença, para ausentar-se dos trabalhos 
da Casa, durante os dias 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de 
dezembro em curso. Aprovado. 

2.2.4 --Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício n"'3.403, de 15 do corrente, 
do Banco Central do Brasil, encaminhando a complemen
tação dos documentos necessários à ~nstrução do Ofício 
N• S/150, de 1993. 

- Recebimento do A viso nç 549!93, de 14 do corrente, 
do Presidente do Tribunal de Contas da União, encami~ 

ilhando cópias da Decisão ~9 558!93~ bem co-mo-o R.elãtório _
e Voto que a fundamentam. 

-Recebimento do Aviso -n" 546l93, de 14 do corrente, 
do Presidente do Tribunal de Contas da Uni3o, encami
nhando cópias da Decisão n• 552193, bem como do Reh-· 
tório e Voto que a fundamentam. 

2.2.5 - Discurso do Ex(>ediente 

SENADOR EDUARDO SUPLlCY- Carta do so
ciólogo Herbert de Sousa, o "Betinho", coordenador da 
campanha "Ação da Cidadania para Combatú a Fome 
e a Miséria", ao Deputado Gelmailo -Rigot.tO defe:nd~ndo 
mecanismos efe_tivos_ para que os objetivos da campanha 
que ora lidera sejam metas permanentes da sociedade brasi
leira. Considerações sobre o projeto de Lei aprovado pelo 
Senado e de su_a autoria, em tramitação na Câmara dos 
DeputadOs,- relativamente à garantia da renda. mínima~ 
Apreciação do plano econômico do Ministro FerDando 
Henrique Cardoso. 

2.2.6 - Cõmunicação da Presidência 

-Recebimento do Ofício n' S/174, de Úl93 (n; 
1.214/93, na orige'm) do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, de 13 do corrente, através do qual solic;itá licença 
prévia do Senado para processar o Senador Alvaro dos 
Santos Pacheco, nos termos dÇ) __ ~_rj_. 53, parágrafo 19 , da 
Constituição Federal. 

2.2.7- Requerimento 

~ N' 1.427, de 1993, de autoria da Sr' Eva Blay, solici
tando licença-· pata auserlrar~se dOs traóal~~s da Casa, 
no período de 24-12-93 a 10-1-94. Aprovado. 

2.2.8 - Comunicações da Presidência 

-ConvocaÇão extraordináiía dO Congresso Nacional 
no período de 16 de dezembro de 1993 a 14 de fevereiro 
de 1994. 

-Convocação de sessão solene do Congresso Naci9~ 
nal a realizar-se amanhã, às 11 horas, destinada à instalação 
dos trabalhos da 10" Sessão LegiSlativa Extr~ordinária da 
49• Legislatura. 

2.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n9 127, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura do Municlpio de Medianeira-=- PR, a contratar 
operação de crédito, com o Banco do Estado do. Paraná 
- BANESTADO, dentro do Programa Estadual de De
senvolvimento Urbano- PEDU, no, valor de até quinze 
milhões de cruzeiros reais, Aprovado. A Comissão Diretora 
para redação final. 

Redação final do Projeto de Resolução n• 127, de 
1993. Aprovada. À promulgação. . , 

Projeto de Resolução n' 128, de 1993, que autoriz.a 
a Prefeitura Municipal de Róndon- PR, a contratar ope~ 
ração -de crédito com o BanCo do EStado do _Paraná S.A., 
no valor de oito rililhões, quinhentos e cinqüen~~ mil e 
setecentoS cruzeiroS reais, pará- execução de ·obras e servi~ 
ços integrantes do Programa Estfidual de Dese!lvolvimento 
Urbano- PEDU. Aprovado- A Comissão Diretora para 
redação final. --
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Redação final do Projeto de Resolu_ção _n" 128, de 
1993 .. Aprovada. À promulgação. . 

.Mensagem n" 407, de.1993, atravé~ da qual o Presi~ 
de"nte da República solicita alteração 4a Resolução n" 90, 
de 1993, que autoriza a distribuição consolidada das opções 
definitivas dos credores privados do Brasil_, de que trata 
o art. 16 da Resolução n~ 98, de 1992, e dá 9utras providên
cias. Aprovado nos termos do Projeto q~_ R~so!uç_~o -n:, 
136/93, após parecer da Com.iS.São competente: A Comissão 
Diretora para redação final. 

Redação final do Projeto de Résolução n' 136193. À 
promulgação. _ · -- · ·_ , _ 

Ofício o!' S/14, de 1993, através do qual o GOverno 
do Estado da,Bahia :;olicit;a.autorização-do Senado Federal 
para contratar operação de crédito -_ipt'erno, no Valor de 
até quarenta e quatro bilhões, trezentos e cinqüenta e dois 
milhões, seiscentos e vinte e cinco mjl 1 ~~iscentos _e oitent_a 
e três cruzeiros e quarenta e dois·cent~vo.s, junto~ Financia
dora de Estudos e Projetes- FINEP, para finância'ment.O' 
das despesas incorridas na elaboração do projet'?, "PrO
grama c;le ."R:ecuperação Ambiental da Baía de_ To9Qs os 
Santos". Aprovado- nos teórioS do P_rojeto-de R~solu_çãQ 
n9137/93, após pa:TeCer da COmissão cOmpetente. A ~omis
são Diretora para redação final. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 137193. 
Aprovada. À promulgação. . ~-~ _ . _ _ __ _ 

Ofício n~ S/76, de 1993, através do qual a Prefeitura 
do Município de Uruguaiana (RS), solicit~ ~!ltoi1z~ç-~o do 
Senado Federal para contratar operação de crédito no valor 
de noventa e oito milhões de cruzeiçqs reais, a pteços de 
julho/93, junto ao Banco do Estado .<!o Rio Grande do 
Sul S. A. - BANRISUL, utilizando recursos do fUNOO
PIMES. Aprovado o Projeto de Resolução n' 1,38193, após 
leitura de parecer da Comissão Competente. A Comissão 
Diretora para redação final. _ _ _ ... ___ _ _ _ _ 

Redação final do Projeto de Resolução n' 138193" 
Aprovada. À promulgação. , ·. •' 1 _ •• _ 

Ofício no S/132, de 1993, através do qual a Prefeitura 
do Município de Belo Horizonte (MP) solicita autori_z,ação 
do Senado Federal para emitir ·nove-cenros- e-quatro mi
lhões, setecentos e dez.oito mil; quatrocentos ~_oitenta .. ~ 
nove Letras Financeiras do Tesouro de Minas Gerais -
LFT-MG, relativas ao giro da dívida mobiliária, no exer
cício de 1994. Aprovadu nos termos do Projeto de Resoh.-!:-
ção n" 139/93, após parecer da Comissão competente. ___ A 
Comissão Diretora para redação finaL 

Redação final do Projeto de Resolução n' 139193. 
Aprov~da. À promulgação. · ·- - ·· : · · 

Projeto de [iii da Câmara n• 221; de J993oComple
mentar (n9165/93-C0mplementar, na Casa de origem), que 
disciplina a fixação do número de Deputados, nos t~rmos 
do art. 45, parágrafo 1', da Constituição Federal. Apro
vado, após usarem da palavra os Srs. Ronan Trto·e Eduardo 

_ _§uplicy. À sa~o. 

Projeto de Lei da Çâmara n~_219, de 1993 - Comple
mentar (n" 94/91-Complementar, na Casa_de -odgern.), qUe 
prorroga a lei _que estabelece. norrn;;tssqt;Jre o -~~lc~lo, a 
entrega e o controle das liberações dos recursos do_s F'-!p.dos. 
de ParticipãÇão, e dá outra providêricias. Aprovado, após 
usarem da palavra os Srs. Marco Maciel e Epitácio Cafe
teira. À sanção. 

Prpjetó-d~LeTdo Senado n~ 13~. de 1993- Comple
mentar. de autoria do Senador Pedro- Simon, que ãcres
centa parágrafo ao art. 38 da Lei n" 4.595, de 31 de dézem
bro de 1964, para excluir do benefíCio -do sigilo bancário 
as pessoas que menciona.-Rejeitado, após usarem da pala
vra os Srs. Gerson Camatá, Pedro Simon, ·Pedro Teixeira, 
Josaphat MarinhO-, _JOSd-R.ichà, ·RoÔan Titõ:-iuiã.hy Maga-
lhães, Eduardo Suplicy_; Meira- Filho, Bello Parga, Nabor 
Júnior e EJ)itácio Cafeteira: Ao atquivo. 

Projeto -de Lei da C~ mata n' 237,de 1993-Comple· 
mentar (n' 145193-Coinplementar, na Casa de origem), que 
ofianizaa DeferiSotia Pi.íbiiCa da UniãO~-dp Distrito Fede
ral e dos Terdtórios e prescreve riórmas ·gerais para· sua 
organização noS -EstádQS, e dá outras provisi_ên_cias. Apro-
vado. À sanção. _ __ _ _ _ __ -

Projeto de L<ir'da Cântara n' 235", de J_!)93-Comple
mentar (n' 146/93-Complementar, na Casa de origem), de 
irilcíatiV3 dO Presidente da República, que cria o FUiido 
PCnitenciário Nacio-rial - FUNPEN, e dá outras providên-
cias. Aprovado. À sanção. - -

Projeto de Lei do Senado n' 172, de 1992-Comple
Ill,çnt~r_, _gue dispõe sobre o cumprimento imediato d_o dis
posto no parágiafo 2° ·do art. 192 da Constituição Federal. 
Aprovado, à Comissão Diretora pára: a: tedação final. 

Redação final do Projeto de 4i do Senado n' 172, 
de 1992-Complementar. Aprovada. A Câmara dos Depu
tados. 

Parecer da Comissão de ReÚções EXteríoáis ~~_Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n' 339, de 1993 (n' 620193, 
na origem), de 23 d.e setembro d:q _çoqe.r:tte ano, pel_!l qual 
o Senhor Presidente da RepúbliCa submete à deliberação 
do Senado o nOme do Senhor Sebastiáo do Rego Barros 
Netto, Ministro de Primeira Classe da Carreira _d~ Piplo
m.a:ra:para, cumulãtivanlente có-itfa funÇão de Embaixador 
do Brasil junto à Federação da Rússia, exercer a função 

. de Ei:nbaixador do Brasil junto à Repúbliea da Mongólia. 
Apreciado am sessâo- secretã:· __ _ _ 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a ~ensagem n~ 358/93 (n" 674/93, ria ori
gem), de 11 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Sebastião do Rego BarrOS Netto, Minis
tro de Primeira Classe -da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativamente com a furição de Embaixador do Brasil 
junto à Federação da Rússia, exerce"r a função ·de Embaí
xador do Brasil juf1tO à República da Ucrânia. Apreciado 
em sessão secreta. -- · 

Parecer da Comissão de Rela_çõe~ Exte):_lor~s ~,D.efesa 
-Nadortai sobre-a ·Mensagem-r1~:35-9, de 1993 (682/93, na 
Origem), de 13- de oütubrO do coÍ'rente a:no, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor Helder _Martins Moraes, 
Ministro de Seg~rlda Classé de Cárreira· de ·nrp10Jnãta-, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Gana. Apreciado em :$essão ~_ecreta. 

Parecer da Comissão de Relações E~tetiores -~_Defesa 
Naciona.l sobre a Mensagem n' 361, de 1993 (n' 684/93 
na origem), ·de 13 ,de outubro do corre-nte ano,- P~l_3 qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor Tarcísio Marciano da Rocha, 
Ministro de Segunda- Classe da Cárréiiá de Oiploffiata, 
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para exercer a função de Ep:lbai:rçador .do. Br~sil junto à 
República de Honduras. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defe_sa 
Nacional sobre a Mensagem n" 381, de 1993 (n' 746/93, 
na origem), de 26 de' outubro do corrente ano~ pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome. c;lo Senhor Luciano Ozorio Rosa, Minis
tro de Segunda Classe. da Carreira de _Diplomata, para, 
cumulativamente c.om a função de Embáixadot: ç:iç Br.asil 
junto 'à República Popular de Moçambique, exercer _a_fpn- . 
ção de Embaixador· do Brasil junto à República. Up_ida_ , 
da Tanzânia. APreciado em sessão &ecreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre.a Mensagem n" 382, de 1993 (747193, na 
origem), de 26 de outubro do corrente ano,_ pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome. do Senhor José Olympio Rache de_ 
Almeida, Ministro çle Prim.eira_Classe .da Carreira de Diplo
mata. para, cumulativamente com a função de Embaixad9r: 
do Brasil junto à Confederação Suíça, exercer a f~nção 
de Embaixador do.Brasil junto ao Principado de Lichtens.
tein. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio_res e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n' 400, de 1993 (n• 839193, 
na origem). de 9 de novembro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor Bernardo Pericás Neto, Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao_ Reino 
da Bélgica. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n" 432, de 1993 (n' 908193, 
na origem), de 1" de dczemhro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete â deliberação 
do Senado o nome do Senhpr Luiz Felipe _de La Torre 
Benitez Teixeira Soares, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata , para exercer a função de :Embai
xador do Brasil junto ao Reino da Suécia. ApreciadO em 
sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Relações EKteriOres ·e befesa 
Nacional sobre a Mensagem n'' 433, de 1993 (n' 909/93, 
na origem), de l" de dezembro do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor Sebastião do Rego Barros 
Netto, Ministro de Primeira Oasse da Cã.rreira de Diplo
mata, para, cumulativamente com a função de Embaixador 
do Brasil junto à-Fedeiação-Russa, exercer a função de 
Embaixador do Brasil juntO à República da Armênia. 
Apreciado em sessão secreta. 

2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-----~ Congratu, ~ 
lações à colunista social Thaiz Bezerra, do Jornal da Cida
de, de Sergipe, pelos seus 15 anos de colunismo. 

SENADOR CÉSAR DIAS- Reflexões sobre a revi-
são constitucional e a questão indígena. __ _ 

SENADOR OOACIR SOARES- Documento rece
bido da Associação dos Jufzes Classistas da Justiça do Tra
balho, mostrando a relevância e eficiênciá. dOs trabalhos 
desenvolvidos por esse· seguimento da Justiça trabalhista, 
a propósito de campanha pela sua extinção. 

2.3.2- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessãO 'e:Xtrã.ordinária a reâliz.ar-sé -

hoj~, às 19 horas e 20 minut6s,c0m Ordeni do; Dia> que 
designa. : · · . · · ' · · 

2.4- ENCERRAMENTO ' ' 
3- ATA DA 259' SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO 

OE 1993 . ~ 

3.1- ABERTURA 

J.2 -EXPEDIENTE 
3.2.1- Ofícios do Sr. Primeiro Secretário da Câmara 

dos ,Deputa~os ._ 1 • • , ' 

N"' 451 a 453/93, encaminhando para Os devidos fins.·· 
autógrafos dos seguintes projetes: · · · 

-Projeto de Lei da Câmara n' 74, de 1993 (n' 
4.562/89,.na Casa de origem). que transforma as Escolas 
Agrotécnicas Federais em autarquias e dá outras provi-
dências. · 

-Projeto de Lei da Câmara· no 89, de 1990 (n.-.. 
3.633/89, na Casa de origem), que dá a denominação de' 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 'à Rodovia 
BR-364. 

~Projeto de. Lei do Senado n' 183, de 1983 tn" 
8.576/86, naquela Casa), de autoria do Senador Gastão 
Müller. que acrescenta parágrafo ao art. 3~ e revoga o 
arL 4'' da Lei n'' 6.994, de 25 de maio de 1982. 

3.2.2- Requerimentos 

~ N' 1.430/93, de urgência pat'll ó Ofício n' S/164, 
de_I_993, do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, 
encaminhando ao Senado_ Federal solicitação do Governo 
do Estado do Mato Grosso para a emissão de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso- LFTEMT, 
destinadas ao giro- do Estado. vencível no- Primeiro semes
tre de 1994. 

- N\' 1.431/93. de urgência para o Projeto de- Lei da 
Cãmara no 247, de 1993 (n" 4.233193, na Casa de origem), 
de inicir;ttiva do Presidente da República, que dispõe sobre 
a cOncessão de anistia, nas coodiçQes que menCiona. 

3.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado no 41, de 1993, que dá 
nova redação ao art. 15 da Lei n9 5.991, de 17 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre o controle sanitário docomércio 
de drogas, medicamentos, insu·mos farmacêuticos e cõiú~fa
tos, e dá outras providências. Aprovado. À Comissão Dire
tora para a redação final. 

-Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 41, 
de 1993. Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

-Ofício n' S/50Tl993 , sobre o pedido de autorização 
para que o Prefeito de Planalto (RS) possa cont.i'atar opera
ção d.e crédito no valor de Cr$2.828.147.946,00, a preços 
de janeiro de 1993. junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do SuL Aprovado, após parecer da.cornissão com
petente, nos termos do Projeto de Resolução n9 140/93, 
que oferece . À Comissão Diretora para a redação final. 

- Redação final do Projéto de Res.olÜção n9 140/93. 
Aprovada. À promulgação. 

-Ofício n'~ S/136/93. do Presidente do Banco Central 
do Brasil encaminhando ao_Senado Federal solicitação da 
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Prefeitura Municipal de ·união da Vitória- PR, para reali~ 
zar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Para
ná S. A.- BANESTADO. no valor de CR$!8.000.000.00 
(dezoito milhões de cruzeiros reais). a preços de mà.io/93, 
utilizando recursos do Programa Esfadual de Desenvol
viinento utbano - PEDU. Aprovado~ após parecer da 
comissão competente. ~os termos do PrOjeto de Resolução 
n·' 141193, que oferece. A Comissão Diretora para a redação 
final. ' 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n" 141193. 
Aptôvada; À promulgação: _ 

- Ofícío n'' S/!37193'; do Senhor Prefeito· de Angú 
dos Reis (RJ). solicitando a1..1tOrização para contratar ope
ração de crédito junto à Caixa Econôfnlca Federal- CEF. 
no valor· de CR$313.690.988,70 (trezentOs e treze milhões, 
seiscentos e noventa mil, novec_entos e oit_çnta e oito cruzei
ros reais e setenta centavos), em julhoN3. utilizando recur
sos do PROSANEAR. Aprovado, após parecer da comis
são competente. nds tCtmos do Projeto-de Rcsoluç_âQ n'' 
142/93, que oferece .. À Comissão DireJora para a· redação 
final. 

-R e dação final dei Projeto dc_"Resolução 'n" 142/93, 
Aprovada. À promulgação. 

-Ofício n" S/143/93, de 1993 (Ofício PRES!-93/2803, 
de 12-11-93, na origem), do Sr. Presidente do Banco Cen
tral do Brasil, encaminhando ao Senado Federal _solici
tação da Prefeitura Municipal de São Gabriei(RS), relativa 
à operação de crédító -pretendida pelo citado município, 
junto ao Banco do Estado_ do Rio Grande __ do Sul- BAN
RISUL, no valOLde CR$56.372.000,00 (cinqüenta e seis 
milhões, trezentos e setenta e dois mil cruzeiros reais), 
a preços de junho/93, utilizando recursos do FUNDOPI
MES. Aprovado, após parecer-da coiu_is_s_ãQ_ competente, 
nos termos do Projeto de Resolução 143/93, que oferece. 
À Comissão o-rretora para a redação fírlal. 

- Red~ção final do Projeto d~j,esolu'ã'i.,O" 143/93._ 
Aprovada. A promulgação. 

-Ofício $1146/93 (Ofício PRESI-93/291!, de 
22-11-93, na origem) que encaminha s_olicitação da Prefei
tura Municipal de Belo Horizonte- MG, relativa à opera.:. 
ção de crédito pretendida juhto ao Banco _do Dçsenvol
vimento de Minas Gerais S.A. -BMG, no_ valor de 
CR$1.!29.089.588,00.(hum bilhão, cento e._\iiote c nove 
milhões oitenta e nove mil c quinhentos e oitenta e oito 
cruzeiros reais) a preços de abril/93, utilizando recursos 
do Banco Internacional de Reconstrução e Descnvol'vi
mento- BIRD. Aprovado, após parecer da comissão com
petente, nos termos do Projeto de Resolução n" 144/93, 
que oferece. À Comissão Dirctora para a redação final. 

- Rcdação final do Projeto de ResolUção n" 144/93~-
Aprovada. À promulgação. 

-Ofício n'' S/148/93 (Ofício PRESI-2913, de 22 de 
novembro de 1993, na origem),- do Senhor Presidente do 
Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal 
soliCitação da Prefeifura Municipal de São Luiz Gonzaga 
- RS, para contratar operação de crédito no valor de 
CR$24.000.000,00, a preços de julho/93, junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 
utilizando -recursos do FUNDOPIMES. -AprOVado, após 
parecer da comissão competente, no,s termos do Projeto 

de Resoluçâo n" 145193,. que oferece:. A Comissão Di·reiora 
para a redação fínal. 

-~-..:..._ Redação final do Projeto de RCSolução n" 145/93. 
Aprovada. À promulgação. 

-Ofício n" S/153/93, da Prefeitu;ra Mu,nicipal de Porto 
Alegre (RS), que solicita autorização para contratar opera
ftãO ~~crédito 1unt9 ao.Ba~co do Es.~ado do Rio Grande 
do Sul.- BANRI;>UL, n.o valor de CR$2.094,05!.000,00, 
a preços de outubro de 19_9,3._ Aprova~~1 após parecer de 
plenário favoráveL..nos.t~rmos do l?rojet?de Resolução 
n'~ 146/93, que oferece. À Comissão Dir.e~õia parã a redação 
final. - - - --

- Redação final dO Projeto de Resolução n" 146/93. 
Aprovada. À promulgação. 

-Oficio n" S/154/93 (CYffcío ~~~SI-931/3063, de 
29-11~93, na origem) dÇ> Senhor Presidente do Banco Cen
tral do Brasil, encaminhandO ao SenadQ Federal solicitação 
da Prefeitura Municipal de Colorado(PR), relativa à opera
ção ·çe _cr~düo pretendida junto ao BanCO do Estado do 
Paraná S.A.- B.O.NESTADÓ, ·no valor de 
CR$61.000.000,00, a pfCços de setembro/93, utilizando re
cursos do P"rogram·a Estadual de Desen_volvimento Urbano 
- PEDU. Aprovado, após parecer da comissão compe
tente, nos termos do Projeto de Resolução n" 147/93, que 
oferecê. À COmissãO Diretora para a redação final. . 

- Redação final do Projeto de Resolução n" 147/93. 
AprOvada. À promulgação. 

. ~Ofício n" SI!SS/9.3 (Ofício "PRESI-93/3064;-de 
29.-11-93,.na origem, -éónl SOlicitaçãO di Prefeitura Muni
cipal de MARILUZ (PR), relativa à operação de crédito 
pretendida junto ao Banco do Estado do Paraná S. A. -
BANESTADO, no valor de CR$17.700.000,00, a preços 
de setembro/93, utilizando recursos do Programa Estadual 
de Desenvolvimento Urbano- PEDU. Aprovado, após 
parecer da comissão competente, nos termos do Projeto 
de_ ~esolução n~ 148/93, que-pferece. À Comissão Diretora 
para a redaçãõ "finàt ... ~ 

..:... Rcd~ção final do Projeto de Resolução n" 148/93. 
Aprovad~. A promulgação. 

-Ofício n" S/!57/93 (Ofício PRESI-9313066, na ori
gem). do Senhor Presidente em exercício do Banco Central 
do_ Brasil, ei].caminhando solicitaç~o d~ Prefeitura _Mu_ni
cipal de FAZENDA RIO GRANDE- PR, relativa à oper
ção__ de .crédito pretendida _junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A. - BANE,~TADO, no valor de setembro/93, 
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano - PEDU. Aprovado, após parecer da 
comissão coinpetente rios termo_s do Projeto de Resolução 
n~ 149/93, que oferece, À Comissão Diretora para a redação 
final. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 149/93. 
Aprovada. À promulgação. 

-Ofício n" Sl158/93, da Prefeitura Municipal de Mis
sal, Estado do Paraná, ielativa a operação de crédito pre
tendida junto ao Banco_do Est_ado do Paraná S.A.-:- :SA
NESTADO, no valor de CR$18.800.000,00 (dezoito mi
lhões e oitocentos mil cfuzeiros reais), a preços de junho/93, 
equivalente a CR$24.731.400,00 em julho/93, utilizando 
recursõs do Programa Estadual de Desenvolvimento Urba
no- PEDU. Aprovado, após parecer da comissão cornpe-
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tente, nos termos·do projeto de Resolução n" 150/93, Que 
oferece. À Comissão Diretora para a·redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolução no 150/93·. 
Aprovada. À promulgação. 

-Ofício o n' S/160/93 (Ofício PRESf-93/3069, na ori
gem), do Presidente do Banco CeritraJ, encaminhando ao 
Senado Federal a solicitação da Prefeitura de NOva Olímpia 
(PR), relativa· a ·peração de crédito jÚnto ao' Banco do 
Estado do Paranã, no valor de CR$14.50o:ooo,OO. Apró
vado, após pare'cer da comiss-ão· corripeteiite, nos termos 
do Projeto de Resolução n"' 151193: que oferece: À Cernis~ 
são Diretora para a redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolu-ção ÍI~' 151193: 
Aprovada. À promulgação. 

-Ofício n" S/166/93, referente à solicitação de auto ri· 
zação da Prefeitura Municipal de Caxias do Sui.(RS) para 
contratar operaç~o de crédito junto ao Banco do Estado 
do Rio Grandoe. do Sul - BANRISUL, no valor de 
CR$867.330.000,00; a preÇos 'de outubro de 1993. Apro
vado, após parecer de plenário favorável, no~ termos do 
Projeto de Resolução n"' 152/93, que oferece. A Co_~issão 
Dirctora para a re-daçàO firial. -

- Redação final do Projeto de Resolução n• 152/93, 
Aprovada. À promulgação. 

3..3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Ofício n"-S/164193, em regime de urgência, nos ter
mos do Requerimento_ nn 1.430/93, lido no Expediente. 
Aprovado nos termos do Prçjeto-de Resolução n"' 153/93, 

após parecer de plenáno. ·À Comissão Diretora, para a 
redação final. . . .. 

- Red"!ção 'final do ProjetO de Resolução n" 153/93. 
Aprovada. A promulgação. 
--o --Projeto de- Lei da Câmara n"' 247/93, em_fegiine-
de urgência, nos termos do Requerimento n\' 1.431/93, lido 
no Expediente. Aprovado com emenda, após pareceres 
de plenário, tendo usado da palavra os Senhores Mário 

· Covas, José Paulo Bisol, Beni V eras, Mansueto de Lavor, 
Antônio Mariz e Ronan Tito, tendo feito declaração de 
voto os Senhores José Paulo Bisai, Mário Covas·; Josaphat 
Marinho, Mansueto de Lavor, Ronan Tito é Jutç.hy Maga-
lhães. - --- ·---- -- · --

- Redação final do Senado ao Projeto.de_Lei da Câ
mara n"' 247/93. Aprova-da. À Câmara dos Deputados. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N• 72, DE 1993 

~ :-- ATOS DQ DIRETOR-GERAL 

W 85 e 86, de !993 

6- ATAS DE COMISSÃO . 

7- MESA DIRETORA 

8- LÍDERES E VICE LÍDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕÉS PERMA-
NENTES .. 

Ata da 2573 Sessão, em 15 de dezembro de 1993 

3a Sessão Legislativa Orclinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Levy Dias, Júlio Campos, Jutahy Magalhães, Gerson Camata, 
Alvaro Pacheco e Marluce Pinto 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES .. OS SRS. 
SENADORES: 

Affonso Camargo _ AlbanÕ Franco _ Alvaro Pacheco 
Antonio Mariz_ Beni V eras_ Darcy_Ribe_iro __ Elcio Alv:ares = 
Epitãcio Cafeteira _ Esperidião Aniin _ Frâncfsco Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 
José Richa _ Lourival Baptista _ Mauro Benevides Nabor 
Júnior _ Wilson Martins. - ' 

O SR. !'RESIDENTE (Gerson Camata) - A lista de 
presença acusa o compatecim~nto de 18 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

. . 

O Sr. 1~> Secre-tário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 
N• 456, de 1993 (n' 960/93, na _origem), de 13 do corren!e, 

referente ao Projeto de Lei n~ 106, de 1993-CN, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguri
-dade-Social crédito adicional no valor de hum trilhão, quinhen
tos e vinte e oito bilhões, cinqüenta e três milhões, ~uzentos 
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e dezenove ·mil e setecentos e oitenta e dois cruzeiros reais~ 
sancionado e transformado na Lei nn 8.7,50,_Qe 13 d_e_dezernbro 
de 1993; 

Ne 457, de 1993 (n' 962193,_naorigem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei n' 10, de 1993-CN, que aútoriza 
o Poder Executivo a abrír ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Justiça, créditos adicionais até o 
limite de hum bilhão,-cento e cinqüenta milhões de cruzeiros 
reais, sancionado c transformado na Lei n<> 8.751, de 13. de 
dezem.bro de 1993; 

N>458, de 1993 (n' 963193, fia origem),"de 13 do corrente, 
referente aó Projeto de Lei na 1~--de 1993-CN, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento- da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério da Previdência Social, crédi
to especial até- o limite de vinte bilhões.- trezentos e vinte 
e três inilhões e novecentos e sessenta e dois mil cruzeiros 
reais, sanciOnado e transformado na Lei n" 8. 752, de 13 de 
dezembro de 1993: · 

No 459, de 1993 (n" 964/9~, na onge_m}; d_e13do çorrente, 
referente ao PrOjetO de Lei n~ 15, de 1993-CN, que autori?a 
o Poder Executivo a abrir ao- Ofçament6 Fiscal da UniãO, 
em favor do Senado Federal, crédito especial até o limite 
de quatro milhões de cruzeiros reais, sanci_onado e transfor
mado na Lei n~ 8.753. de 13 de dezembro de 1993; 

N" 460, de 1993 (n" 965/93, na<>rigell));de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei n" "30, de 1993-CN, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Orçament_() da S_eguridade ~ocial 
da União, em favor do MinistériO-da Previdência Social, crédi
to especial até o limite de cento e vinte miilhões de cruzeiros 
reais, sancionado_ C_ transformado na Lei n" 8.754, de 13 de 
dezembro de 1993; ·- . 

N'461, de 1993 (n" 966/93, na origem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei n~ 33, de 1993-CN, que autoriza 
o Poder Executivo- a abrir ao OrçamentO- Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no 
valor de doze milhões, novecentos e vinte e dois mil, nove
centos e oitenta e- três..cr~zeiros reai~. ~-~~cionac;19,.f transfor
mado na Lei n' 8. 755, de 13 de dezembro de 1993; · 

N• 462, de 1993 (n" 967193, na origem),de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei n~ 50, d~ 1993,-C~, que autoriz~ 
o Poder Executivo a abrír ao OrÇ3inento Fiscal da união, 
em favor do Ministério da Ciência e Tecn-ologia, crédito suple
mentar no valor de vinte e dois milhões~ oitocentos e noventa 
e dois mil, duzentos e trinta e cinco cruzeiros reais, sancionado 
e transformado na Lei n<> 8.756, de 13 de dezembro de 1993; 

No 463, de 1993 (n" 968193, na origem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei !1~-53, de 1993.::CN, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Aeron-áutica, do -Exército e da 
Marinha, créditos adicionais até o limite de oito bilhões, tre
zentos e noventa e dois milhões, duzentos e sessenta e sete 
mil, quinhentos e vinte e Quatro Cruzeiros rais, sancionado 
e transformado na Lei n' 8.757, de 13 de dezembro de 1993; 
e 

No 464, de 1993 (n" 969/93, na origem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei n" 59, de 1993-CN. -que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Orçamerito FisCal da Onião, 
em favor da Presidência da República, crédito especial até 

... · o limite de quarenta e sete milhões, novecentos e cinqüe~ta 
e dois mil e seiscentOS e setenta e um cruzeiros reais, sâncío
nado e transformado na Lei n" 8.758, de 13 de dezembro 
de 1993. 

O SR. PRESIDENTE. (Gersü-il CaiTlata)- O Expediente 
lido vai à publicação. · · - · · -- ""c-~ - -

·sobre a mesa;c<Jmunicação que será lida pelo Sr._l~ Secre
tário. 

Ê lida a seguinte _ · -
. Brasflia, 15 de dezembro de 1993_ 

SenhOr PresÍdente, . -_ -
Cohfcirine dispõe a alínea a do ari. 39. do Regime-nto 

Interno do Senado Federal, comunico a V. Exa que me ausen
tarei dos trabalhos desta Casa, no perfodo de 22-12-93 a 
10-2_-_94, em viagem ao ex~erior, para tr~tamento de minha 
saúde. 

Certo da compreensãO de V. -~x~ pai-~ Ó meu ~f!\_Stamento 
temporário, apresento-lhe _o_~_pr_ot~_stos_~e aJ~a e~tirna e consi
derãçao. -:....._ S_eOador Cai-1os De'Carli 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- O Expediente 
lido vai à publicação. 
- ----Sobre a· mesa, projeto que será lido pelo Sr. J'? Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•159, DE 1993 

Altera dispositivos da Lei n~ 7;492, de 16 de junho 
de 1986, que "Define os crimes contra o sistema finan

- ceiro nacional e dá outras providê~cias." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Os artigos da Lei n' 7.492, de 16 de junho de 

1986, adiante referidos, passam a viger com os seguintes tex
tos: 

"Art. 21. -Ãtrihuir-se, Óu a·tribuir a terceiro, fal
- sa identidade. em contrato de câmbio, at?ertura de con
Jâ Ou qualquer operilção perante instituição financeira. 

Pena: Reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa. 
§ 1 ~ Incorre em igual pena quem, para os mes

mos fins, sonega informação que deveria prestar ou 
presta informação falsa; ou quem deixa de exigir os 
do_c_umentos de identidade ou de_ inscrição nos cadastros 
de pessoa física (CPF) ou de pessoas jurídica (CGC) 
ou negligencia sua análise; ou quem' determina ou induz 
qualquer de::;ses procedimentos. 

§ 29 . HavendO participação ou conivência das 
pessoas mencionadas no ai't. 25, a instituição financeira 
será multada em até 10 (dez) vezes o valor do maior 
saldo histórico da conta, atualizado monetariamente. 
••••••••• +O ..... ~ ••• .-·.-•••• '"·.·--~- •• ·-· ••• -•••• - ••••••• ; ••• -· ••• ~- ••••••• -~-. 

Art. 25. São penalmente responsáveis, nos terw 
mos desta Lei, o controladQr, o diretor e o gerente 
aos quais, na estrutura da iíistituição financeira, se su
bordinar a unidade operacional em que ocorrer o deli
to, bem como o empregado que o cometer. 

Parágrafo único. . ...................... ~.-~ ......... •··-·· 
Art. 2"' O produt9 da arrecadação d~ multa a que se 

refere o § 2• do art. 21 da Lei n' 7 .492, de 16 de junho 
de 1986, será recolhido ao Tesouro Nacíonal, pata aplicação 
no Programa de Combate à Fome ou, na falta deste, em 
.outra finalidade de caráter social semelhante. 

Art. 3" Esta Lei entra em vigoJ:_ na _data se sua publi
cação. 

Art. _4"' Revogam-se as disposições em contrário . 

Justificação 

O Congresso Nacional, ultimamente, vem-se assoberban
do com trabalhos de Comissões Parlamentares de Inquérito. 
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Apenas para registrar as mais significativas, in~t!tuíram~se a 
CPI da Corrupção, a CPI das Obras Públicas, a CPI PC/CO
LLOR e, em andamento, vivenda-se a CPI do Orçamento. 

Em todos esses episódios, que enodoam a história políti
co-admiriistrativa de nosso País, tem-se constatado a prática 
de aberturas de contas_correntes bancárias irregulares, chama
das popularmente de "contas fantasmas", com o intuito de 
escamotear a utilização de dinheiros havidos por meios escu-
sas. _ _ _ --_ --

É necessário, portanto, dotar o País_de uma legislação 
mais severa sobre _o assunto, com o propósito de inibir tais 
práticas delituosas. O Congresso Nacional tem atuado com 
proficiência nesse desideratum. Após a Constituição de 1988 
já aprovou leis importantes contra a corrupção~ -comõ, por 
exemplo, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, 
a Lei Orgânica do_ Ministério Público, a Lei n~ 8.429, de 2 
de junho de 1992, que "Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito (Lei 
do Colarinho Branco), a nova Lei das Licitações e a Lei n9 

8.73_0, de 10 do corrente mês de novembro, que "Estabelece 
a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exer
cfcio de cargos públicos_''. 

Desta feita, estamos tentando aperfeiçoar á Lei n~ 7 .492, 
de 16 de junho de 1986, que "Defirie os C-rinles contra o 
sistema financeiro nacíonal", e, para isso, es'perarrros-contár 
com a imprescindível ajuda dos Senhores Congressistas. -

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1993. - Senador 
Júlio Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986 

Define os crimes contra o sistema financeiro nacio
nal, e dá outras providências. 

Art. 21. Atribuir-_se, ou atribuir a terceiro, falsa identi
dade, para realização de operação-de câmbio: 

Pena- Detenção, de I (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo únic~. Inçorr~ -n_a mesnn pena quem, para 

o mesmo fim, sonega informação que devia prestar ou presta 
informação falsa. 

Da Aplicação e do Procedimento Crimin&i 

Art. 25. - -sao-penalffiente responsáveiS, nos terrr1os des
ta lei. o controlador e os administradores de ins-tituiçã.O fínan
ceira, assim considerados os diretores, gerente~ (Ve~ado). 

Parágrafo úniCo~ EquiPaiam-se a_os admin_istradores de 
institUição financeira (Vetado) o interventor, o -liqüidante ou 
o síndico; --

(As Comissõ_es de Assuntos Económicos. Decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O projeto lido 
sere. puL • .::ãdtr-e remetido à Comissão c-ompetente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, 

por cessão do nobre Senador João Calmon. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL _::: SE. l>ronqn'cia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, os 
indícios de irregularidades e desvios de_ verbas destina9.as ao 
atendimento de carências soda:fs', às· quais o Gove"rno destina 

uma ajuda de subvenções, .têm revoltado a opinião pública 
emaculado a imagem da classe política, colocando sob suspeita 
a conduta de Parlamentares e o .desempenho de entidades 
que atuam em obras sociais e filantrópicas. 

Felizmente, Sr. Presidente, os trabalhos da ComiSSão Par
lamentar de Inquérito, já denominados pelos meios de comu
nicação de CPI do Orçamento, vêm configurando, com base 
nas investigações e depoimentos, uma perspectiva de concluir
se, dentro do universo de componentes do Congresso Nacio· 
nal, ser uma minoria de pessoas e entidades que, em alguns 
estados. praticou ilicitudes envolvendo desvio de grandes so
mas de recursos que deveriÇtm ser aplicadas no atendimento 
a pOpulação carente nas áreas de Saúde, Educação e Assis
tência So_cial. 

A Cqmissão Parlamentar de Inquérito, que tem traba
lhado incansavelmente para chegar à verdade dos fatos e sepa
rar _o joio do trigo, apontando responsabilidades e confir
mando, pela apuração das denúncias, a integridade das pes
soas de bt!m e da grande maioria dos homens públicos, terá. 
ao final dos seus trabalhos, prestado um grande serviço ao 
País, contribuindo para se restaurar princípios éticos na con
duta política e sociaL atualmente solapados pela crise geral 
de valores da nossa sociedade. 

Eu gostaria de falar hoje, Sr. Presidente, em favor daque· 
las entidades filantrópicas, sem fms lucrativos, que, entre ou
.~i!J.~-~º~ções para realizar o seu trabalho assistencial;também 
recebem auxilio governamental, através de Subvenções, e que, 
durarite longos anos, vêm realizando um trabalho meritório 
na ajuda às carências dos seus semelhantes, operando com 
sededade, cumprindo exigências legais e prestando _contas dos 
recursOs que recebem, merecendo, por esta razão, o apreço 
dos governos locais e o reconhecimento da sociedade. 

E estas instituições, Sr. Presidente, que não se prestam 
a favoritismos políticos, que não usam artifícios sórdidos para 
apropriação indébita de recursos e que não sonegam e nem 
subtraem o pão, o abrigo, a roupa, a escola e a assistência 
médica a crianças, aos deficientes e _aos idosos, felizmente 
ainda são a grande maioria neste País, exercendo suas ativida
de.s graças à vocação e ao idealismo de pessoas abnegadas, 
que reservam grande parte do seu tempo e da sua vida a 
assistir os necessitados. 

No dia 12 de novembro de 1993, o Poder Executivo baixou 
o Decreto n? 984, que determina o r_ecadastramento de todas 
aS entidades registradas no Conselho Nacional de Serviço So
cial e, entre outras provid_ências, suspende por 90 dias o repas
Se "de recUrsos já aprovados no OrçaQJ.ento da União para 
este exercício. 

É evidente, Sr. Presidente e _Srs. Senadore'), que nas 
atuais circunstâncias de suspeição em- que se enContra a formu
lação e a execução orçamentária, na área das subvenções so
cia~s, a sociedade estava a exigir uma providênda urgente, ., 
visando a sanear irregularidades e a restabelecer a confiabi
lidade do desempenho dos trabalhos de milhares de institui
ções, entidades diversas que, desde de 1938, vêm se cadas
trando no Conselho Nacional de Serviço Social e, por inter
médio dele, recebendo auxílio complementar para a execução 
de suas atividades na área social. 

Esta medida, Sr. Presn.1ente, embora se proponha a mora
lizar a distribuição e a execução de subvenções sociais, oride 
existam irregularidades, vem causar problemas muit9 sérios 
entre iriúmeras instituições que há anos trabalham com serie
dade e çritério, cumprem as exigências e· prestarU_ um _·inesti
mável -serviço à sociedade, em parceria com o Governo e 

... 
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a comunidade, oferecendo atendimeilto eduCacional ou de 
saúde, assisténcia a idosos, pessoas carentes, órfãos e menores 
abandonados e meninos de rua~ 

Algumas instituiÇões exíStem pOr -iae-aHsriíO- ri àbneg3Ç3o 
de seus fundadores e mantcnedores, lutam com dificuldade, 
tém auxílios da comunidade c complementam as suas despesas 
com alguma subvenção da União, ·que contribui, inclusive, 
para o fechamento do exercício, com -o pagamento do l3\' 
salário, saldo da conta de fornecedoreS" e outras obrigações~ 

Neste final de ano serão inúmeras aS-instífuições e milha
res de assistídos, em todo o Brasil, que passarão dificuldades 
neste final de ano e, pelos próx-imos 90 dias, até que 'se realiZe 
este cadastro e se reiniciem oS -reparos. · , ' - ' --

Veja, Sr. Presidente, quantos transtornos e sofrimentos 
uma minoria que age ilicitamente causa à grande maioria que 
a tua corretamente. 

Até quando, Sr. Presidente, por irlefíciência de contrôles 
e procedimentos de avaliação e acompanhamento nas atiVida
des de interesse so_ciaJ. e por suspeiçãO de atas ilícitos de 
uma minoria, continue ·se: repetindo ita -justiça dos_ homens, 
aquela antiga máxima ligada à hist6ii3.-Qa humanid_ade, e rela
tiva à conviVência-e ã-VClha disputa entre o bem e o mal: 

"Que pague o justo pelO pecildOr." 

Sr. Presidente, esta medida prevista no Decreto Presi
dencial n\' 984, de 12 de novembro de 1993, embora possa 
dar um certo alívio e satiSfação 'á õ-píniãO-:filf6TiCa-pero-pr·opó- · 
si to de saneame·nto de irregularidades; críará uma insatisfação 
muito grande e muitos transtornos para centenas de institui
ções que recebem algum auxflio-complementar do Governo 
para atuar na área em que o Governo não tem cOndições 
operacionais riem disposiçã·o de agir diretamente. São milhares 
de crianças, órfãs ou abandonadas, idosos e pessoas carentes, 
que passarão um Natal angustiado e um Ano Novo de perspec
tivas duvidosas. 

O Conselho Nacional de Serviço SocíãJ existe há 38 anos. 
Durante esse período, foram registradas 30.771 entidades, 
das quais 4.296 são Prefeituras ou entidades públicas, e 35 
sindicatos. Destas, nos últimos anos, 4.390 já perderam o 
registro, por inadimplência ou outros motivos. 

Mas, nem todas as entidades cadastradas, ou registradas, 
recebem recursos de subvenções sociais. Em 1991 foram 2.860 
instituições ãs COriteril~pladas cOID dotãções do Orçamento da 
União; em l992 fOram 2:36.1, ma'S pOUQUfsSimaS reCeberaln 
os recursos dotados; em 1993, as subvenções contempladas 
foram 2.475 entidades e, destas, 2.450 alrida estão pendentes 
de receber o repasse das verbas, pois apenas 25 tiveram os 
recursos liberados até agora. 

Segundo ·informações que recebi, as liberaÇõeS-pendentes 
de repasse somam CR$ 405.726.750,00 (quatrocentos e cinco 
milhões, setecentos e vinte c seis mil e ~e~~~eptQ?_ e cingüenta 
cruzeiros reais). · --- --

Sr. Presidente, sempre apoiei o Governo, acima de inte
resses partidários, nos propósitos de interesse nacional. TodoS 
conhecemos de perto o Presidente Itamar Franco, um homem 
austero, honesto c sensível aos problemas sociais. Mas acredito 
que a sua assessoria exagerou na dosage~ do remédio para 
conter a suspeita e os casos comprovados de corrupção em 
algumas entidades; estas,- sim, deveriam ser imediatamente 
punidas e sofrer rigorosa intervenÇão dCi-:I50der PlíbfiCO.--

Mas, as-medidas previstas iló c:-ita-do_I?~çreto vêm atillgi'i, 
in:juStaniente, numa fnise crítica· do _exercício financeiro, a 
muitas entidades reconhecidamente sérias, corretas, altamen-

te conceituadas em sua região e que sempre aplicaram os 
recursos recebidos com critério, economia e correção e vêm 
prestando inestimáveis serviços·à sociedade. São hospitais, 
esColas, orfanatos, ilbrigos de idosos e _entidades assístenciais 
diversas que, inclusive, em alguns casp-s;oferecem até o susten
to illiiitentar diário aos s.eus assistidos_. 

Esta medida geral atrai uma grand~ insatisfaçãO e_ antipa
tia para com o Go_yerno, que deveria baixar exigências com 
relação àquelas com tradição de imldimplência e indícios de 
ilicitude. O Governo- Federal tem uma rede de repartições 
espalhadas pelo território nacional que, rapidamente, poderia 
fazer uma averiguação local no funcibnamento dessas entida
des que recebem verbas públicas. 

A punição em caráter geral a todas as entidades., sobre 
as quais b referido decreto lança a penalidade de suspeição, 
até prova em contrário, pelo recadastramento, embora possa 
vir a identificar ilicitudes em algumas, é bastante injusta com 
aquelas que sempre cumpriram suas obrigações e têm sido 
fiéis aos seus ideais de bem servir ao País e à sociedade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estive em Sergipe na se
mana passada e recebi a notícia de que o antigo e tradicional 
Hospital de Cirurgi~ de Aracaju, que tem hoje o nome do 
Dr. Augusto Leite, grande médico sergipano, avó do S_enador 
Albano Franco, uma instituição que durante longos anos vem 
funcionando ininterruptamente, já suspendeu, por tempo in
determinado, o atendimento ao público, por absoluta falta 
de recursos para assistir à enorme clientela que procura seus 
serviços de ambulatório, pronto socorro e· outras opções de 
atendimento médico-hospitalar. 

Isto é lamentável, Sr. Presidente, porque é, também, 
um sintoma inquesticinã'vel clãs dificuldades que outras institui

. ções do gênero, incll:lsive ag_ui no Distrito Federal, estão pas
sando juntamente com o seu público, que em sua maior parte 
são pessoas carentes. 

Faço um apelo ~o Senhor Presidente Itamar Franco para 
que reveja esta posição que vem ihttan(Jüilizar um grande 
contingente de beneficiados carentes. 

Não sei se o PreSidente Itamar Franco, ao assinar o refe
rido decreto foi aleriã.âo pelos seus assessoieS para a gravidade 
desta situação calamitOsa. 

Existem entidades, Sr. Presidente, que atuam há mais 
de 20 ou 3Q anos, gozando de elevado conceito na sua região 

- e no próprio Governo, que trabalham e prestam contas com 
absoluta transparência e têm a aprovação e o aplauso da socie
dade e do governo local pelos relevantes serviços que vêm 
prestando ao Município, ao Estado e ao País. 

Fif!alizando,' Sr. ,PreSidente, Srs. Sen~dores, com es_te pro
nunciamento que faço aten-dendo a apelos de dirigentes de
entidades, por cartas, telegramas e telefonemas, quero mani
festar a mínha apreensão relativamente às conseqüências ime
diatas deste Decreto Presidencial nas obras assistenciais de 
milhares de instituições beneméritas e que prestam relevantes 
serviços ao País, mitigando a carência e o desamparo de milha
res de pessoas, às quais o Governo não poderia atender direta
mente, e, por esta razão, considero que aquelas entidades 
que sempre estiveram em situação re·gulilr não deveriam ser 
atingidas com o alcance desta medida, que suspende,. de um 
modo geral, a esta altura do ano e do_ exercício financeiro, 
por 90 dias, condicionado a um recadastramento, o repasse 
de recursos já aprovaP,9s para 1993. -

Sr. Presidente, finalizando, peço _a transcrição, com o 
meu pronuriciameilto, d3 itõtícia publiGtda no Jornal da Cida
de, edição de 12-12-93, ihtitu]ada Pronto Socorro já paralisou 
totalmente. (Muito bem! Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIA· 
MENTO: . 

Jornal da Cidade- Aracaju, Domingo, 12-12-93 

PRONTO SOCORRO JÃ PARALiSOU TOTAÜv!ENTE 

A situação é de .desespero para as peSsoas cal-erikS qUe
chegam principalmente do interior, até de cidades de Estados 
vizinhos, ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas Dr. Au
gus_tp Leite e_ o .enc_ontra fechadQ. Parentes de doentes em 
estado grave, e até pacientes choram em bus_ca de atendimento 
na mâior unidade hospitalar de S_ergipe. O atendimento no 
pronto socorro e internamentos no Hospital Cirurgia estão 
suspensos desde anteontem devido á greve de 70% dos seus 
2 mil funcionários, que pàralisaram as atividades por falta 
do pagamento dos seus salários. 

Apenas 30% do_ efetivo do hospital continua trabalhando 
para assistir os pacientes que se _encontravãm internados ãntes 
da deflagação da greve. O diretOr administrativo. Carlos Mo
raes, explica que os salários de novembro dos funcionários 
foram pagos porque o Ministério da Saúde também não lhe 
pagou os CR$ 141 milhões, referentes a serviços médicos. 
grestados à população. carente, atendida pelo SUS (Sistema 
Unico de Saúde)L 

Mesmo sabendo que o hospital está fechado, muita gente 
insiste, desesperadamente. para ser atendida. Minha mãe está 
morrendo de dor e precisa de atendimento, implorava a estu
dante Jussara Menezes, 19 anos. O Ministério doi Saúde deve 
ainda ao- Hospital Cirurgia CR$ 200 milhões_ referentes aos 
serviços prestados no mês passado. Os funcionários receberam 
apenas a primeira parcela do 13~ e, revoltados, decidiram 
paralisar as atividades até que os salârios de nove-mbro sejam 
pagos. 

No pronto socorro, locali~ado na rua Nossa Senhora do 
CarmO~ não existe ninguém nem mesmo para dar informações 
aos pacientes que chegam em busca de atendimento. O portão 
está fechado e não existe qualquer aviso ... ChegamOs- aqui 
e não tem nem um vigia pára informar quan_do _podem()S vol
tar", reclamava o eletricista José da Conceíçáo: TeiD -peSSoa 
que caminha todo o quarteirão procur::rndo pelas entradas 
que dão acesso ao hospital uma pessoa que lhe dê informação. 
A situação aumenta ainda o desespero dos familiares dos doen
tes. 

O vigilante Givaldo Bispo Lima, por exemplo, tentava 
saber notícias da esposa, Celi Grean, 23 anos, que estava 
internada desde terça-feira no Hospital cheguei ontem (an~ 
teontem) aqui e não pude mais ter acesso ao hospital para 
saber como ela estava, isso é um absurdo", disse revoltado. 
Com o fechamento da Cirurgia o -Hospital João Alves Filho 
está superlotado. A capacidade física do "João Alves" é bem 
inferior" ao -do Hospital das Clínicas nr: AUgUsto Leite, o 
mais bem equipado do_ Estado. Somente o pronto-socorro 
de Cirurgia atendia em média 700 pessoas por dia. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Cama ta)- A Mesa comu
nica aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes 
que está havendo uma sessão no plenário, e se trata da última 
sessão da atual Legislatura. 

A Mesa determina aos Srs. Secretários Parlamentares 
que comuniquem aos Srs. Senadores que o Plenário está reu
nido nesta última sessão da atual Legislatura e que, portanto, 
S. EJé'5 devem comparecer ao plenário. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

. SALVEMOS A NAÇÃRB~ASILÊ!RA 

Ul!la tunda preocupação ética percorre a Nação Brasi
leira. E a consciência, afinal alcançada, de_ que em nosso 
Pais tudo se deteriora e se degrada. ~ própria normalidade 
institucional vai se tornando ·uma anormalidade. 

Dois episódios incidentaís- a inconfidência d'? _um irmãq 
ra:ívoso e a confissãO- de um tecnocrata assassino - nos puse
ram diante da realidade que tínhamos frente a nossos olhos 
e não víamos. Nos dois casos, o Coogresso Nacional se colocou 
à altura do desafio. Destituímos o Presidente da Rep~blica, 
que se deixou enlear numa trama de corrupção da máquina 
do Estado. Apuram-se as acusações concernentes. à Comissão 
de Orçamento, para extirpar do Parlamento aqueles que o 
d~sonraram. 

Sucede, entretanto, que o primeiro caso, do enorme es
cândalo de denúncias_envolvendo numerosas pessoas e empre
sas, resultou apenas no impeachment, votado quase unanime
mente nesta Casa. Ficou a cargo da Justiça o julgamen~o 
dos implicados, que se arrasta na vaga esperança de que um 
dia sejam punidos. No segundo q.~.so, é muito de temer que 
uns quantos anões sejam cassados por falta de decoro parla
mentar e fique nisto, porque o Parlamento não pode i radiante. 
O grave, porém, é que já entrOu em cena um coro de conivên
cia, clamando pelo cerceamento e pela extinção das Comissões 
~~rlawentares de Inquérito. 

Pode t,tma Nação viver e prosperar debaixo de tamanhos 
eSCândalos e de tão desavergonhada sangria de seus bens? 
Pode uma Nação formar nov~s gerações de cidadãos prestan
teS, debaixo de exemplo de tamanha desfaçatez e impunidade? 

A NAÇÃO EM CAUSA 

Srs. Senadores, é a Nação brasileira que está em causa. 
É a Nação que corre risco! _ 

Com efeito. as duas ondas de revelações espantosas apon
taram clara e insofismavelmente para a nossa incapacidade 
de impor a todos os responsáveis pelos três Poderes uma 
conduta cidadã à prova de roubos, de falcatruas e de favori
tismos. 

Diante de fatos de tamanha gravidade, não nos é dado 
o direito de nos iludirmos_s_obre a profundidade do desafio 
que a história nos propõe e :áos chama a enfrentar. Não se 
trata de um grupo de políticos que assaltou o Poder c se 
entregou a desmandos. Não se trata, também, de uma Comis
são Orçamentária- Vícíada e Viciosa. Esses são os sintomas. 
A Nação brasileira é que está em risco de deterioração, porque 
é a própria estrutura do poder que está corrompida e desmo
ralizada. 

A Nação nos _olha, Srs. Senadores_. A Nação nos vê, 
e é se veio o seu julgamento a 'nosso respeÍto. 

Ninguém ignora que o Parlamento seja instituição indis
pensável e insubstituível para a existência nacional em digni
dade. _Ninguéffi quer extingüi-lo. Sobre nós é que pesam as 
ac.usaçôes. É nossa honra que está sendo questionada. A Na
ção -nos argúi, indagando se somos capazes de servi-la limpa
m_ente. 

O certo é que estamos perdendo, se já não perdemos, 
o respeito do povo brasileiro. Não só a opinião pública expres
sa ·através da imprensa, mas também a voz popular corrente 
de todos os_recantos do País nos questiona e nos acusa. 
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Nestas circunstâncias, CornO deiXar de nos perguntar se 
compomos uma organizaçãcnegtslativa capaz de cumprir o 
encargo de dar à Nação a institucionalidade _Legal de que ela 
necessita? Como negar que excedem _a centena as leis e os 
códigos que a Nação espera de_ nós, e que não se sabe em 
que prazo- daremos? 

E verdade ou é mentira ql!-e nos deixamos levar pelo 
faraonismó? Como negar que esta Casa é o Parlamento mais 
grandioso e mais suntuosarnente edificado -desse niundo? Co
mo esquecer que ele cresceu faraonicalncnte nos anos da dita
dura, em que funcionou coactadO? 

É verdade ou é mentira que somos propensos ao cliente
lismo? Senão, ComO explicar o-número de nossos servidores, 
que excede os quinze mil? Que parlamento no mundo se 
dá tantos serviçais? 

É Verdade ou é mentira que aqui tanihém viceja O favori
tismo? Quais são realmente os salários e vantagens que aqui 
se pagam? Que há de verdade nas acusações de incúria que 
se propalam? 

As dúvidas da opinião pública nessas matérias- e nossas 
próprias dúvidas - tornam imperatiVO que- Se faça claridade 
nessas questões. Toda a Nação pede transparéncia. 

Nenhuma injustiça .seria maior ·qüe a· de supor que á 
Parlamento brasileiro, integrado por tantos homens probos, 
por tantos patriotas devotad~s, ~e tenha degenerado e perver
tido até a insolvência. Ocorre, porém, que uma minoria de: 
parlamentares corruptos e irresponsáveis esiá comprometen-
do nossa Casa-e nossa honr< _ 

O mesmo sucede com respeitO-áo Corpo de servidores 
do Parlamento. Aqui, também, dúvidas postas de público 
sobre o envolvimento de servidores em atas irregulares e até 
criminosos se estendem a toda a Casa e nos obrigam a uma_ 
avaliação rigorosa. _, ___ , - - - -

Por que tão graves acusações se tornam verossímeis? Por 
que nos tornamos tão criticáveis? Adiante proporei algumas 
providências capazes de atender a esta necessidade imperativa 
de auto-avaliação de nosso ser e de nossos atos. 

A JUSTIÇA COMO RÉ 

Nossas responsabilidades, porém, vão além dos limites 
desta Casa. O Parlamento, voz da cidadania, é, ou deveria 
ser, o centro de lucidez e honradez responsável pela correção 
da forma, da estrutura e do funcionamento das instituições 
que cria e consagra. Em conseqüência, temos não s6 o direito, 
mas o dever de acompanhar criticamente as práticas dos Outros 
Poderes. 

É com esta compreensão que rhê permitO olhar tod"o o 
panorama institucional brasileiro, e ouso dizer o que riele 
é sadio e o que nele. a meu juízo, é enfermiço e está podre. 
Acaso _o P.oder Judiciário brasileiro, que funciona fechado 
em si, como um corpo de juízes que se julgam a si mesmos, 
e intenso a qualquer fiscalização, está ísento de deformações? 
Podemos, honestamente, desconhecer que temos uma Justiça 
injusta, porque tarda e cara? É sabido que conta por rnais 
de um milhão o número de processos nas diversas varas ·da 
Justiça, que elas, com sua estrutii"ra ill:Ual, não têm nenhuma 
condição de julgar em tempo previsível. Dado o fato de que 
esses processos, quase todos, tlizem respeito a direitos e inte
resses populares, como desconhecer que milhões de brasileiros 
morrerão à míngua de justiça? 

Muito pior, entretanto, que esses danos da carência de 
justiça são os males da impunidade. Aqueles que decorrem 
de que a julgamentos cheios de trampas processuais muitas 

vezes se segue o arqU.iVaniento da causa, o dito por não dito, 
o feito por não feito. É certo que em alguns casos isso ocorre 
por culpa do Parlamento, que não dá à Justiça a legislação 
adequada. Mas ·em muitos outros casos é a Justiça mesma 
que se atrapalha e produz injustiça: 

É recente o escândalo da? indeniz~ções exorbitantes pa
gas pela Previdência Sõd3I, de cujo julgamento resultou que 
os juízes foram encarcerados_, mas seus subornadores e os 
funcionários qUe pagaram aquelas somas astronôrrfica"s estão 
em liberdade. Até quando? 

Outra anomalia da Justiça é a indUstria das liminares, 
que põe os juízeS a bancarem 6 tOdo-poderoso chefão, embar
gando qualquer ação pública, muitas vezes com base em futili
dades. Se"assim se asseguram possíveis direitos do cidadão, 
assi~ também se prejudicam imensos -interesses coletivos. 
- E quase uma tradição brasileira, triste tradição, ver suce~ 

derem-se escândalos de roubalheira denunciados pela impren
sa, seguidos da queda do interesse jornalístico pelo assunto, 
até que a Justiça inocente o culpado. Em qual daqueles escân
dalos os culpados foram julgados _no mérito da questão e 
foram punidos? Se isso se deu por imperativos judiciais, cabe
ria à Justiça, pelo menos, indignar-si- contra o feio papel que 
representa de coonestadora de traficâncias. . 

Nosso ideal de justiça não pode ser meramente formalista. 
Queremos, é certo, uma Justiça como a Justíça deve.ser: 
atenta à letra da Lei- dura lex sed lex. Mas não uma Justiça 
tão ritualista que não se exalta nem se comove, quando promo
ve a injustiça. IstO é o que ela faz, quando deixa notórios 
bandidos em liberdade, para mais roubarem e mais usufruírem 
de seus roubos, em razão de chicanas processuais. Este ritua
lismo ameaça converter a Justiça brasileira numa burocracia 
da lei, desinteressada pela verdade de qualquer questão, por
que só tem olhos para a processualística. Isso é o que o Supre
mo Tribunal Federal acaba de fazer, lavando as mãos na ques
tão Collor, com total desprezo pelo Senado e pela Justiça. 

--Do feio pecâdo de faraonismo peca também o Poder 
Judiciário. A Nação está estarrecida com as revelaçôes últimas 
sobre a suntuosidade das edificações que o Supremo Ttibunal 
de Justiça está se dando em Brasília. Segundo dados divul
gados pela imprensa, trata-se de um prodigioso conjunto ar
quitetónico de 130-.000 m de obra fina que custará 240 milhões 
d-3 dólares. nesta quadra de crise e de fome. 

Não queremos juízes julgando debaixo das árvores; m~s
também não se admite um Poder Judiciá-rio tão doentiamente 
autárquico, que só cuida de si mesmo, indiferente ao destino 
daNação. 

São também tão reiteradas as acusações_de nepotismo 
e de clientelismo que a Justiça não pode mais esconder sua 
realidade da opinião pública. O povo quer ver. O povo quer 
saber. 

PERVERSÃO DO EXECUTIVO 

É notório, Srs. Senadores, que o Poder Executivo exibe 
ainda piores perversões. Jamais conseguimo"S-instituir um ser
viço civil profissional de caráter técnico-administrativo. Será 
meramente ocasional o fato de que com à ~democratização 
do Brasil se liquidou a maior conquista nossa nesse campo, 
que era a gestão do DASP sobre a administraç-ão federal? 
Enquanto ele existiu, as admissões -Se fizeram por concurso 
e .a ascensão na carreira, por mérito comprovado. Tudo isto 
se perdeu. 

Trata-se, acaso, de uma incompatibilidade entre a ordem 
democrática e a honestidade administrativa? Não. Em tQdo 
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o mundo se vecm go:vernos respeitáveis, dotados de sistemas 
autocorretivos que os reformam quando prevaricam. Se aqui 
um serviço civil respeitável não medrou, não medrou porque 
não fomos capazes de defender a -nossa própria máquina do 
Estado, da politicagem que a degrada pelo clientelismo e pela 
corrupção. -

A corrupção, tal como se exerce na nossa sociedade, 
tornou-se parte inerente do nosso sistema social. Cumpre ·até 
função social de justificar o rigor do fU.IgamentO popu-lar sobre 
o setor público, tido como intrinsecamente _corhrpto, ao mes~ 
mo tempo em que inocenta o corruptor. Outro efei_to_ desta 
corrupção institucionaliiada:é a arrógâflcia dos corruptos_que 
induz a idéia de que todos devem tirar vantagens, _porque 
retrata corno ingénuo quem se esquiva das ladroeTia-s. -

A mais grave enfermidade que grassa em nossa vida in'sti
tucional é a corrupção e o clientelíSmo. Elas afetattl-p-rofunda
mente algumas empresas estatais e autárquicas, que as~umin-_ 
do postura falsamente empresarial priVada, escapam -do con
trole do Estado para passarem a atua~ r:-omo se fossem em
preendimentos privados c próprios. Os critétios-que_a96tam_ 
às vezes para gerir esses bens públicos visa primé>i-düi.lmeilte
a atender sua vassalagem, ante os políticos que nomeiam seus 
diretores, e a satisfazer às reivindicações de sua clientela inter
na, através da dadivosidade em salários, seguros_e toda sorte 
de vantagens. 

Tamanhas c tão abusivas dações estão a exígir jUsto cor'ttf~-
tivo. O remédio não é, Porém, matar o cliente, acabando 
com as empresas públicas. É, isto sim, cóili)jater a doe~ça, _ 
tornando cada titular de cargo de serviços centralizados e 
descentralizados, permanentemente responsável por sua ges~ 
tão c sujeito a ser exOnCi'"ãâo, com perda de tqdos os seus 
supostos direitos e também de seUs bens mal havidos. 

Neste ambiente de corrupção c de favorftisritóS, o mundo 
empresarial privado também sofre graves deformações: Entre 
elas, o de entregar-se ao jogo sujo dos sobrepreços para suas 
obras, a fim de pagar subornOs, e {ambéril para obter superlu
cros. Assim, o fato afortunado de se haverem estruturado 
no Brasil grandes empresas com total domínio da tecnologia 
mais moderna, capacitadas a levar a cabo as obras mais com~ 
plexas em qualquer continente, se vé afetado por uma prática 
viciosa de desonestidade administratiVa e de propensão ao 
suborno c à negociata. 

O BRASIL É VIÁVEL? 

Vivemos, Srs. Senadores, as angústias de -ult;a conjuntura 
dramática. Generaliz3.~se -no-Pãís uma atitude pessimista de 
descrença em nossa capacidade de realizar as potencialidades 
do Brasil. Recitam-se os números relativos às nossas riquezas, 
apenas para dizer que somos incapaZes de utilizá-las. Essa 
ideologia do pessimismo funciona já como fundamento da 
política económica de alienação de nossos bens, de avassala
mente de nossa sociedade, impedindo que se vejam as verda
deiras causas da crise e se mobilizem forças para vencê-las. __ 

Em lugar de culpar por nossos fracassos os gestores da 
economia brasileira nas últimas décadas -aqueles que, senta~ 
dos no poderio da ditadura militar reverteram a política econó- _ 
mica, até então vigente, e afogaram o Brasil na crise- _querem 
é reimpor suas diretrízes desastrosas. __ _ 

As exaustivas-análises devidas ao Prof. August Maddison_ 
mostram que, de 1870 a 1987, o Brasil teve um dos mais 
altos crescimentos económicos que se registrou, medido pelo 
crescimenlo do_ PIB que se manteve secularmente em uma 
média de 4,4% ao ano. O mesmo estudo demonstrou que 

o desempenho da nossa economia foi particular:mente positivo 
de_ 1913 a 1950, enfrentando a grande crise de 1929~30-e-as 
duas_ grandes gueuas. mundiai_s sem declinar-se. Depois de 
1964 é que, ao salto milagreiro. seguiu-se a estagnação,_ que 
é fruto e produto da política económica que_se quer perpetuar. 

A lição desses números é que vínhamos copstr_uindQ a 
N<;tção brasileira debaixo de .uma, diretriz de política económica
capitaneada pelo Estado, através da proposição e realização 
de. metas _setoriais_ e planos nacionais de desenvolvimento. 
Quase tudo que temos de valioso, como o património nacional, 
que dá consistência à nossa economia, resulta de planos gover
namentais d_e intervenção no campo económico para alcançar 
objetivqs claramente expressos. Essa foi a diretriz, tanto de 
Getúlio Vargas e de João Goulart, quanto de Juscelin_o Ku(?its~. 
chek, os principais edificadàres do B-rasi!"moderno. 

Abandonand<? aquela orientação para enveredarem na 
políticl} privatista de maís privilegiar os ricos e endividar o 
País, o que se alcançou foi a ruptura do ritmo de desenvol~ 
vimento que o Brasil vinha experimenta,ndo &ec:ularmente. 
S_uas vítimas não foram somCnte as classes trabalhadoras. Fo
ram, de fato, todos os assalariados do País. Em trinta anos 
dessa economia neoliberal, todas as categorias profissionais 
se proletarizaram - os médicos, os militares, os professores 
são exemplos de queda do poder de compra de seus salários 
de três para um. Dete_riorqu~_se toda a máquina administrativa 
do Estado. Isso é o que se vê em nossa medicina pública 
que não socorre, nem cura; em nosso sistema escola_r que 
não ensina; em nos_s_a_ rede viária atravancada-e inviável; em 
nossa prodigiosa <;tgricultura de exportação, incapaz de propor~ 
ci_onar fartura alimentar; na previdéncia so_çial corrompida 
que não funciona. 

Países há de econ()mia tão débil c precária, que não po
dem senão entregar-se à dependência frente :,tos capitais trans
naciol").ais, tomando os tecnocratas neoliberais como seus men
tores. 

Este não é o caso da Nação brasileira, Srs. Senadores. 
Somos herdeiros de uma província vasta e privilegiada, oride 
se m_ult~glicou um povo ativo, sedento de progresso e de pros
peridade. Temos tudo o que se pode pedir para nos fazermos 
uma das mais prósperas Nações da terra. Jamais o alcança~ 
remos, porém, pela entrega do_ comandoc superior da nossa 
economia a gestores social e nacionalmente irresponsáveis. 

Elites Infiéis 

Srs. Senadores_,_ o que nos tem impedidO de realizar~ as 
potencialidades do Brasil não é falta de recursos naturais, 

nem são deficiências do puvo _brasileiro. O que é ruim em 
nós, .e o tem sido secularmente, são nossas elites infecundas 
e infiéis. - · 

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

O SJl.. DARCY RIBEIRO- Pois não, nobre Senador. 

_ o_ Sr. Gerson Camata :.._-PercebO que. agora, V. Ex' 
começa a aprofundar a anáHse daqueles males que expôs. 

_ inicialmente, em seu impOrtante pronu_nciamento; pronuncia
mento este produzido por quem tem a~toridade moral e expe
riêri_cia suficiente-para as advertências que V. Ex• vem fazendo. 
V_ Ex" afirmou que_ dois incidentes proporcionaram esta desco~ 
berta que, talvez, não seja uma crise, mas..,.I_)a verdade, um 
começo de recuperação do País._Ouvi atentamente a análise 
profunda que V. Ex~ faz sobre a situação desta Casa, a maneira 
como ela é conduzida, o clientelismo que levou o Congresso 
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Nacional à situação em que se encontra hoje. Acredito que 
V. Ex" chegará, ao final de seu pronunciamento, com a indica
ção dos remédios, das soluções, dos meios que o próprio 
Congresso pode usar para q_ue saia:rl)~~--deS:ta sit~ação difícil 
que o País atravessa. Sinto a preocupação de V. Ex• com 
relação à recupétação do Poder Legislativo, quando coloca 
os problemas que: e:sre· enii'~rita e que o emperram, o amarram, 
e até o deixa mal perante a opinião -pública brasileira. V. 
ExranaliSOU.t3mbém o· problema do Judiciário, que é-muito 
sério, expondo-o de uma maneira até muito crua:, muita aberta 
à reflexão de todos nós brasileiros. V. Ex~ começa a analisar 
a Sitliã.ÇãO âO Brasil na atual conjuntura e por que chegamos 
a tal ponto. O seu discurso é uma advertência, um apelo, 
um gritO produzido por quem possui longos anos de vivência 
política, mas, acima de tudo, com o caráter de um político 
que, com toda essa experiência política, tem o respeito dos 
seus pares e o apreço da Nação, pela seriedade com que 
sempre exerceu os seus mandatos. De mod9 que a sua fala, 
mais do que uma advertência, deve servir à meditação e à 
reflexão de nós Parlamentares, de nós brasileiros. Vejo que, 
ao analisar agora a-situação--do País, o esgotamento desse 
modelo que veio ao longo do tempo, V. Ex& não o faz com 
a desesperança daqueles que estão desanimados; mas o faz 
esperançosamente-; demostrándo que este País tem meios 

de sair da crise, que ele é viável, e se louvando na palavra 
do cientista político norte-americano: o País que mais cresceu 
neste século, apesar de tudo. Imagine se não tivéSsemos en
frentado tantos problemas. Seríamos talvez, hoje, não nos 
ombreando ou tentando passar os tigres--a_SiátiCõs, mas seria
mos o grande tigre da América Latina. Quando fa?emos essa 
1análise, chegamos a pensar até que fatores externos podem 
ter influído_ nessa maneira de tentar atrasar o CreScimento 
e o desenvolvimento económico do -País, porque senão ele 
ifaria sombra ao nosso grande irmão do norte, ou estaria muito 
à frente dele. Cumprimento V. Ex• pela oportunidade da sua 

·· /rtuna em que V. Ex~ coloca à reflexão dos seus Pares, à 
I reflexão -dos brasileir?s, estas palavras tão duras, 111:~s n_eces
j sárias de serem ouvtda~ ~ s:rem levadas. à_ conSciencta de 
1 cada um, para o pensamento e para a reflexao. 
' 

I O SR. DARCY RIBEIRO - Muito obrigado, Senador 
GerSbá Camafa. É um conforto para mirit Vei-a concordâllcia 
de V. Ex• com aquilo que. estou ~.izendo. _A Nação brasileira 
está em causa e corre -riSCos. As acusações levantadas e das 
quais a opinião pública tomou conhecimento argúem a todo 
o Parlamento, argUem o Judiciárfo e argúem o Poder Execu-
tivo. Não podemos minimizar a--dimensão tremenda desta 
crise. Estamos desafiados a enfrentá-la com seriedade. 

. Eu dizia que o ruim no Brasil não é o povo, que ~ ruim 
no Brasil não é a falta de recursos. O que é ruim em nós, 
e o tem sido secularmente, são nossas elites infecundas e 
infiéis. 

O Sr. Lourival Baptista- V. E~ permite um aparte? 

O SR. DARCY RIBEIRO..:._ Com muito gosto, Senador. 

O Sr. Lourival Baptista- Emin_ente S~11ador Darcy Ri-
beiro, o meu aparte serã breve. Estou ouvindo com muita 
atenção o discurso de V. Ex~ e ouvi o aparte do Senador 
Gerson Camata também com muita atenção. Direi simples
mente a V. Ex• que faço minhas as palavras do_ Senador Gerson 
Cainata. Subscrevo em género! número e grau tudo que S. 
Ex• disse a respeito do -seu pronunciamento, a reSpeito da 
sua pessoa, da sua dignidade, da sua maneira de agir como 

ho-mem público, que é um honra para o Brasil e uma satisfação 
para nós Senado~es:. Muito obrigado. 

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito obrigado, Senador. 
Eu dizia que o ruim no Brasil são as elites patronais 

que retiram seu poder da atividade econômica, sempre pro
pensas a fazer do Brasil um proletariado externo_ que não 
existe e não trabalha para si mesmo, maS ·para servir ao mer
cado internacional. E as elites patriciais, coristituídas por nós 
mesmos, políticos, ge_nerais,jvízes, admiÓistradores, que tira
mos o poder do desempenho de cargos p_ú_!_)liços. E _só o usamos 
para legalizar e coonestar esta velha orde_m antinacional e 
antipopular. 

Esta dupla elite constitui uma trama despótica, podero
sfssima e muito antiga. Ela é a responsável pelo reacionarismo 
intrínseco da sociedade brasileira. Foi ela que fe~ de nós a 
última nação do mundo a abolir a escravidão. E ela que, 
ainda hoje, impede o Brasil de democratizar o acesso à terra. 
para acabar com a fome. 

Para bem avaliar o caráter de nossas elües é bom campa· 
rá~la com suas similares. Os legisladores norte-americanos, 
já em 1860, abriram todo o Oeste _ii!!_epSq qaquele país aos 
pioneiros que quiSessem cultiVá-lo. E esta foi a base institu
cional de sua prosperidade, fundada numa economia ag~ícol_a 
de milhões de granjeiros. Nossa Lei de Tetras, que é de 1850, 
bem como seus de_sdobramentos, instituiU, ao contrário~ o 
monopólio da terra, o direito de ter e manter a terra impro
dutiva por força do direito de propriedade. Este é o compo
nente principal de nossa estrutura fundiária, consagradora 
do latifúndio. 

Ela é a causa primeira do êxodo rural, que fez do Brasil 
o País em que as cidades mais crescem e crescem mais caotica· 
mente, condenando milhões de trabalhadores, por geraçõês 
e geraçõ~s. a uma .vida miserável. Seja no campo, enquanto 
lá conseguem manter-se, seja na perifàia das cidades, como 
massa de marginalizados. E ninguém pa_rece ver o yJncuJo 
causal que ata esta miséria à instifucionalidade fundiária. Ain
da hoje, nada comove mais a rnüítíssirhos parlamentares que 
o sagrado direito de indenização aos açambarcadores da terra. 
Impossível é comovê-los. com o drama das ondas e ondas 
de brasileiros lançados na penúria. 

O produto final desse processo hediondo de exclusão 
social é a situação de desemprego estrutural que se implantou 
em nosso País. Nossa economia, que sempre Viveu faminta 
de mão-de~obra, gastando no trabalho milhões e milhões de 
índios, de negros e de imigrantes, hoje se defronta com o 
problema de que nossa população tornou-se descartável, por
que excede as necessidades de mão-de-obra no sistema empr~
sarial. Se alguém quisesse importar cinqüenta milhões de bras1~ 
Ieiros, não teríamos dificuldade de provê-los. Não havendo, 
porém, quem os queira, estamos condenados a uma opção 
radical. Seja a de perpetuar essa ordem social desumana, 
até que a Nação se extinga pelo desgaste _do seu povo no 
genocídio, seja a d_e reordenar a economia, para garantir o 
pleno emprego, pondo fim à sua seqüela de violência, de 
prostituição de menores e de assassinato de crianças, que 
dão ao mundo uma imagem sinistra do nosso País .. 

A modernização désta velha--elite consistiU principalmen
te em a ela se incorporar ultimamente a malta fonnada pelos 
principais detentores dos meios de comunicação, essencial
mente da televisão. Eles exercem o ambíguo papel estratégico 
de empresariado fiel a seus interesses comuns; e de um patri
ciado, enquanto concession_ário de um serviço público, que 
vem a ser ·o principãl instrumento de formador da opinião. 
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É verdade que a Lei coacta seu poder totÇJ.I, regulamentando 
os programas eleitorais pela televisão. Mas lhe:s_dá rão-_amj,Ja 
margem de ingerência que ele se so_brepõc aos partidos_políti
cos para -manipular a-s eleições. Constitui um_ c.!sCândalo inter
nacional o poderio-- alCançado no Brasil pelo Sistema GlObo 
de Televisão, que nomeia governantes e manipula a opinião 
pública com total idesponsabitidade ética. educativa e cul
tural. 

Sr. PrcsidentC, Srs. Senadores, o Podei- ExeCutivO no 
Brasil, na verdade das coisas, é constituído por um corpo 
de mais de cem mil detentores de cargos de confiança, que 
comandam os serviços 'pUblicos, as autarquias e ás empresas 
estatais. ConstitUem um clube de "contemplados", como 
aquele que recebeu por doação da Coroa portuguesa a gestão 
dos bens da Companhia de Jesus, quando ela foi expulsa. 
Efetivamente, na qüalidade de detentores de altos cargos, 
esta plutocracia, indicada e nomeada por açâo política, gere 
o BrasiL Se houvesse dúvidas sobre a vulnerabilidade desses 
novos ''contemplados'' à corrupção, estas: estariam dissip-adaS. 
A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre -o-"Orçanlento 
está comprovando, sem deixar dúvidas, o conluio Iadravaz 
de parlamentares com hierarcas federais c autárquicos c com 
agentes das grandes e~preiteiras. 

Nessa trama nefasta é que se estrUtura a prática· da c9riup~ 
ção como sistema. Seu defeito maior: entretanto, Srs. senado
res, é que habitualmente esse sistema de reger o País através 
de cem mil cargos de conffança é encarado como coisa natural. 
Há até quem julgue que é le_gítimo que parlamentares e gover
nadores indiquem os titulares de cargos administr~tiyos que 
mais afetam a população. Não é assim! Em nenhum paíS s"éiio 
se admite que detentores de mandatos cletiv-os tenham esse 
direito. Ao contrá!iO, -se defende tanto a autonomia e indepen
dência de ação -dos representantes e mandatários- por voto 
popular quanto a _.independência e profissionalismo dos res
ponsáveis pelo serviço civil. 

Comprovou-se, já, que essa teia de articuladores políti
cos, de altos funcionários e de agentes das empreiteiras está 
mancomunada para assaltar o Orçamento da União._ Acresce; 
porém, que ela é responSável por crimes muito maiS grZtv~s._ · 
Suas ações mais-- deletérias _são as destinadas a perpetuar a 
estrutura do poder e o seu domínio sobre a economia e sobre 
a sociedade. Ela opera, de fato, como uma plutocracia que 
nenhuma farsa eleitoral dissimula, mesmo por que nossas-elei
ções, dominadas pelo poder económico, servem -é para coo
nestá-la. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos últimos anos, um ban
do de tecnocratas bisonhos assaltou os-órg!l~_s defíilid~:>res da 
política económica e financeira do Pa_ís. São os Chicago~boys, 
discípulos de Delfim e de ROberto Campos, todos de cabeça 
feita lá fora, todos colonizados mentalmente. Em sua arrogân
cia, eles não reconhecem nenhuma função social da proprie
dade, nem qualquer ordem de interesse económico propria
mente nacional. Atribuem qualquer idéia de planejamento 
económico ao comunismo. Apátiidas, nada sabem nem que
rem saber da história br3síleira. Comportam-se corno se o 
País devesse nascer agora de suas mentes avassaladas ao capi
tal transnacional. 

São eles, Srs. Senadores que encarnam; hoje, o pendor 
reacionário de nossas elites. :é através desses porta-vozes que 
as velhas elites pedem um Estado mínimo, uma economia 
socialmente irresponsável, desligada de qualquer fidelidade 
nacional e ainda mais assanhadamente devotada ao lucro. 
As credenciais que podenJ apresentar de sua competência 

para g~rir a economia brasileira sã_o todas negativas. Seus 
dois feitos maiores e incontestáveis são a perda da moeda 
nacional, que na voragem do processo inflacionário tornou 
mero registro escriturai, sucessivamente depreciado, e a inven
ção da chamada correção mone_tária. E foram eles que desen
cadearam a ciranda financeira, qu_e_ desvia a massa principal 
da poupança brasileira de seu destino natural, que seria a 
reinversão produtiya, para pura especulação. 

Seu discurso não rn'uda. Outra vez prometem que se tlve
rem liberdade de lucrar, o bolo das riquezas há de crescer, 
para ser distribuído. O que pretendem, de fato, não é menos 
do que congelar a vel~a ordçm, _Sua trampa é_ fazer supor 
que .exista, escondida por aí, uma casta de _empreendedpres 
ge~ia,i~. !=-a pazes de_, promover o progresso e a modernizaÇão 
e a riqueza geral. ~ _crível que nosso patronato possa passar 

· da condição do mais açambarcador que se __ conhece, para a 
de um apostolado distributivista? Seria de rir corno uma piada 
essa afirmação, se_

0
não fosse tão trágica. 0- Brasil _é o caso 

mais escandaloso de,concentfação de renda que se conhece. 
Somos o País em que os ricos mais monopolizam e em que 
os pohres menos vêem a riqueza que produzem. 

----Quein é, de fato, cste·empresariado alçado à condição 
de salvador da Pátria?--0 núcleo rriais ativo e próspero dele 
é formado pelos banqueiros, cujos lucros são_!ã~)eXo!b!_tal}tes_ 
coma jamais se viu. A parridf)ãç-ão dos bãncõs -nCd5fB Safiáu, 
nos últimos anos, de menos de 5 para mais de 20%~ o que 
signifiCa-que já se apropriara-m da maior parte das empresas 
brasileiras. São eles também que estão atrás de toda a conspi
ração- privatizadora; alardeada pela mídia e vexatoriamente 
apoiada pelo governo, até mesmo pelos órgãos públicos, desti
nados a defender e desenvolver a economia nacional. 

O outro compoÍlente empresarial básico é fOrmado pelo 
corpo de gestores das empresas multinacionais, que predo
minam eiri váiiOs setores da economia. Nem chega a ser um 
patronato, é um estamento gerencial burocrático, cuja fideli
dade está atrelada_ aos interesses de patrões lá de fora. Entre
gar a tais heróis do capitalismo parasitário _e a tais burocratas 
tiãnsnacionais a con_d!J.ção de economia brasileira, seria, doar 
o. Brasil~ vontades alheias, in.difereiües ao seu destino. · 

- Alega-se, às vezes, que. o motivador básico das ações 
dos c~icago-boys sejam doutrinas econômicas em rrioda_ lá 
fora. E muiito mais provável que suas desrazõe_s apenas encu
bram crus interesses de lucro_ A rigor, eles são leais herdeiros 
e sucessores daquele tipo de economista que acha legítimo 
lucrar e enricar no exercício de funções públicas. Sãc;>_ estes 
energúmenos que em sua fúria priVatista ameaçam alienar 
o corpo principal das empresas do país. Aquelas que dão 

·envergadura à nossa economia, a capacitam a atuar interna
mente, promovendo a modernização e, externamente~ enfren
tando a competição internacional. 

A campanha neoliberal, que as classes dominantes desen~ 
cadeararn por todos os órgãos de comunicação e através _de 
todas as múltiplas instituiçõeS que elas controlam, ~em um 
objetivo concreto- a privatização do imenso patrimónío das 
empresas públicas, que permitiram a economia nacional cres
cer e modernizar-se. , _ ,-- _ -, - --

Embora falem de boca cheia da capacidade empresariado 
privado de realizar milagres, não se interessam por nenhuma 
das centenas de empresas falidas, que foram jogadas pela 
ditadura no regaço do Tesouro Nacional, para tirá-las da 
insolvência. O que querem é adonar-se das grandes empresas, 
nas quais o País investiu, ao longo de décadas, a maior parte 
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de suas poupanças. Eles as querem -porque ·elas são prodigio
samente lucrativas. 

Como acreditar que seu furor neoliberal privatizante cor
responda aos interesses da economia e da sociedade brasilei
ras? Isto ocorreria, talvez, se privatizassem denúo de um 
programa destinado a reativar a econoinicl nacional atraVés 
de novos investimentos. 

Também não é crível que seu objet~vo seja aumentar 
os recursos disponíveis para assistência soCíàl aos deSerdados. 
Aqui se privatiza é para entregar um imenso patrim6rl'ió plíhli
co, a preços vis, ao capital parasitário e--eSpticulador. visando 
a a-umentar seus lucros extraordinárioS. 

Para medir a imprudência desses açambarcadores de bens 
públicos, basta comparar os· prOCedimentO~ ·que eles propug
nam aqui com o que se faz lá fora. O proceSso de privatização 
realizado na Inglaterra, por exemplo, consistiu numa demo
cratização do capital de doze de suas grandes empresa~ e 
rendeu ao Tesouro inglés 40 bilhões _ele dólares para novas 
inversões, vendendo suas ações a cinco milhões de investi
dores. Aqui, ao contrári"o, o que s'e fez foi chamar·o Estado 
a novas inversões, novos gastos, onerosíssüTIOs para viabilizar 
as empresas, antes de privatizá-las. Foi entregá-las em leilões 
numa dação vergonhosa de _bens públicos. As operações de 
prívatização da Companhia Siderú-rgica Nac_ional, da USIMI
NAS, da MAFERSA, da US!PA e de outras empresas rendeu 
nominalmente 5~2 bilhões de dólares, que custaram efetiva
mente aos arrematadores a insignificância de 62,4 milhões 
de dólares ou 1 ,2% porque eles as pagaram em moedas podres. 

As empresas que agor~ _sãó_p_bjeto da cobiça privatiza
dora, criadas todas pelos G<?vernos de Getúlio Vargas e João 
Goulart, são o esqueleto da economia brasileira que:, sem 
elas, cairá como saco vazio. A mais !Inportante delas é a 
Companhia Siderúrgica Nacional _que "devolveu ao Brasil 
o domínio do minério de ferro de Minas Gerais, controlado 
até então pelos ingleses. 

Getúlio Vargas fez ver ao~_ a)iados q~e tinha reivindi
cações ·específicas de dinamização da economia brasileira que 
deviam ser atendidas para que pudéssemos realizar o esforço 
de guerra. Assim-e -qüe a: -Siderúrgica de Volta Redonda foi 
fabricada durante a guerra e ii].a~g!Jrada em 1945/ Desde então 
pàsSOti 3 &p'e-rtr C0íii6_3.--ffiatriz da industrialização brasileira. 
Hoje, doada a banqueiros, será, por certo, mu-ito lucrativa 
para eles; ao mesmo tempo que se totnará cada vez_ mais 
onerosa para a economia nacional. 

Cres-ceu -·como· a rriáió-r das _empre§-as _ITlundiais do_ seu 
ramo, com património su'p_eriór-a 30 bilhões-de dÓlares. 

A Companhia Vale do Rio Doce, outra· empresa, que 
devolveu ao Brasil o domínio do minério de ferro de Minas 
GetliiS,--cõilffoladÕ- ãié- então pelos ingleses, cresceu como 
a maior das empresas mundiai~ de seu ramo, com-um patti-:.. 
mónio superior a 30 bilhões de dólares . .a Vale possui, hoje, 
dois sistemas completos e integrados_ de J.llnieração-ferroviá
ria-porto, o das jazidas do quadriláterc ferrífero de Minas 
Gerais e o do complexo de Carajás-lt; qui, que explora a 
maior jazida de minério de ferro do mundo. Possui um sistema 
próprio de navegação-, atua no ·setõr de celulose, conta com 
uma empresa própria exclusivamente dedicada à pesquisa 
mineralógica. Participa , ainda, com outros grupos empresa
riãis nacionais e estrangeirOS, etn diversas atividades minerais 
e ibdustriais, destacando-se o manganês, o titânio, o ouro, 
a bauxita, a alumina e o alumínio. O valor d_e suas reservas 
minerais que já estão sendo exploradas é superior a 500 bilhões 
de dólares. 

Sobre essa empresa, por todos- os títulos ex1tosa. dotada 
de capacidade ímpar de atuar no mercado nacional c mundial, 
diretamente e por intermédio de associações, se lançam há 
vários anos os tentáculos _do privatismo, que através de diver
sas manobras procura desmonta-la para dela se apropriar. 

Outr!l empresa cobiçaqíssima pelos privatistas é a PE
TROBRAS. Ela custou ao Tesouro Nacional 10 milhões 
de dólares, dos quais 4 bilhões a ela reverteram. O valor 
reconhe_cido hoje no património da PETROBRÁS é de 50 

bilhões de dólares, e _o valor da sua res~rva de petróleo e 
de gás é superior a 180 bilhões. Seu funcionamento como 
empresa monopolista rendeu ao País_ uma economia de outros 
180 bilhões de dólares, que teríamos pago a mais pelo petróleo 
que consumimos nessas décadas. · 

A ELETROBRÁS, que é o terceiro caso escandaloso 
de tentativa de privatização,_ criada em 1954 para libertar o 
Brasil da infeCUndidade das empresas privadas, incapazes de 
gerar a economia requerida para o desenvolvimento do País, 
tem hoje um patrimõnio reconhecido de 100 bilhões de dólar_es _ 
e atende a 75% da população brasileira, com tarifas mais 
baiXas-do que a taxa mundial. Seu potencial energético cresceu 
mais de dez vezes desde que foi criada. Propala-se que os 
Chicago-Boys querem arrematá_-! a por 20% do seu valor, ad
vertindo, eles próprios, que os arrematadores não assumirão 
nenhum compromisso de construir a::. novas hidrelétricas de 
que o País necessita. O Tesouro assumiria o encargo dc_cons
truí-las, certamen_t_e para as entregar, depois, aos buscadores 
de lticros fáceis. 

A EMBRATEL _criada em 1962 foi reestruturada em 
1972 para regef o' monopólio nacional das comunfcações. Seu 
parrimônio compreendendo os órgãos centrais e as telefónicas 
dos Estados é da ordem de 80 bilhões de dólares. O imenso 
valor de seu monopólio comerciai é incalcul_ável. Esse futuro 
de Empresa, muito mais que suas instalações, é _o que se 
quer desapropriar porque ele é tido como um dos maiores 
negóc;:ios que hoje se oferecem em todo o mundo. 

Agõra, pasmem, Srs. senadOres, os Chicago-Boys, em 
seu fui'or privatist'a, planejam uma reversão esdrúxula, que
rem colocar, de novo, a LIGHT em poder de particulares. 
A sua compra oelo Estado. aue ~nns!ituiu um escândalo 
pelo pieço âitíssiffio - que ir;c1~i~ ;~~citação de sua imensa 
díVida externa-. se fez_~oze anos ant.es de_que todos os 
seus·o-ens; por foiça contratual, revertessem gratuitamente 
ao Brasil. Esta foi a grande negociata do século, promovida 
pelos próprios donos da LIGHT. Querem agora repetir a 
façanha ao revés, readquirindo a empresa que perderam, por
·que foram incapazes de fazê-la crescer, na medida das necessi
dades energéticas do País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, atentem bem para o fato 
de que as grandes ~presas nacionais que se quer privatizar 
ou doar a particulares foram todas elas montadas com recursos 
públicos, dentro de programas governamentais, a.o contrário 
das que foram privatizadas no estrangeiro. Cresceram, depois, 
por sua própria ação dentro do mercado, até se equipararem 
às suas similares das nações ricas. Cresceram, aliás, muito 
mais do que as empresas estrangeiras aqui implantadas no 
mesmo campo, como as velhas siderúrgicas, hidrelétricas e 
as exportadoras de minérios. 

Não se tratam de empresas estatizadas, como aconteceu 
na França e na Inglaterra. que voltam ao regaço da empresa 
privada; tratamwse de imensas inversões, as maiores que o 
País fez em sua história e que passam a constituir objeto 
de doação. 
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Atentem, também, Srs. Senadores, para b fato espantoso 
de que o valor patrimonial das empresas _citadas, que se quer 
privatizar, é de 250_bilhões de dólares, e qu_e o valor de suas 
reservas minerais _é de 750_ bilhões. de dólares - no total 
dá 1 trilhão de dólares. Um trilhão de dólares, Senhores,, 
é _Q_ valor das empresas que se quer privatizar! E privatizar 
como? Como aquelas que já foram privatizadas, pagando~se 
1% do valor delas. 

Nunca houve roubalheira maior, nu-rica hOuve-esCândalo 
maior contra~ o patrimônio do povo bra~ileiro. E o fazem 

prometendo que com essa privatí:Z:açãóoelas virão a florescer. 

Pois_ bem, essas empresas custam e valerri 20 vezes mais 
do que todos os capitais estrangeiros aplicados no Brasil._ 
A expectativa de que venham novos capitais ou que surjam· 

empresários capazes de dinamizá-las, é uma ilusão. E se o 
País nela entrar estará cometendo um ·crime -do tamanho 
dos dois maiores crimes da classe dominante brasileira. 

As nossas elites cometeram um crime histórico de atrasar 
por 50 anos a abolição da -esàãvãillra ~ o seu segundo crime 
é ter atrasado_ até hoje uma reforma ag_rária, cuj~ falta 

é responsável pela miséria do Brasil, pelo crescimento abusivo 
das cidades e pelo acúmulo de uma imensa massa margínaL_ 

Pois-bem, esses dois crimes:~ o de atrasar a aboliç;:,ão da 
escravidão por meio _Sé~_ul9_ e o de-ll30 permTtir uma refoÍ'ma 
agrária, são da mesma dimen~ão do q_!J.e ~cri_~_ se_ es~a elite 
conseguisse tomar um trilhão de dólares de investimentos 
desta Nação e esta os doasse à propriedade privada, __ que, 
na realidade, são banqueiros- o capital parasitário iitenos 
fecundo para o Brasil e que são reprcsc':Jtantes d_e i11te~es~es 
estrangeiros. Não h~veria escândalo maior e a·Nação não 
poderia ficar tr~nqüJia_ ~!a~t~ _9~~s~ atl).e~ça_. 

os- Cliicago-Boys estão dispostos _a- fazer isso e, para 
meu escândalo, o Governo- inclusive o Presidente da Repú
blica que sempre teve uma posição lúcid~_ e nacionalista
está conivente- com eSsã-aÇâ0-

A esta altura de nossa htstóna, Ça ll_tstóna parrm, frente 
a essa situação dramática,_ urge d~finir aqueles Valoies que 
são indispensáveis. De um lado, da~ autonomia e respo_nsa
bilidade à Justiça, que é a única garantia de legalidade e 
de defesa do cidadão contra o arbítrio. 

Urge recuperar a dignidade do Parlamento, que é a Casa 
ordenadora da vida nacion~l, mas que é Casa que não pode 
viver sem contar o tempo todo com o apoio-da cidadania. 

Urge exigir do Governo e instrumentá-lo para que atue 
patrioticamente na sua tarefa de conduzir o Brasil ao seu 
destino. 

A onda de escândalos, que espanta a cidadania brasileira 
e faz o mundo pôr os olhos sobre nós como a tnais extravagante 
das nações, deve servir para alguma _coisa. Servir, ao menos, 
para a tomada de CO!!Sc,i.ência __ que _nqs permita assumir, na 
sua inteireza, os problemas da Nação. E nossa Pátria brasileira 
que está em risco, esperando de nós o remédio capa_z _de 
pór fim a essas vergonhas institucionais, a esse descalabro 
económico e a esse genocídio do povo brasileiro. 

Nada será alcan-çado, todos sabemos, Srs. _Senadores, se 
cruzarmos os braços na esperança de que, espontaneamen'te, 
nossos defeitos estruturais se corrijam e que a honestidade 
e o patriotismo floresçam enú-e nós. É impeta~iva uma inter
venção corajosa em todas as esferas de poder, em todas as 
estruturas de comando. 

Enuncio, a seguir, quatro ordens de medidas destinadas 
a fazer face aos mais graves desses problemas: a corrcção 

da corrupção, que _grassa em todas as esferas do. poder; a 
negociata das privatizações; a necessidade imperativa de abrir 
nossa estrutura fundiária monopolizada; e o imperativo de_ 
se criar um serviço público liberto do clientelismo político._ 

No primeiro caso, será demais pedir que em cada um 
dos três Poderes da República se instale uma Comissão Corre
gedora? Tais Corregedoria_s, para cumprir o seu papel, devem 
ser investidas de três poderes essenciais: o poder de infor
mação sobre qualquer setor da vida nacional, inclusive, e 
principalmente, o bancário, que melhor reflete e _retrata a 
corrupção; o poder de embargo, que permita afastar qualquer 
autoridade do cargo, função ou até mandato, que exerça irres~ 
ponsavelmente, até que aJustiça o julgue; o poder de auditoria 
para determinar devassas em_qualquer área da vida nacional 
suspeita de atentar contra os interesses do povo e do BrasiL 

Cada uma dessa Corregedorias integraria representações 
dãs outras duas e seria composta, também, ROr personal_idades 
de notória experiência e de ilibada reputação, indicados por 
órgãos da sociedade _civil, como a OAB, a ABI, bem como 
pelo Estado Maior das Forças Armadas e pelas federações 
sindicais, patronais e operárias. 

Remédio forte, se pode dizer. Forte mais eficaz, e não 
mata. Mortal é deixar a crise sangrar o povo e minguar a 
Nação. 
· Remédio que porá fim à impunidade, impondo penas 

tão severas a subornados e a subornadores, que todos e cada 
um saibam e sintam que não vale a pena prevaricar. 

_ Remédio que a todos conv~nça de que é perigoso demais 
o .usO ilícito do poder de que se é investido. Remédio que 
afirme que nada é mais difamante do que atentar contra a 
dignidade do povo e contra as instituições da República. 

_São medidas Quras, são remédios sérios e duros, mas 
é dessas medidas e desses remédios que_ nessa situação de 
crise a Nação necessita. 

Para concretizar as minhas sugestões_, __ acabo de propor 
à Assembléia Nacional da Reforma da Constituição a irlsta
laçãó dessas Comissões Corregedoras. Simultaneamente, peço 
algumas outras medidas. _ __ 

Em primeiro lugar~ a de que as privatizações deçrnpr"esas, 
com patrimónios superiô-res a 5 milhões de dólares, só possam 
se fazer com autorização prévia do Senado FederaL 

Quanto à questão fundiária, peço a ConstituTçãõ brasi
leira que fixe norma para desencadear, no Brasil, hoje, aquela 
reforma agrária' que os Estados Unidos da América do Norte 
realízaram há 150 anos. Há 150 anos, os Estados Unidos abri
ram, em toda_ o seu oeste,_ imenso fundo de colonização. Não 
faremos reforma agrária nunca, enquanto estivermos aqui in~ 
sistindo em comprar as terras mal-possuídas e não utilizadas 
pelo chamado justo preço pago em dinheiro e pago previa
mente. 

Deve-se reveter o património da União, e reverter ·ao 
povo brasileiro, como um fundo de colonização às terras mal 
havidas e às terras mal utilizadas. O que peço é que se inscreva 
na Constituição o princípio de que a ninguém é justo manter 
a terra improdutiva por força do direito propriedade. Com 
isso se cria o conceito de uso lícito que será definido pela 
Lei. _ ___ .: ,-- -- . ._. 

Proponho ainda bases i11stitucionais para organização do 
serviço público federal, que lhe dêem o caráter de uma buro
cracia técnico-profissional, responsável, estável e à prova de 
corrupção e clientelismo. 

Para taqto_, se criaria uma Justiça Agrária. destinada a 
pór e-m prática o princípio constitucional de que a ninguém 
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é lícito manter a terra improdutiva por força do direito de 
propriedade. Nessas novas bases constitucionais, se reverteria 
à Nação e ao·povo brasileiro a imensíd3.de de terras a pro.:.
priadas por especuladores que não as cultivam nem deixam 
cultivar. 

Bem sei, Srs. Senadores, que estas são propostas ambicioK 
sas. Não menos ambiciosas, porém, que-nossa: eSperança que 
o Brasil passe a limpo·so.1rinstitucionalidade para que. afinal, 
dê certo, abrindo sua estrutura social para que nela caiba 
a prosperidade de todos brasileiros. 

É o Brasil que nos olha, Srs~ Senadores. 
A Nação brasileira que nos pede remédio. 
Salvemos a Nação brasileira! 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem Pal

mas.) 

Durante o_ discurso _do ~r. l)ilrçj_Ribeiro,_ ·ºSr .. 
Gerson Cafn.atà dt!ixa ci cadeira da presidêitda, que é 
ocupada pelo Sr. Alvaro Pacheco. 

, Durante o discurso do Sr._ Darcy Ribeiro, o Sr. 
Alvaro Pacheco deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, /" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra, 
corno Líder, ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR- MA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discu-rso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, participei, com ou
tros Líderes do_Senado, da exposição Iefta pelo Ministro--da 
Fazenda, o nobre Senador Ferl)-ando Hefl:~ique Cardoso. 

Na ocasião fiz sentir aS_. Ex~ que a proposição do GoVerno 
Federal de retirar 15% dos Fundos de Participação dos Esta
dos e dos Municípios não poderia ter go-a-naano repreSentante 
do Maranhão e nem de representante de Estadqs mais pobres. 

O Fundo de Particfpação doS-Municípios tem como índi
ces para o recebimento a população multiplicada pelo inverso 
da renda per capita, o que sabemos todos nós. Significa -que 
os Estados mais pobres tém um quinhão mai_or_,_ Os fllUriicfpto~ 
mais carentes têm um quinhão maior: ETitão-, ÕãO tem por 
que o Governo Federal fazer um fundo para ser gerido pelo 
Governo Federal e ir buscar esses récutsos, tiiando-os dos 
Estados e dos Municípios mais carentes. Seria, assim, uma 
espécie de Plano Robin Hood às avessas- de tirar dos pobres 
para dar, quem sabe, para os ricos. 

Mas, dizia o Ministro que se pode colocar um item priori
zando os Municípios e os Estados mais carentes. Acho que 
se criaria, af, Sr. Presidente, urna dependência política: fica
riam os_ Estados e Municípios obrigados a urna reverência 
-reverenciar o Ministro para ver se, assim, conseguem algum 
dinheiro. -

Nós vimos agora, na CPI do Orçame-nto, que não é um 
bom rumo criar-se dificuldades para-queas verbas e os recursos 
cheguem aos Estados e Municípios, -porque têi"nliri'3m pela 
compra de facilidades, gerando problemas de corrupção. En
tão eu fiz ver a S. Ex~ que não votaria, e mais; que iria 
trabalhar contra essa proposição. Ela não atende praticamente 
a nenhum Estado e a nenhum Município ou quase nenhum 
Municípto das Regiões Norte, Nordeste e Ceritro-Oeste. · 

É claro que temos municípios em São Paulo e em Minas 
que vivem praticamente do ICMS. O Furido de Participação 
eu não diria nem que é a sobremesa do Orçamento, é quase 
nada, talvez não represente -ã Sõbremesa, mas, na re-alidade, 

para municípios dÓ me.u Estado o Fundo de Participação repre
senta 98% do OrÇamento; retirar 15% significa criar proble
mas adminfstratiVbs acarretando, inclusive, em exonerações, 
isso quando o GOverno propõe ao Côfigtesso a--readmissão 
de demitidos. Então, o Governo readmitiria Os.demitidos pelo 
GoVerno Federal,.impondo a demissão nos Municípios e nos 
Estados. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. EX' me permite um aparte. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Não sei, Senador Juta
hy, se posso dar o aparte a V. Ex• Depende do nobre Presi
dente. 

O Sr. Jutahy Magalhães-_:_ -se V. Ex~ está falando como 
Líder, tem condições de dar o aparte. Mas se é para urna 
b~eve comunicação ... 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Então dou o aparte 
a V. Ex•. 

Ó Sr. Jutahy Magalhães - Agradeço a atenção de V. 
Ex• Senador Epitacio C3feteira, entendo que é natural, quan
do o Governo apresenta uma proposta de modificação na 
área econômica, o chamado Plano Econômico;V. Ex" discutir 
os itens que compõem esta proposta. Isso _fa:z_ p~ne inclusive 
do jogo democrático. O _Governo não pode impor soluções, 
o_ Goverrio tem de discutir as soluções e tentar convencer 
o~ Congresso da necessidade de aceitação dessas propostas. 
Agora uma das coisas que o Ministro Fernando Henrique 
Cardoso tem_ dito é que aceita s~gestões para suprir aquilo 
qu_~ o-Corigre"Sso ~_riterider que não deve ser concedid~. Parece 
que, pelas discussões - temos ouvido isso, ont~-m mesmo 
vi V. Ex~ discutindo na Comissão - qu"e há um consenso 
sobre a necessidade de se fazer este reajuste fiscal. Há um 
cçmsensD da _necessidade de __ se buscar zerar o défldt público, 
pois, ocorrendo este _fato, o Governo _poderá -trabalhar n~. 
sentido de um combate efiCaz à inflação. Antes do ajuste 
fiscal, e issO também parece ser praticamente um consenso 
no Congresso, nã9_~ pos:sív~l se c-qmb~_t_~x_à_inflação de manei
ra' efica-z~- Não adianta nós ficarmos procurando paliativos, 
nós, t~rnos _çle ter Uma __ s()lução que não é drástica, porque 
não qUebra nenhum contrato, não tira o dinheiro da poupança 
de ninguém. Lógico que quando se pede um aumento de 
5% nos impostos, quando se pede esse fundo, há um sacrifício 
de uma parte, há, ninguém vai negar isso. Agora:, não adianta 
dizer que é a favor do reajuste fiScal se não se der as condições 
paraconseguirzeraro-déficit. Estou aparteando V. Ex~ somen
te porque V. Ex• disse: "Eu vou trabalhar contra". Espero 
que V. E~~ e o seu partido não trabalhem contra, mas apresen
tem uma solução diferente para alcançar o mesmo objetivo. 
Não é só ser contra, é preciso dar uma solução, apresentar 
uma sugestão que atenda ao que V. Ex•, com plena consciên~ 
ci3, tenho certeza, propõe. Não se poâe combater a inflação 
mantendo esse déficit público que faz o Governo, a cada 
dia, buscar nos bancos mais recursos para pagar os jUros dã 
rolagem da dívida interna. Então, o que busca o Governo? 
É acabar com essa necessidade de uma maior procura- de 
recursos para pagar· esses juros~ Então, no momento em que 
nós conseguirmos eStancãi" essas necessidades, não é de zerar, 
porque ele vai continuar precisando recorrer aos bancos, mas, 
pelo menos, que não aumente essa demanda por dinh_eiro 
ou melhor que essa demanda diminua, aí, sim, poderemos 
combater o déficit. É essa a sugestão que eu espero que V. 
Ex~, como Líder do seu Partido, dê ao Governo para encontrar 
a solução. 
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SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobie Senador Jutahy 
Magalhães, o enfoque que tenho do problema da inflação, 
diria muito inais~ do problema do auineri.to- do custo de vida, -
é de que o que existe é des_valorização-tlo dinheiro, é um 
dinheiro que apodrece. O que eu comprar hoje por cém dóla
res daqui a um ano estou comprando por cem dólares. Por 
conseguinte, não há um aumento no cu~to dos produtos; há 
uma apodrecimento, um necrosamertto da moeda. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permita-me v: EX~.? Issõ é 
que é inflação. O que Se busca exat8.mente é nã(f perrriitir 
a deterioração-da moeda. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA --Vou chegar lá. 
Tive agora a honra de representar o Senado cofio obser

vador na ONU~ E mais uma vez verifiquei que b único lugar 
que usa o Cruzeiro é o Brasil. Não existe casa de câmbio 
de país nenhum, nem na Bolívia, nem no Chile, nem no Para~ 
guai, em parte nenhuma que aceite Cruzeiro, nem Real. Esse 
tem a realidade no nome, mas não no fato. 

O-que acontece, nobre Senador Jutahy Magalhães,_é que 
muitos não notam que houve um aumento da dívida interna, 
na medida cm que se aumentou a reserva desse País hoje 
em 28 bilhões de dólares._ Para um País onde o que exportar 
é o que importa, toda vez que ele tem um superávit na balança 
comercial, que é alardeado como um grande sucesso do Gover
no, tem que emitir o superávit em -cruzeiro Real. Não há 
para onde fugir. Tem que pagar o exportador! 

Quarido estimulamos e fazemos isso, estamos, na -realida~ 
de, criando dois problemas. O primeiro, para o povo. Quando 
priorizamos a exportação, conseqüentemente, tiramoS Inclu
sive os grãos de que o povo precisa neste País. Até compramos 
grãos e os_ deixamos apodre_cer para que o preço não caia, 
para que o exportador continue a plantar, para que o plantador 
continue a produzir. 

Não deixarei aqui nenhuma mágoa nem queixa- cada 
um tem sua maneira de ser - mas, se algum dia eu tivesse 
de ocupar um cargo c, para desempenhá-lo, eu precisasse 
dos companheiros do Senado, antes de formular propostas, 
certamente, eu me reuniria com os Colegas, a fim de pedir~lhes 
ajuda para a formulação de propostas, pedindo a contribuição 
de todos. 

Na realidade, o plano é baseado em condições: se isso 
der certo, se aquilo ocorrer e se tal coisa for possível, chegaM 
remos a tal resultado. Ora, tenho dito o·segllihte: se o médico 
faz um diagnóstico errado, se opera e mata o cliente, ele 
pode perder seu titulo de médico. Ocorre o mesmo com o 
engenheiro: se· projeta um edifício, e seu prOjeto -está errado, 
também pode perder o seu título e ir para- a- cadeia. Mas 
com o economista, não. 

No setor da economia, temos pago por todas as expe
riências danosas para a nossa economia. Muita gente no plano 
da ex-Ministra Zélia suicidou~se porque fiCou sem dinheiro. 
Muitos já se ãcabaram neste País com ürrfã-osétie -de planos 
e, na realidade, nunca ninguém pagou por um plano errado. 
Sempre a culpa é do_ povo. do povo que não aceita aquele 
planol 

Ora, estamos com uma inflaÇãà cfue até hoje não diminuiu 
o seu ímpeto._ Dirfa-que-é Uma inflação miüto Coi"afõsa: ilãó 
adianta o Ministro prometer dar uma paulada nela, porque 
ela não está se incomodando. 

E, por enquanto, só se fala em zerar o déficit. Mas como? 
Hoje o Governo iilclusive vai dar um aumento em janeiro 
de 188%. Não é aumento: é urna Coi'i'eçãó -Salarial! EntãO 

o funcionalismo pagOu. Foi tiri1do do fUnciofúillsmo--lf~Rc~ 
em prestações _mensais e, agora, o Governo vai tentar se redi~ 
niir pelo menos no mês de janeiro. 

. Em fevereiro começa novamente a diminuição do podef 
aquisitivo do trabalhador._ Quando ele não tiver poder aquisl~ 
tivo, não pode ir ao mercado de consumo, tem que ir com 
cheque pré~datado; quando dá o cheque pré~datado, está pa
gando mais do que deve, está estimulando o aumento de 
preços. 

Tudo isso _faz parte_de um complexo. Não se trata apenas 
de zerar o déficit, mas, principalmente, de encontrarmosaque~ 
la moeda, com o Governo pãrando de desvalorizar o Cruzeiro. 
Quem desvaloriza o Ciuieiro é o Governo, através do Banco 
Central; não somos nós, não, nobre s-e-nador Jutahy Maga
lhães~ não é O povo, é o -próprio GovernO, e o faz três vezes 
ao dia: de manhã, de tarde e de noite. Aí, fica difícil, não 
há credibilidade no cruzeiro. Não interessa que nome tenha: 
cruzeiro simples ou real. 

te? 
O SR. Jutahy Magalhães - Permite-me V. Ex~ um apar~ 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Vou permitir. para 
encerrar. Pois não, nobre Senador. 

O SR. Jutahy Magalhães- -V. Ex• está sendo discursivo, 
porque não está apresentando nenhuma _idéia de corno fazer, 
está apenas esperando um milagre. O qúe-v. E-x~ fein a-presen
tado é o ideal, todos queremos. Vamos-acabar com a inflação. 
Quem é que não quer? Quem é que não quer uma móeda 
que não se de_svalorize. Agora, não se pode pensar em dar, 
como V. Ex~ diz, uma "paulada". Mas não se pode querer 
mais milagres, como se tentou. Houve tentativa de milagre. 
V. Ex~ combate, por exemplo, a questão da exportação. Mui
tos dizem que a exportação é que traz condições maiores 
para que empregos seJarri geradOs. Muitos afirmam isso, inclu~ 
sive dp Partido de V. Ex\ como o Dr. Delfim Netto. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA .:... Mas a política dele 
não deu certo ... 

O Sr. Jutahy Magalhães - Delfim Netto, do Partido 
de V. Ex~. que é um· dos teóricos do seu Partido _na área 
económica. Outro exemplo é o Deputado Roberto Campos. -
Ambos são mestres da Economia ... 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Nem por isto deixei 
de criticá-los no Ministério. -- -- -

O Sr. Jutahy Magalhães- São os mestres da Ecçmomia, 
do Partido do V. Exa, e são aqueles que apresentam essas 
sugestões. São os que defendem que "exportar é o que impor~ 
ta". Exportar importa, porque realmente necessita~se de criar 
e gerar empregos aqui, e a exportação gera empregos aqui 
dentro. Agora, não é o suficleD.te para Se combater a inflação. 
O MiníS:tro"Fernando Henrique Cardoso não está procurando 
milagres; S. Ex~ está procurando sugestões para encontrar 
as medidas necessáriaS -p-ara--CObrir as necessidades daqueles 
projetes que apresenta. O fundo que S. Ex~ espera dos 15%. 
que representa? Representa 2 bilhões e 700 milhões de dóla
res~-senão me engano. Está bem, não é essa a solução. Vamo-s. 
então, dar uma sugestão que renda, que apresente esses recur~ 
sos. Os-5%, ()qUe· se·espera dos 5%? Isto! Se não é a solução. 
vamos encontrar uma outra sugestão que determine que haja 
uma diminuíção disso. V. Ex• fala nas readmissõeS. O GOvetn:ó 
não está aceitando um projeto que dê 2 bilhões de dólare~ 
V. Ex• diz: a mensagem é do Governo. --- - ----
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA --Edo Governo. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas_ a emenda da Câmara 
não é do GovernO. Ã diferença é muito grãnde entre a mensa
gem que saiu do Governo e o projeto _q':l~~_foi aprovado na 
Câmara. A diferença é muitO- gr'ande.- E é urna coisa que 
não se sabe o que representa. Com o_ que foi feitO-ria Câmara, 
não se tem nenhuma idéia de qual é a despesa que se vai 
ter. Temos que ter a coragem de dizer isso! Não podemos-, -
nesta hora, apenas pensar em sermos agradáveis. V. Ex~ se 
refere aos Estados Unidos. Lembro-me de que quando lá 
estive pela primeira vez, há muitos e fnuitos anos - à época 
eu fumava -, um pacote do cigarro Chesterfield custava 1 
dólar e 91. Quando voltei, 10 anos depois, esse mesmo pacote 
custava 1 dólar e 91. Mas quando retornei sete ·anos depois~ 
custava mais de 4 dólares. Lá tatrtbéin teve inflação, embora 
muito menor do qtle a nossa. Quando V. Ex~ dii que o Cruzeiro 
não é encontrado fora do Brasil, não é de agora, é de muitos 
anos, porque estamos buscando milagres, e não existe milagre 
para esse problema. O milagre brasileiro s-erviu para enrique
cer muitos, mas não se conseguiu nada COJll milagre. Temos 
que procurar soluções; não_ adianta apenas senil os contra, 
temos que ajudar. V. Ex~ disse (Jue era preciso co-nversar 
antes; concordo com V. Ex~ 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA:_ Nob~e Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência 
adverte que o tempo de V. Ex• já se esgotou há mais de 
15. minutos. -

O Sr. Jutahy Magalhães- V. EX' me desculpe, Sr. Presi
dente, e peço desculpas também ao Senador Epitacio Cafe-
teira. ---

0 SR. PRESIDENTE {ltÜio Dmpos) ..::..v: E:i· rem um 
minuto para concluir o seu pronunciamento._ 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Vou concluir dizendo 
o seguinte: o Fundo de __ Participação _é essencial P!lra a _grande 
maiorià dOs municípios brã.sileiros. Tirar iS% dei~ -para fazer 
um Fundo que va:i ser geiido pelo Ministério da Fazenda, 
parece;,me que não tem nenhum sentido lógicot É tirar de 
quem já está paSsando fome e que tem o talante de dizer: 
"Dou para aquele, mas não dou para o outro". Então, 
não vejo por que ·não se buscar recursos qolltto canto para 
esse_ Fundo. No meu entender, trata-se de um fundo político, 
posso até estar enganado. 

Agora, se o Presidente consentir, eu gostaria de ouvir 
uma palavra do Senador Josaphat Marinho 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, ser~ .um rápido 
aparte. Nobre Senador Cafeteira, a observação do ilustre Se
nad?r Jutal].y Magalhães procede_ quando ob_serva q~e .o ajuste 
fiscal é necessário e que se a proposta do Governo não convém 
cumpre oferecer sucedâneo. O argumento, em p:rincípio, é 
certo. Mas cumpre observar que o Governo levou meses na 
gestação desse projeto e o remete ao Congresso no mês de 
dezembro, sendo que a parte relativa ã retenção,~~ UJ!l percen
tual do Fundo de Participação e_ a criação de um Fundo de 
Emergência é matéria que depende da reforma da COnsti
tuição. Enquanto a reforma da ConstituiçãofiãQ_~~.der, não 
podemos nem autorizar a !etenção, nem admitir a criação 
do Fundo. Veja V. Exa, então ~e o Presidente me permite 
porque SOu sempre rápído .:...._, há surpresa da orientação do 
Governo. Ele absorve todo o_tempo na apreciaçãO da matéria 
(~ remete o projeto ao Senado; quando não, ao Congresso, 

quando não nos resta tempo sequerpara a apreciação tranqüila 
do assunto, quanto mais para pensar em fórmulas substitu
tivas. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Vou encerrar, Sr. 
Presidente, aproveitando o aparte do nobre Senador Josaphat 
Marinho, para dizer que é como se o ni.édi~() não tivesse 
mandado o remédio para curar sem ciru_rgia e pretendesse 
fazer uma cirurgia na última hora. E es~a seria exatamente 
sobre os organismos mais neceSsitados _desta República, que 
são os_ e~tados e municípios mais carentes. 

Por isso, eu disse e-não tenho dúvida em repetir: também 
não estou preocupado em encontrar urriã fórmula para criar 
esse outro_fundo. Até o Fundo de Garantia está quase todo 
desaparecido, ninguém,o encontra! 

O povo não agüenfa mais Fundos. Vou Jutar contra _qual
quer diminuição nos Fundos de Participação dos estados e 
dos municípios. 

Sou representante de_ um Estado carente como o Mara
nhão, cuja Prefeitura teve que demitir 4 mil pessoas para 
poder pagar a Folha, inclusive o Fundo de Partícipação não 
estava conseguindo esse objetivo._A. Prefeita teve que entrar 
com recurso no Tribunal de Contas da União e foi vitoriosa, 
para que houvesse aplicação da Lei Complementar n" 74, 
que- garantia a manutenção daquele percentual do Município 
de São Luís, porque não se pode diminuir uma receita que 
serve apenas para pagar o funcionalismo. Tirar mais, de ma
ne_ira alguma! 

- No Maranhão, houve um Governador, chamado Bene
dito Leite. Certa ocasião, quando quiseram fechar uma escola 
no Estado e lhe apresentaram o decreto, ele disse o seguinte: 
"Prefiro _que cortem a minha mão a assinar um documento 
fechando urna escola". Pois eu prefiro não ter mandato se 
este não servir para lutar em defesa dos municípios do Mara
nhão e dos municípios mais carentes do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
dia 1" de maio de 1943., o Presidente Getúlio Vargas baixou 
o Decreto-Lei n9 5A52, reunindo mim só diploma legal toda 
a legislação trabalhista do Brasil. Nascia aí a Consolidação 
das Leis do Trabalho -a CLT -, que, neste ano de 1993, 
completou 50 anos. 

Apesar de todas as críticas que se fazem à CLT, todos 
hão de convir, ela representa um marco imp6rtãnte na história 
do trabalhismo e do Direito brasileiro. Se hoje alguns de 
seus preceitos estão desatualizados, durante meio século foi 
ela um importante balizador_ das relações patrões/emprega
dos/Governo, no BrasiL 

Foi esse_ efetivamente o intento do grande Presidente 
Vargas, fundador __ ç patrono do trabalhismo brasileiro. 

De acordo com o Ministro do Tribunal Superior do Traba
lho e ex- Ministro do Trabalho Almir Pazzianotto, "a CLT 
se revelou. no transcorrer do tempo, magistral obra de enge
nharia jurfdica, embutindo projeto político ambicioso e de 
amplo alcance". 

Se, por um lado, o Presidente Getúlio Vargas tinha em 
mente proporcionar maior proteção ao trabalhador, por outro, 
estava ele imbuído da mentalidade do bom dirigente, do admi
nistrador eficiente, qUe não descuida de forma alguma do 
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progresso da. N~ção. Para e'lé. ccirriO_ -obs~rva Pedro _Cezar 
Dutra Fonsecac em sui Obra Vargas: o -Capitalismo em conS
trução, a legislação deveria a um tempo garantir os direitos 
dos trabalhadores c o desenvolvimento ecoriômico do País. 

"A lei do salário mínimo ilustra com precisão seu 
ponto de vista: de um lado, o governo atendera antiga 
e justa reivindicação dos trabalhadores, mostrando sua 
benevo}êncía e preocupação com as condições de vida 
da população; de outro, ao estabelecer o salário míni
mo, ass_egurava mercado à indústria nac.iQnal e,_ aQ,me::- _ 
lhora! s~~:~ padrão de vida. auffif:ntava a produdVidcide 
e sua·disposição ao trabalho: 

Procuramos, por esse meio - estas são palavras 
do Presidente Getúlio Vargas citadas pelo autor -, 
segurar ao trabalhador remuneração eqüitativa, -capaz 
ae proporcionar-lhe o indispensável para o sustento pró
prio e da família. O estabelecimento de um padrão míni
mo de vida para a grande maioria da população, aumen
tando, no decorrer do tempo, os índices de saúde e 
produtividade, auxiliará a solução de importantes pro
blemas que retardam a marcha do nosso progresso". 

Conseqüência dessa sua predileção especial pela classe 
operária _c de sua preocupação com os destinos dà Nãção, 
é que, mesmo deposto pelos militares, em 29110/45,-naS e(ei
çõcs de 2 de dezembro do mesmo ano, foi eleito Senador 
por dois estados e Deputado Federal pelo D!str"itõ- Federal 
e mais seis Estados. Entretanto, o corOamentO de toda a 
sua vida dedicada aos trabalhadores c às classes menos favore
cidas se deu na eleição presidencial realizada em 1950, quando, 
num dos raros casos de ditadores que retornaram ao poder 
por força do voto, foi- ele eleíro Presidente da República com 
a expressiva votação de 48,7% dos eleitores. -

Efetivamente, Si. Presidente, Sr'-'S e Srs. Senadores, Getú
liO Vargas, com sua vontade determinada de valorizar o traba
lhador, solidificada em lei através da CLT;se-ttarisfórmou 
no ponto de referência cm ritãtéria de trabalhismo. Se nada 
mais tivesse fcitó, bastaria a CLT para escfever o-_seu nOrite 
no topo da história do trabalhismo br~;sileiro. 

Não resta dúvida de que a CLT_s_ofreu uma forte inspi
ração fascista, havendo nela dispositivos que são verdadeiras 
transcrições da "Carta dei Lavoro" da_ JJJ.lia de Mussolini. 
Não são, porém, esses detalhe!:> que diminuirão o seu valor, 

pois, na época, essa influência era perfeitarriente justifiCada 
c admitida._ 

A inspiração fascista- se manifeStOu_. prliiCipalmenÍ.e no 
excessivo intervc_nClonismO do Estado em todas as questões: 

o sindicato, além de único por categoria profissional, estava 
sujeito à intervenção do Estado; a contribuição sindical, criada 
por lei, praticamente subordinava ao Es.tado as entidades sin_-_ 
dicais, transformando os_seus di_rige-ntes em "pelegos"; não 
havia qualquer estímulo à negociação entre as partes, de 
vez que os Tribunais do Trabalho eram dotados de compe
tência normativa; por fim, as greves eiam-prOThidàs-. --- -

Talvez uma das questões que mais clamem por mudança 
hoje, na CLT, seja aquela pertinente ao contrato de trabalho. 
A introdução do contrato coletivo, como instrumento do en~ 
tendimcnto entre as partes, to,rna-se um imperativo nos dias 
de hoje. · · - - -

O Sr. Darcy Ribeiro-:- Permite-me_V."E~~._um aparte, 
nobre Senador Valmir Caritpelo'? -

O SR. VALMJR CAMPELO- OuÇo V. Ex• com muito 
prazer, nobre Senador Darcy Ribeiro. 

O Sr. Darcy Ribeiro- Sr. Senador, peço o aparte apenas 
par-a recordar algo riliüto importante,~ Acaba de ser publicado, 
por um dos maiores inte_lectuais brasileiros, Alfred.o Bosi, 
em São Paylo, uma obra de_ e_xtr::ao_rdi_nária_ importância e_ o 
capítulo mais interessante - reproduzi na revista do Senado 
- Na minha rt:vista Car.ta,_ em que _.ele prova, de uma vez 
por todas, a ilusão e _a_ injustiça de atribuir _O trabalhismo 
brasileiro ao_ fasds.mo. É um estudo erl!dito. em que mostra 
que a inspiração é do positiviSrã Auguste Comte, mostrando 
que, antes do Estado Noyo a.qui, na Argentína e no Uruguai 
foram criados_ um sistema sindical e um Sistema de amparo 
ao trabalho que_ vêm da inspiração de Comte. Então, na reali
dade. foi uitiã acusação feita co.ntr:a- Vf!.rgas a equiparação 
com a Carta dei Lavoro •. que pode ter tido algw·.1a conexão 
em outros aSpectos da formulação do Estado Novo, mas não 
na legislação do trabalho. Acredito qUe é muito importanre, 
porqUe esse estüdo do Bosi"- :5. int€:ira:n~qte novo e- foi uma 
revelação,. iflclusive para mim me;smo. que-imaginava que 
a- origem fosse· em grande parte essa. Lindolfo Coito r, como 
Getúlio Va_rgas, convivia n_o mundo do Rio da Prata e foi 
influenciado pelas instituiçõt:s argentinas e uruguaias, cuja 
inspiração era positivista, de Augustc Comte. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Agradeço a V. Ex' as 
informações-prestadas nesta manhã. no Senado Federal, _V. 
Ex·• que também tem suas origens no trabalhismo. 

Re_speito-o pelo que fez e faz t:m função do Partido Traba
lhista Brasileiro e incorporo, com muito prazer e com muita 
honra, as palavras de V. Ex~ ao meu pronunciamento, nobre 
Senador Darcy Ribeiro. 

Outra conseqüência dessa nova postura será a extinção 
do poder normativo da Justiça do Trabalho. Além de 

não estar ela devidamente aparelhada para atuar na ordem 
económica, deverá ater-se ao cumprimento das leis vigentes_, 
como órgão do Judiciário que é, e não criar· novas normas. 

Entretanto, Sr.Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, ainda 
que meio desatualizada, a CLT ainda tem um papel_ muito 
importante a desempenhar. Assim, endosso plenamente as 
palavras de Aloysio Santos_,_ Juiz do Trabalho, no livro "Cin
qüenta anos da Consolidação das Leis do_ Trabalho:_ Deba
tendo a legislação trabalhista". Diz ele: 

"Arrisco-me a dizer _-qUe, apesar de muita gente 
criticar a ConsOlidação dãs Leis do Trabalho, qualifi
cando-a de CC?rporativista, fascista e -ultrapassada, ela 
vai permanecer durante muito teffipo no-cenário jurí
dico nacional, como lei material, administrativa e ins
trumental do trabalho. Não que ela seja perfeita ou 
que estejà" atendendo plenàiúente às ·necessidades 
atuaís da ordem jurídica nacional. Ocorre que as diver
sas tentativas de substitoHa por um código do trabalho 
e código processual do trabalho não se consumaram 
por que o produto das várias comissões não puderam 
atender, como ela, a demanda concreta da sociedade 
brasileira em determinado momento." 

No rol dessas iniciativas malsucedídas, ouso incluir a cria
ção, no GOverno CõllOr, -da Comissão -de Modernização da 
Legislação do Trabalho, cujos trabalhos foram concluídos 
após o seu afastamento do Governo. 

Estou de acordo com essa Comissão, quando propõe o 
contrato coletivo de trabalho como uma solução. Entretanto, 
não há como concordar com a sua precedência sobre as leis 
que tegulem as relações de trabalho. É precisamente isso 
que está expresso no art. 1~ do anteprojeto proposto. 
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"Art. 1"'. A presente lei disciplina as relações in
dividuais do trabalho urbano, rural e avulso, na ausên
cia de instrumento normativo que dispo~ha de mq~o 
diversó, ressalvadas as garan~ias ~onstitl!ciçmáis." 

Contrariamente a toda doutrina jurídica, esse artigo esta
belece a sublevação da hierarquia legal ao dispor que as leis 
se subordinem aos contratos e não o cóntrárii:i Não há forma 
alguma de se concordar com um dispositivo desses. 

Na introdução do seu relatório, a Comissãõ" chama 3 aten-
ção para a total obsolescência da CLT: -

"Em verdade, a CLT não se ajusta· à realida.de 
brasileira. A CLT perdeu a razão de ser. Basta contem
plar as idéias forças deste limiai do século XXI para 
compreender o seu descompasso. As diretrize.s da polí~ 
tica legislativa que serviram -de base à CLT perderam 
em grande parte sua atualidade, abrindo 9amin~o à 
institucionalização de novos processos Para a campo· 
sição dos interesses coletivos do empresariado e dos 
trabalhadores.'' 

A meu ver, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_não é bem 
assim. Nem todos os princípios da ÇLT estão ultrapassados. 
Prova disso é que a Constituição de 88 manteve vários dos 
princípios nela consagrados. A par de dar ênfase â negociação 
coletiva, consagrar a autonomia sindical, emprestar regulação 
moderna e adequada do direito de greve, "em homenagem. 
às característiCas conservadoras, retrógradas, autoritárias e 
corporativistas de nossa sociedade" - como afirmou Aryon 
Sayão Romita -,ainda niantém os instítutos do r~gime inau
gurado pelo Estado Novo: sindicato único; organi_z_a"ção sindi
cal à base de categorias; contribuição sindical; competência 
normativa dos Tribunais do Trabalho. 

Como Senador trabalhista, como pessoa que~ ao iongo 
de toda a vida pública, sempre esteve ao lado dos trabalha
dores, conhecendo suas necessidades e seus anseios, expresso 
publicamente a minha convicção de que os princípiós de prote
çáo ao trabalhador, con-sagrados pela CLT, podem ser aperfei
çoados para que se adaptem aos novos tempos que vivemos. 
Entretanto, hoje, como há cinquenta anos, QS problemas que 
preocupam os trabalhadores ainda são os mesmos: insegu
rança no emprego, baixos saláriOs, falta de moradia, saúde 
precária, fome e discriminação. --

A CLT deve ser renovada. O que não pode, de forma 
alguma, estar ausente da nova legislação é a proteção efetiva 
ao trabalhador, são aqueles princípios que nela estão inseridos 
e que se destinam a lhes proporcionar bem-estar é uma vida 
digna. ·- - :o , 

Essa é a minha convicção e assim esperO que acónteça. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Sobre a mesa, 
expediente que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUÊIÜMENTO N• 1-419, DE 1.993 

Nos termos do art. 13, inciso 1, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro licença para me afastar dos traba
lhos da Casa. no período de 20 de dezembro de 1993 " 3 
de janeiro de 1994, a fim de participar de um Seminário sobre 
riovas tecnologias de educação à distância, a realizar-se n·a 
cidade de Lisboa - Portugal. 

Sala das Sessões, 15 de dhembro de 1993. ~senador 
Darcy Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re
querimento, fica concedida a licença solicitada. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.420, DE 1993 

Consoante o disposto no § 2'' do art. 50 da Constituição 
Federal, nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno desta Casa 
e no Ato da Comissão Offetora n9 14, de 1990, requeiro seja 
soliCitado ao Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Fernando 
Henrique Carâoso, o enyio da rel_aç4o de paga~c;:ntos a serem 
feitos pela Polónia ao Gove_rno brasileiro, nos próximos 7 
(sete) aiios .. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1993_ - Senador 
Júlio Campos. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão~ nOs termos do 
inciso III do art. 216 do Regimento Interno. -

O SR- PRESIDENTE (Júlio i:::ainpos)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR- GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun
cia o· Seguinte discurso. S,em revisão do orador.)- Sr. Presi
dente. Srs. Senadores, uma vez _mais, _defrontamo-nos com 
a insistência_ do Executivo e"m elevar os impostos. 

Na condição de Senadores, devemos considerar atenta~ 
mente os novos fatos que nos são apresentadõs e indagar 
se efetiv"aiilente os contribuintes devem ser apenados, signifi~ 
cativamente, em norlle dos rigores da política antiinflacionária. 

Ê muito comum em nossa sociedade entendermos ,que 
as iniqüidades fiscais limitam-se às diferenças de remuneras:ão 
e status económico observados entre os contribuintes. E o 
eterno ConflitO" aiStiibutivÓ entre capital e trabalho, entre assa
lariados e não assalariados. 

Contudo, há uma dime_n_s_ão muito mais importante no 
conflito distributivo que se pode observar no Brasil nos dias 
de hoje. Trata-se da relação_ entre o cidadão e o Estado. 
E é precisamente na dimensão fiscal que esse relacionamento 
é preocupante. . 

Nunca foí tão pre_cisa {'_analogia de Thomas Hobbes quan
to à- anarquia institucionaf, em que a vida torna-se "desagra
dável, bruta e curta". 

Enquanto que na anarquia hobbesiana a pilhagem e o 
uso da força física são generalizados, na sociedade moderna 
a anarquia institucional viabiliza que os governos tenham um 
padrão íiitervencionista qúe muitas vezes é um exercício de 
despotismo. E, por certo, é na dimensão fi~ça_l__que ess~ intru
são torna-se mais -significativa. -

O cidadão brasileiro vive à mercê de surpresas fiscais, 
ein face da seqüência interminável de alterações nas regras 
fiscais, nas alíquotas dos impostos, nos formulários das decla
rações do _I_mposto de Renda e ,_serp. esgotar as possibilidades 
...:.... com o próprio aumentO do número de tributos. 

E qual é a proteção de que o cidadão dispõe par~ não 
ser alcançado _por toda e_ssa discricionariedade da autondade 
fiscal? De que instrumentos de ação política o contribuinte 
pode lançar mão para tentar pelo menos atenuar a coerção 
que o Estado l!Je impõe além do limite aceitável? 

A Constituição fiscãl, .ou seja, o conjunto de regras e 
procedimentos que definem a relação entre o Estado e o con
tribuin~e, compõe-se basicamçnte dos _artigos que integram 
o Título VI da Constituição em vigor. 
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Todavia, o poder efetivamente exerêido pelas autoridades 
fiscais federais, -estaduais e niunicipais,--no·dia-a-dia da admi
nistração -públiCa, acaba qualificando substancialmente a ex
tensão e a profundidade da carga fiscal, bem como o dispo
sitivo constitucional (art. 150) de que "é vedado ( ... ) exigir 
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça". 

Em verdade, nos últimos anos -sobretudo por ocasião 
de planos de estabilização económica, como- ocorreu enl f9S6 
(Plano CruZadO) c 1990 (Plano Collor) -,a conStituição fiscal 
sofreu grand_c_er:osão. De igual modo, cada a_d~ini_srração 
estadual e municipal, em seu primCiro anO de mandato, acaba 
optando por aumentar os impostos. . - · 

Mesmo porque no federalismo opera--;;.-sc uma espécie de ' 
efeito-emulação. pelo qual as administraçõCs estaduais e muni
cipais tendem a transpor para suas-- respectivas jurisdições a 
mesma desenvoltura da burocracia federal em transferir ao 
cidadão o ônus das políticas públicas. 

E a fatalidade é que, uma vez aumentada uma alíquota 
ou colocado cm vigor um novo imposto, dificilmente a admi
nistração púhlica abrirá mão desse CondutO de receita: De 
sorte que as intervenções fiscaiS tendem a ser duradouras, 
deixando pouca chance ao contribuinte de reverter a intrusão. 

O princípio da anualidade do imposto (art. 150 da Consti
tuição Federal) é, afinal, a trincheira onde se abriga o contri
buinte, para não ser alvo tão imediato desse\tipo de coerção. 
Porém, mesmo esse dispositivo não.está a s-alvo da voracidade 
da burocracia governamental. 

No segundo semcsue de 1990, o Programa de Sanea
mento Financeiro e Ajuste Fiscal já pretendia derrubar a pro
teção da anualidade tributária. Há alguns rneses, a criação 
do Imposto sobre Movimentação-Flnanceíra- IPMF, colo
cava cm destaque, uma vez maisf·á· frágil situação do cidadão 
em face do Estado. Mais recciltemente, balões-de-ensaio fo
ram lançados para viabilizar na Revisão Constitucional um 
novo e imediato quadro tributário. 

Sem dúvida que a retórica da burocracia fiscal acentua 
que o equilibrio das contas públicas precisa ser promovido 
o mais urgentemente possível. Ou ainda, que sem um ajuste 
fiscal não se pode pensar cm debelar a inflação. 

Contudo, não é assim tão trivial que esses resultados 
só possam ser obtidos pelo enfraquecimento da posição do 
contribuinte relativamente ao Estado. Ademais, ser favorável 
ao fortalecimento da posição do cidadão em suas relações 
com o Estado é o camínho mais adequado para melhorar 
as instituições-políticas representativas em nossa sociedade. 

É mentório que nos últimos tempos a autoridade fiscaL 
venha empreendendo campanhas de_r_acionalização da arreca
dação, tanto quanto o combate à sonegação-. Mesmo assim, 
o padrão habitual é ampliar ainda mais a capacidade tributária 
do Estado, pela ampliação da tributação. 

Acostumaram-se os burocratas governamentais a operar 
num mundo de poucas restrições à obtenção de recursos. As
sim sendo, pouca indução têm a gastar produtivamente. A 
má administraÇãO financeira sempre poderá ser apresentada 
à sociedade sob a forma de um substancial déficit público, 
um crescimento expressivo da dívida pública e_ uma necessi
dade imperiosa de se alterar a estrutura tributária em vigor. 

b importante que -não nos e_SqueÇ-aiTlõS-ciCConsidcrar é"sSa 
perspectiva, ao apredafmos nesta ~casa m-atérias legislativas. 
que, ao fim e ao cabo, produzem uma coerção desnecessa
riamente elevada sobre o cidadão: Mais ainda, quando sabe
mos que é na Constituição que todo ess_e mecariísmo se ínicia. 

A participação de todos nós no esforço da Revisão Consti
tucional deve, enfim, ser orientada por este princípio funda
mental: devemos estar atentos à situação· tãO desprotegida 
do cidadão e 'contribuinte', 'face aos seguidos ónus que lhe 
são_ tranSfefidos. 

Em 1990, em valores nominais do PIB, o total das receitas 
tributárias, nas jurisdições Federal, Estadual e Municipal, al
cançava 27% .. No entanto, é comum argumentar-se que essa 
carga tributária no Brasil é muito baixa, o que, comparati
vamente a décadas passadas, essa carga é, hoje, menor. Toda
via, quantos o.utros desempenhos na economia brasileira não 
se d~teriora~flm, ao longo.~~s ano~?, J!3S~~ 9!ha~ a dis~ribuiçfio 
d~ lenda, o acesso à educação, ou c~:m~opo das l}eq~~idades 
básicas do lar. · 

A expÜ'síçãO do cidadão a taL percentual impositivo é, 
ademais, qUalificada pelo fãto de_ que nosso sistema fiscal 
tem peculiaridades que o tornam pouco visíVel' para esses 
mesmos contribuintes. 

A incidência dos ,impostos é muito complexa, de vez que 
envolve dezenas de tipos; uma variedade substancial de bases 
de contribuição e de a~íquofas; miíltiplas jurisdições de inci
dência~ a cobrança do encargo fiScãl sendo feita "por dentro" 
do preço do bem ou do serviço; e - last but not the least 
-·as regras e procedimentos segundo os quais ocorrem essa 
incidência cOstumam ser alteradas coin enorme freqüência. 

Apenas as alterações que fatalmente ocorrem, a cada 
exercício fiscãl, no Imposto de Renda já ilustram o argumento 
aqui aprese"rüado. O manual da declaração de rendimentos, 
por exemplo, é um documento que, a cada ano, reveste-se 
de renovadas surpresas para o contribuinte brasileiro. Todo 
aquele mecanismo é de impenetrável entendimento pelo não-i
niciido no assunto. E.mesmO para os profissiOnais da contabi
lidade, a tarefa de entendimento é substancialmente com
plicada. 

O resultado final é uma fraca ·capacidade de percepção 
que o contribuinte tem, em face de toda essa coerção fiscal. 
Em conse_qüê-ncia, sua reação como contribuinte fica truncada, 
nesse mundo de desinformação em que ele vive. 

Percebam, assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quão 
precário é cOinparar o nosso sistema fiscal com o de um outro 
país, sobretudo com aqueles em que, sendo as instituições 
políticas estáveis, não se admite que as regras da política 
fiscal sejam tão tranSitórias e flutuem ao sabor das conve
niências da administração pública. 

Da perspectiva da empresa privada, a voracidade fiscal 
do Estado brasileiro não é menos nociva. Qualquer progra
mação financeira de uma empiesa esbarra nas freqüentes mu
danças das "regras do jogo fiscal". Ainda recentemente, ocor
reu a antecipação dos prazos de recolhimento de impostos 
que tão abrupta e discricionariamente foram alterados por 
conveniência da buroéracia governamental, por meio de uma 
medida provisória. 

O Sr. Ronan Tito- PúmitP:-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex' com pra· 
7t':T 

O Sr. Ronan Tito- V, Ex~ traz ao Congresso Nacional 
assunto da maior iniportância; eu diria que é a pedra angular 
do sistema: a questãó _tributária. Em quálquer regime, seja 
capitalista, seja socializada, a questão tributária é que d~te:
mina a parte não só do desenvolvimento, mas também a dtstn
buição de riqueza. -Mu-ito se fãz não só na cobrança, J!l3S 
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principalmente nas distribuição de tributos. V. Ex• não espere 
uma grande repercussão do seu discurso na imprensa. A im
prensa não está interessada nisso. A imprensa está interessada 
nos pequenos escândalos para que jamais_enrrenTemo-s o gran
de escândalo, o enorme -escândalo que chama inflação, que 
desempregada, que rouba dos mais pobres e dá para os mais 
ricos e que mantém os desempregados sem mínima esperança 
de se empregar. É preciso que tudo mude. Es_scs ''pescadores 
de_ __ águas turvas não têm discursQs, não t6ro definições. Há 
um grupo que vem comandando o Brasil- interessante! -
altamente minoritário nesta Casa e nã população brasileira, 
mas que instou não só nO Congresso, na imprensa, e com 
repercussão para todo o País das idéias que fracassaram cm 
todos os países que foram implantadas. E, por -Isso mesmo, 
quando V. Exatratade um assunto que, repito, é pedra angular 
do sistema_ que pode colocar o Brasil de maneira:_extr_aordina
riamente privilegiada no concerto das nações e_nesse mercado, 
que já é um só, V. Ex• o aborda com tanta aCuidade, com 
tanta proficiência, entretanto, não espere, repito~- nenhuma 
repercussão. A repercussão acontecerá aqui, numa câmara 
de vácuo. V. Ex~ não fala em CPI, não fala ell) assassinato, 
não fala em crimes hediondos. Antigamente, nobre Senador_._ 
essas coisas tambérii eram divulgadas no Brasil, IT!as na págjna 
do_ crime, não na primeira página dos jornais._ Fazia paTte, 
também, dos noticiários de televisão, mas no meioJocupando 
ali, não mais do que 30 segundos. Ontem, pe-rgUntei a um 
Senador, companheiro nosso se ele _havia assistido, ontem, 
o Jornal Nacional, o Jornal do SBT, o Jornal da Bandeirantes? 
Ele respondeu-me que não havia assistido._Mas nem precisava 
ter visto. Deve ter .sido um__desfilar_ de crimes, uma discussão 

. sobre a CPI e uma" série de outros prohlemas. Senador, por 
éJ.ue nenhuma cadeia de televisão irri.põrtante deste País de_bate 
os problemas nacionais em horário pobre? Por quê? Porque 
se debatermos, poderemos começar a encontrar as soluções 
do País,o "caminho das pedras" --e isso não interessa a 
um grupo sem discurso, sem proposta, mas que navega muito 
bem no caos. E este grupo está enquistado na imprensa, no 
segundo escalão do Governo_, aqui, no -congresso Nacional, 
numa minoria absoluta, mas _ _que, dada a vinculação corpora~ 
tivista, tem ligação direta com a imprensa. Por-ísso, segU:õdO 
McLuhan, o que não registra as grandes cadeias_ de televisão, 
não acontece! Não adianta, nobre Senador, eu dizer para 
V. Ex'1 que a situação económica e ffrianceira Qo _Brasil é 
extraordinária; não adianta! Não _adianta provar isso. A dívida 
do Brasil é men_os da metade da dívida norte-americana; é 
um terço da dívida can_adense, em relação ao PIB; ~ muito 
menos da metade da. dívida da _Itália e_ da França; nada disso 
adianta. As nossas reservas, hoje, _são as maio_res .reservaS 
do mundo, em relação ao nosso PIB. Este ano teremos um 
crescimento que só a China nos supera; só a China! Mas 
nada disso interessa. Portanto, V. Ex~ propõe uma dis_cussão, 
um debate, sobre a questão fiscal e a questão tributária, que, 
ssa ao País, neste momento, para vencermos a inflação e 
uma série de outros problemas. Possuímos um projeto extraor
dinário, que o nosso companheiro do PMDB, Luís Roberto 
'Ponte, debateu com toda a sociedade brasileira, de norte a 
sul, de leste a oeste. O projeto está redondo, já foi dado 
entrada. Ninguém comenta, No comments. Mas, Senador, te
mos que continuar pregando no deserto. Este País nasceu 
com o destino de .ser grande. Alguns podem atrasar a sua 
trajetória por algum tempo, mas não por muito tempo. E 
se acertarmos -e vamos acertar- a questão fiscal e tributária 
deste País. acertaremos a inflação. Não digo que todas as 

razões da inflação estão no déficit, porque. se dbsesse isso, 
iriam nos perguntar por que a Itália fechou o ano passado 
com l'Z,6% de_déficit. público e o Brasil fec;hou com 3S{·, 
e lá há uma inflação aceitável e aqui a inflação está disparada. 
Mas ela é a razão matrici~l. ela inicia todo o _processo. Mas 
o Brasil precisa conter a inflação através de uma arrecada~ã,_o 
séria e do emprego correto dessa arrçc<:\dação_~ para desnudar 
a inicíati_v_a privã-da e mostrar o quanto a iniçiativa privada 
t~mde~.r~ponsabilidade nessa inflação. E. aí~ .um Estado forte 
pode intervir. De maneira que eu me: congratulo com V. Ex". 
mas, ao mesmo tempo, cu_, que sou um otimista irrecuperável, 
-CIJ diria um oti~ista congêhitq, né~te momen~q. _c_stou sendo 
tomado_cle_ um certo ce.ticismo .. E digo a V. Ex• que quanto 
mais importante o discurso, menos repercussão terá. Por isso, 
vou vaticinar: o discurso dç V. Ex·' não terá nenhl,Jma reper
cussão. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço ao nobre 
Senador. que muito me honra com seu aparte .c, sempre traz 
contribuições importantes~ - _ -

Senador R,onan Tito,,ncsscs quase __ l2 meses que estou 
nesta Casa, api'endi um pouquinho a conhecer os Senadores, 
a descobrir o que repercute e_o __ que não repercute. V. Ex• 
tem razão: a imprensa não está preocupada com o País; os 
donos dos jornais, Os donos das_ televisões, estão preocupados 
em vender publicidade_, cm colocar matéria sensacionalista. 
Em nenhum momento, matérias que interessam ao País, que 
são discutidas na Câmara, no Seriado ou em qualquer lugar 
deste Pa(s, têm o espaço necessário. 

Mas por outro lado também, Senador, eu :vejO o meSmO 
comportamento do lado de lá da rua, Ou seja, no Palácio 
do Planalto. _ 

Nesses 12 meses, até _agora eu não vi, não ouvi falar 
que um grupo de _Senadores - nem vou falar de Deputados 
-, do mais alto nível, que aqui os temos, como os que estão 
hoje no plenário, sem querer enumerar nenhum, tivesse sido 
convidado para uma conversa, mesmo informal, com o Senhor 
Presidente da República, para apresentar sugestões, dizer o 
que se passa aqui, o que tem para ajudar este País, em nenhum 
momento. Não acredito que um grupo, a não ser lideranças, 
algumas vezes, nos momentos de crise ou de aprovação de 
planos que interessavam aO Governo, tenha sido chamado. 

A repercussão é zero. 
Estamos chegando ao final do ano. O Presidentc_da Repú

blica está no R_io de ,J~nelro. Et! a,creditQ. _que ele deve ter 
m()tivos para estar_ no Rio de Janeiro. Mas, se o Plano do
Ministro Fernando Henrique é importante, não estãO Jaodo 
a devida importância. Apenas tivemos, ontem, a passagem 
de S. Ex• por esta Casa, o que foi relativameri.te constrangedor, 
porque o Ministro não displiOha de tempo suficie-nte - e 
aqui não vai nenhuma crítica ao Sr. Ministro, que é um Sena
dor sério, trabalhador, a quem eu tenho um carinh_o especial 
- .. porque tem uma agenda superdimensionada. O Ministro 
Fernando Henrique chegou a esta Casa às 11 horas, para 
uma reunião na Comissão de Assuntos Econômicos, e ao 
meio-dia e meia S. Ex' teria urn.encontro com cem prefeitos. 
Eu pergunto: é importante o encontro com os cem prefeitos 
ou é importante a discussão do plano nesta- Casã?- Cansei 
de quvir, aqui, o Senador Josaphat Marinho nos alertar que 
esse_ plano ia chegar tarde. Se é que é plano, pOTque não 
creio que seja plano. São algumas medidas para resolver _o 
PX:9hlem;l no momento, e não quero criticá-las, pelo contráriO; 
sabiamente, ontem, na Comissão_ de Assuntos Económicos, 
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criou-se um grupo para fazer uma ponte entre a outra ponte. 
O Governo está querendo fazer uma ponte para resolver o 
problema de recursos enquanto não temos a Revisão Constitu
cionaL Então, nós vamos tentar, com alguns SenadoreS,-criar 
uma forma, vamos tentar viabilizar a aprovaçãO dessas medi
das. Mas o Senador Josaphat Marinho nos alertava que o 
plano ia chegar na última hora, que não haveria tempo para 
discussão, porque estávamos chegando ao fim- do ano c o 
recesso estava aí. -E não deu outra coisa. Chegou na última 
hora, sem ser devidamente explicado. Os números deixam 
muito a desejar. E a coisa mais fácil é tirar o dinheiro de 
alguém. Vamos tirar de quem? Vamos tirar dos Estados, va
mos tirar dos municípios, vamos tirar do contribuinte. 

O sr~ Ronan Tlto - DOs Estados -inais pobres e dos 
municípiOs mais póbrcs. - -

O SR. GILBERTO MIRANDA - Claro, Senador ima
gina que nem tiveram a criatividade de achar uma fó_rmula 
para que aqu_eles que têm menos paguem um pouco menos 
e aqueles que têm mais paguem um pouco mais. Com as 
desigualdades que temos no Brasil, imagina aquele pequeno 
município lá no Acre, lá no interior do Pará, lá no meu Amazo
nas. Como é possível, se o que esse município arrecada hoje 
não dá para pagar a sua folha de pagamentos? Se o que ele 
arrecada hoje não dá para fazer investimento algum? Essas 
populações estão literalmente abandonadas. E cu não vou 
esquecer-me também das periferias, por exemplo, de São Pau
lo e do Rio de Janeiro. A periferia de qualquer capital do 
País hoje vive em estado caótico~ São verdadeiros bolsões 
de pobreza. 

De repente, resolvemos criar um fundo. Dizia-rrie, on
tem, o Minis_tro, seOtado aá meu lado, na mesa da Comissão 
de Assuntos Econômicos, que se não aprovarmos esse fundo 
o Governo não terá condições, cm hipótese alguma, de, a 
partir de janeiro, q.1.stear as despesas da área da saúde e_ pagar 
os aposentados. 

Volto novamente ao que disse o Senador Josaphat Mari
nho, ou _seja, estamos a 15 dias do início do mês de janeiro, 
com o compromisso de custear as despesas da área da saúde 
e de pagar os aposentados. E o plano só chegou agora! Será 
que esse plano ou esse rol de medidas não devia ser discutido 
detalhadamente nesta Casa?_ Será que ~ã~_ de V~ i-íamos passar 
tardes e noites com os técmcos e com os membros do Minis
tério discutindo o assunto? Será que o Executivo não deveria 
dar maiores explicações? Na verdade, não acontece literal
mente nada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sou contra nem a 
favor desse. plano. Ternos que discutir a questão, procurar 
as alternativas, as saídas mais viáveis. O que não adianta 
é procurarmos medidas paliativas por um ou dois anos. Está 
na hora de mudar. Essa prática não pode continuar. No próxi
mo ano, teremos também, se a receita não e-stiver compatível 
com as necessidades do Exe_cutivo, outro_ tipo de plano ou 
outro tipo de medida. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite V~ Ex~ um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA -~Com prazer, Senador 
Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphal Marinho- Permita V. Exa que eu renove 
um argumento que, há pouco, formulei em dis~urso ao nobre 
Senador Epitacio Cafeteira. Ainda que o Congresso se dispu
sesse a aprovar a retenção de parcelas do Fundo de Partici
pação e criar -o Fundo de Emergência, não poderia f8.zê-lo 

imediatamente. porque essa providência depende de reforma 
da Constituição. O Governo sabia. disto, o Ministro sabia 
disto - mandou com o projeto urna proposição de emenda 
à Constituição. Mas, qUando essa proposição aqui chegou, 
já estava votado o Regimento da Revisão Constitu-cional,_ e 
nele se diz que as propostas de emenda à Constituição que:: 
estiverem cm curso se incorporam ·ao sistema da Revisão. 
o que vale dizer que não pode tramitar isoladament~. E a 
Revisão está praticamente paralisada, em face das cncuns
tâncias gerais que envolvem a atuação do Congresso. Veja 
V. Ex• .que nem que houvesse assentimento na medida, não 
era possível aprová-la de pronto. 

O SR. GILBERTO MIRANDA Senador Josaphat Mari
nho, agradeçO O aparte de V. Ex~ e pergunto: Quando o 
Governo faz isso é falta de assessoria? Ê excesso de boa-fé? 

· É má-fé? Ou ele está pensando que este Congresso vai conti
nuar aprovando medidas tipo IPMF, contra a qual V. Ex~ 
votou, assim como o Senador Ronan Tito, eu mesmo e outros 
Senadores. Até quando vai continuar isso daqui? 

Esta é uma pei'gunta que não consigo responder: Será 
que a assessoria do Palácio do Planalto, antes de mandar 
qualquer tipo de medida para esta Casa. não estudou adequa
damente o assunto? 

Pergunta eu ontem ao Ministro, na Comissão: HSe o rol 
de medidas não for aprovado, o Ministro fica?" O Ministro 
voltou a pergunta dizendo que confia no Congresso. 

O Sr. Ronan Tito- Mas não disse que confiava no Presi
dente. 

Ex•. 

OSR. GILBERTO MIRANDA- Em nenhum momento. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Exa um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Com prazer, ouço V. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Já apresentei, no decorrer 
da sessão de hoje, uma série "de argumentos que considero 
válidos na discussão sobre essa proposta governamental. Nesse 
momento, apenas quero aduzir que, realmente, acho que pre
cisaria ter vindo antes o projeto; penso -que deveria ser dado 
mais tempo ao Congresso para discutir essa questão que 
é da máior importânCia para o País. Não considero que 
tenha vindo uma caixa-preta; creio que poderemos fazer as 
modificações necessárias. A Comissão de Assuntos Econó
micos criou uma pequena comissão para apresentar sugestões 
que poderão representar soluÇõe.s. Não creio que haja necessi-

. dade - permita-me o Senador Ronan Tito - de o Miníst{9 
dizer se tem confiinça ou não riO Presidente; se não tivesse 
S. Ex• sairia. Quem conhece_o __ caráter do Ministro Fernando 
Henrique Cardoso sabe que S. Ex" não pennaneceria no cargo 
se não tiv_esse confíança no Presidente, como não poderia 
ficar se o Presidente não tivesSe confiança efri S. Ex~. Entendo 
que o papel do Senado, como o da Câmara, é discutir essa 
questão; é encontrar soluções. Devemos ter condições para 
isso e para chegarmos ao final da discussão. apresentando 
sugestõ_es ou mesmo rejeitando o plano; e deveremos ter a 
conseqüência dos nossos atos eriquanto Congresso. O Parla
mento brasileiro não é obrigado a aprovar o que lhe foi apre
sentado; pode rejeitar. Mas creio, Senador, que se aprovar, 
ou rejeitar, o ato deve ter conseqüência. Então, devemos 
medir e- pesar O que é melhor para a Nação, para o País; 
não o que é melhor para o Goverrio. Se entendermos ql!-e 
o melhor para o Pa.íS é continuar na ·sitUação em que nos 
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encontramos, levando a inflação de qualquer jeito, deixando-a 
crescer semanalmente um ponto ou meio ponto ou até menos, 
mas sempre crescendo, se_ isto for o mais conveniente para 
o País, vamos manter como está. Todavia, se acharmos que 
é necessário fazer alguma cojsa para m-udar esse índice inflacio
nário crescente,- teremos que tomar as ·medidas necessárias. I 
Hoje, a bola está com o Congresso. e vamcis ter que àpresentar 
soluções. A premência do tempo é muito grande e é um fato 
que devemos considerar. Penso que çfcvemos nos-debruçar 
sobre isso para ver se encontramos uma solução a tempo~ 
se ficarmos discutindo indefinidamentc, __ o escasso tempo de 
que dispomos passará e não poderemos utilizar a imaginação· 
do Congresso para encontrar as soluçõe~ para o·próximo ano. 
E não sei se a alta da inflação Vai ·ser contiàa Por ·mais um 
ano de espera. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, V. Ex• e eu, quando da minha che_gada a esta 
Casa, tivemos algumas desavenças. E acho muitO interessante 
e salutar chegar ao final do ano e verifícar que o nosso relacio
namento mudou~ passei a entendê-lo melhor e creio que V. 
Ex~ também, em relação a mim. Hoje, inclusive, sentamo-nos 
lado a lado na CP! do Orçamento. 

V. Ex~ está no seu direito e deve continuar tentando 
não só esclarecer nossas dúvidas, quando as temos, em relação 
às posições· govcrn1stáS',"·rifàs· também defender o Governo. 
V. Ex~ é um Senador brilhante, querido nesta Casa; suas 
intervenções são sempre da melhor qualidade._. 

Todavia, Senador Jutahy, quando V. Ex• diz que a bola 
está com o Congres~o. me .faz lembrar que ouvi· a mesma 
coisa, daquela tribuna, do Senador e hoje MinistrO Fernando 
Henrique CardosO- há cerca de um mês. Diz.ia S. Ex•: "A 
bola está com o Congresso. Depende do Congresso".-

Tudo neste País depende do Congresso. E democrático. 
Mas pergunto a V. EX": Por que o Presidente da República 

não usa o seu poderpara mudar alguma coisa, por pequena 
que seja? _ . .. .. -· -· , 

Desde.o primeiro dia que entrei nesta Casa venh9 falando, 
de uma vergonha que existe no País e que se chama fundos 
de pensão; os fundos de pensão das estatais. 

Senador Jutahy Magalhães, o relatório do Ministro Stepa
nenko ficou pronto; peço a todos os Se~adores que liguem 
ao Ministro e peçam uma .cópia desse p~recer; ficarão estarre
cidos, como ficaram com o primeiro dado que trouxe para 
esta Casa. O Pafs, a Nação, dona da PETROBRÁS, recebeu 
no ano passado 14 milhões de dólares de dividendos; ao mesmo , 
tempo foi doado aos seus funcionários,-po·r meio do_ fundo 
de pensão, 204 milhões de dólares. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ neste pon-
to? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- .É um prazer, Senador. 

O SR. Jutahy Magalhães - Se V. Ex• tiver condições, 
verifique, com o Senador Pedro Simon, que, entre as pro
postas apresentadas, sugeridas para que a Liderança assumisse 
a paternidade da emenda, há uma emenda a respeito dos 
fundos de pensão. Há, exatamente, UJ;na sugestão que passa 
a bola para o Congresso, porqUe representa medida a ser 
aprovada por esta Casa. 

O Sr- Ronan Tito - Permite-me V. Er um ap~~e? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Concedo o aparte a 
V. Ex•_ 

O Sr. Ronan Tito- Fui citado pelo Senador, Jutahy Maga
lhães, o que para mím ·é sempre uma honra. O Senador é 
um partícipe permanente não só do plenário, mas também 
das comissões e de todas as funções do Senado Federal, princi
palmente naquilo que é verdadeiramente relevante e impor
tante. S. Ex" se reserva justamente p;;tra diz~r .. llO momento 
certo, as coisas maís importantes. Aprendi, não há pouco 
tempo, a admirar o Senador J utahy Magalhães. Apenas gosta
ria de fazer um pequeno adendo ao que diss~ S. Ex•. No 
regime presidencialista- e no regime presidencia!i~t~ semi-im
perial que vivemos - o Congresso no.rmatmente tem que ser 
proyoçãdo. pelo Presidente, que é o Líder Maior; o. Congresso 
Nacional, em .questões tributárias e fiscais, tem _q.ue receber 
p"ropostas d_o Executivo. Isso é normal. Ouvi o Senador Fer
nando Henrique, hoje Ministro, hií 40 ou 50 dias dizer: "Esta~ 
mOs esperando um sinal do Congresso·•. Até brinquei com 
S. Ex·' da Tribuna: que sinal é este, que tipo de sinal? Quem 
tem que dar o sinal é o Presidente da República no regime 
presidencialista. Se fóssemos parlamentaristas, é claro que 
o gabinete que tem extensão na Maioria do Congrç~so poderia 
proceder a essa provocação ao Congresso tanto do.gabinete 
do Primeiro _Ministro quanto do próprio Parlamento. Nesse 
-rnomen:to ·rodas as atenções do Brasil - do Brasil sério -
estão voltadas para a proposta do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, a proposta da Presidência da República, que é séria, 
bem urdida, mas que tem erros e anomalias. E, graças a· 
Deus, o Congresso está aqui agora, está com a bola na mãQ 
e Vai p·ropor mudanças, não na filosofia do pacote em si, 
mas no financiamento. Disse muito bem V. Ex•: "Os miserá;. 
veis é que vão financiar outra vez o sacrifício?" Será? Nós 
não podemos concordar. Então digo a V. Ex~ e ao Senador 
Jutahy Magalhães, o_ que ele sabe muito bem porque como 
eU, ou·eu comó ele, somos parlamentaristas convictos. E. 
por isso mesmo, talvez, S. Ex• tenha nesse momento passado 
a bola para o Congresso, nq.ma traição do seu subconsciente 
inteiramente e do seu consciente inteiramente parlamenta
rista. Mas, infelizmente, Senador Jutahy Magalhães e Senador 
Gilberto Miranda, ainda vivemos um presidencialismo, e o 
presidencialismo imperial. Muito obrigado .a V. Ex~. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador Gilberto 
Miranda, a Mesa avisa que o seu tempo está esgotado. 

O SR. GILBERTO MIRAi-IDA __:_ Eu pediria a V. Ex' 
mais cinco minutos só para rCsponder ao Senador Jutahy Ma
galhães. e .concluir o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Levy dias)- Concedido. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Muito obrigado. 
-senador Jutahy Magalhties, eu gostaria de dizer a V. 

Ex~ que ninguém mais nesta Casa ou neste País tem interesse 
de que se acabe o déficit público. Eu, como empresário, como 
industrial, que emprego algumas milhares de pessoas, tenho 
todo o interesse que isso ocorra e que a inflação diminua. 
Sem_dtíVida nenhuma, a subcomissão criada dentro da Comis
são de Economia vai tentar de toda maneira viabilizar esse 
plano. O interesse nosso é de ajudar o Governo. Mas está 
na hora, Senador, de o Governo tentar ajudar o País. 

O Governo deve uma explicação à Nação a respeito dos 
600 milhões de dólares de acréscimo na obra de Xingó, e, 
até agora, o Ministro não deu qualquer explicação. O Governo 
deve ainda uma explicação sobre o derrame de TDA. O Go·-··-
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vemo pode acabar, nobre Senador -inde_pendentemente des
se Projeto que ele mandou sobre o Fundo de Pensão - com 
uma canetada, porque é atribuição do Presidente_ da Repú
blica, com a-doação de 1 bilhão de dólares, anuais. das estatais 
para os Fundos de Pensões, onde são realizados todo·s os 
tipos de falcatruas_ e negócios escus_os. 

Está na hora de o Presidente da República mandar, junto 
com medidas que irão arrecadar mais impostos, ffiedidaS sérias 
para acabar com as falcatruas dentro do Executivo, S.enador 
Jutahy Maga)hães. . _ . . . _ _ . _ 

Sr._ Presidente, volto ao meu discurso inícial. 
É mUito fi-eqüente a· refer"êilda à·i-íeCessid3de de promo

vermos a competição em nosso mercado ou mesmo de riossos 
produtos nas trocas comerciais cOm o exteriOr. NO entallto, 
a complexidade fiscal da -Vida de qualquer empresáriO mUltO 
dificulta atender a esses objetivos. São os custos_adinin-is
trativos e financeiros em que a empreSa lríCofié,-tãO siffiples
mente, em decorrência do discriCionário ·exercício pela b'úro-
cracia governamental. -

Mesmo o relacionamento federativo entre as jurisdições 
do Govern()sofi"e com a instabilidade das regra~ fiscais·. CiricO 
anos após·o acerto constitucional qua_nto à repartição do poder 
tributário, propõe-se que Estados e Municípios devam, efeti
vamente, ter a sua participação perCeritual nesse esquema 
reduzida mr; pelo menos, complementada pela transferência 
de responsabilidades de gastos ora-na e·sfera da União. 

Independentemente de ser ou não apropriada tal revisão 
da divis-ão tributária federativa, o fato é que mesmo as relações_ 
intergovernamentais não eStão isentas ·da properisãõ da buro
cracia federal a promover alterações_ nas regras fiScais, quase 
sempre por :motivc_?:s peculiares às finanças da UniãÇ>. 

Outra contradição à profissão de fé liberal que tem sido 
uma constante nos pronunciamentos das Autoiídades Gover
namentais, nos últimos 3 ou 4 anos, diz respeito ao crescimento 
da própria presença estataf na economia. 

O Sr. Albano Franco- Senador Gilberto Mirancl~, V. 
Ex~ me permite um aparte. - --

0 SR. GILBERTO MIRANDA- É um prazer, Senador 
Albano Franco. - - " 

O Sr. Albano Franco- Inicialmente, nobre Senador Gil~ 
berto Miranda, desejo felicitar, parabenizar inais uma vez 
V. Ex~ por trazer à tribuna desta Casa assuntos __ da maior 
importância, da maior atUalidade e que preocupam a todos 
nós que temos responsabilidades neste País. É mister destacar, 
nesta oportunidade, Senador Gilberto Miranda, que V. Ex\ 
que está completando 1 ano aquí entre nós, tem demonstrado 
a sua visão, a sua lucidez e principalmente até mesmo a 
sua corage-m cívica em abord3.r determinados problemas que 
afligem, que- preocupam, hoje, toda a sociedade brasileira. 
V. Ex~ mesmo tem trazido, como hoje demonstra através 
da citação de dados, a questão dos fundos de pensões, de 
onde realmente saem alguns recursos- pala urre País que está 
necessitando de tantos recursos. E aproveito também para 
fazer uma observação ao aparte de V. Ex\ inclusive no que 
tange ao Ministro Fernando Henrique Cardoso~ S._ Ex< no 
bojo do seu plano, enviou ao Congresso Nacional uma série 
de propostas de modificação na COnstituição. E é mister, 
retornando ao passado, Senacjpr Gilberto Miranda, Srs. Sena
dores, notar que, desde a épâca do MinistrO Mailson da Nóbre
ga, depois com a Ministra Zélia Cardoso, passando pelo Minis
tro Marcílio Marques Moreira, pelo Ministro Paulo Haddad, 

pelo Ministro Gustavo Krause, todos diziam que para gover
nar, para conseguir a estabilização do País em termos rnacroe
conômicos era necessário, era in-adiável, a Revisão Constitu
cional. E,_neste momento, que considero adequado, o Minis
tro Fernant;Io ~en~q~~_Ç_a_rdoso en_via esta proposta de Revi
são ConstitucionaL Portanto, não entendo como pode alguns 
considerar. esta proposta do Minist_ro da Fazenda extempo
rânea, Senador Gilberto Miranda. Ela vem no momento ade
quado, e, tenho certeza, V. Ex• contribuirá, porque tenho 
ouvido ta.mbém as informações e as observações de V. Ex· 
no sentido. da aprovação_des~as propostas de reforma constitu· 
cional, tão necessárias para colocar o País efetivamente naque
le ponto que t()dos desejamos, que é compatibilizar o controle 
da inflaçãO com a "retomada do crescimento·. Além de fazer 
essas observações sóbre a proposta do Ministro Fernando 
Henrique Ca~doso, _mais un:ta. vez, quero parahenizar e felicitar 
V. Ex" pelo seu pronunciamento. 

O SR. GILBERTO MIRANDA --Agradeço o aparte 
de V. Ex\ Senador Albano Franco, pois sendo o Presidente 
da Confederação Nacional das Indústrias- CNI - deve 
ser difícil para V. Ex~. nas reuniões com as Federações, expli
car como Senador e como Presidente as duas posições. Vi 
com? V. Ex~ sofreu na aprovação do IPMF. s~b uma pressão 
brutal por parte da FIESP, de todo mundo, e V. Ex• tentando 
.ajudar o Governo a arrumar uma saída. 

Mas é importante também ouvir o que diz o nosso mestre 
juri_sta, Senador Josaphat Marinho, quando levanta a inconsti
tuCionalidade desse fundo no momento que a medida chega 
atrasada e é incorporada à revisão. 

Então, é muito importante, SenadOr Albano Franco, 
quando as empresas estatais falam em cc-gestão, que, para 
mim, é congestão. Nas minhas empresas, sou em que defino 
a regra dq jogo._E!Jtão,~ quem deve definir a regra do jogo 
nas empresas estatais não é funcionário, não é presidente 
indicado por político, não é ningu_ém. quem deve_ indicar é 
o Executivo, quem deve demonstrar como ela deve ser _gerida, 
qual a política a ser adotada é o Poder Executivo, e nós 
não vemos isso. Temos visto, nos últimos seis meses, falar 
em co-gestáo, mas .isso está dando ao País congestão, essa 
é a verdade. 

Agora é hora, realmente, porque o Ministro demorou 
seis meses para m3ndar meia dúzia de medidas. Será que 
nós podemos demorar seis meses para apreciar isso aí? Acho 
que não. O Governo quer a aprovação disso para ontem, 
não dá tempo. Temos de ter a cabeça no lugar, temos de 
discutir, de exaurir o assunto e temos que dar uma melhor_ 
contribuição, já que não há outra saída, é o que espero que 
ocorra. E, com certeza, aqui, no Sen-aão-.-na nossa Comissão 
de Economia, todos darão. 

Sr. Presidente, é através de toda essa facilidade de aumen
tar impostos e emitir dívida pública que se torna possível 
sustentar e mesmo expandir a participação estatal em nossa 
economia. 

Se computarmds todos os gastos, nas três jurisdições do 
Governo, ínclusive a formação de capital das empresas públi
cas e da economia mista do Governo Federal, constatamos 
que~ em 1990 esse agregado, como percentual do PIB noming~.l, 
chegou a 57%, o dobro da dimensão estimada para 20 anos 
atrás. 

Tal magnitude há de ter uma contrapartida em sua forma 
de fmanciamento. Decerto que sim! Na base de toda essa 
expansão~ está a aritpliaÇão-da capacidade impositiva do Esta-
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do,_assim corno as surpreendentes estatísticas do déficit públi
co e do crescimento da dívida pública. 

Apenas para exemplificar outro aspecto da economia fiS
cal brasileira, lembro que o crescimento da dívida pública 
líquida de todo o setor: público- em termOS r-ea-is, e fornada 
por sua incidência percapita- alcançou impressionantes 62% 
entre 1981 e 1985. período mais negro da crise económica. 
Se tomarmos apenas a ·esfera federal, esse número é ainda 
mais significafivo:66,0%. -

Ainda que o fenômeno tenha se ~tcn':l:~do cm_ tempos 
mais recentes. toda essa ocorrência ac·arrcta efeitos que se 
manifestam por um longo período, como, por éxemplo, nas 
condições segundo as quais ocorre, hoje em dia, a rolagem 
da dívida pública. 

Afinal, déffcits,-impostos, dívida, tudo isso é mu"ito ín"terli~ 
gado, e a lição básica que aprendemos é que a expans-ão 
de gastos hoje acaba gerando o aumento dos impostos c a 
expansão da dívida amanhã, tanto quanto a emissão da dívida 
hoje implicará elevação dos imposms mais ádiantC. 

Sem dúvida, Sr. Presidente. Srs. Senadores, é preciso 
sanear as finanças públicas brasileiras. Sem dúvida alguma, 
é preciso fazê~lo como forma de deter a inflação em nosso 
País. Contudo, a que preço isso deverá ser feito?. 

Essa é, possivelmente, a questão mais relevante nos d~as 
atuais na economia política brasileir~: Precisamos encontrar 
saídas para a crise económica, mas Sãídas _duradouras e, por~ 
tanto, politicamente sustentáveis. 

Como promover a melhoria da qualidade dos processos 
do GOverno representativo s-e ignorarmos a relação do Estado 
e seus cidadãos, precisamente numa dimensão _que impõe ao 
cidadão tanta coerção? --

Sr. Presidente, Srs. Senadores, devemos lutar para que 
o sistema tributário brasileiro se componha de um conjunto 
de regras e procedimentos transparentes e estáveis, de modo 
que o cidadão contribuinte perceba o quanto paga e por qur 
paga, face ao poder tributário do Estado. 

É nessa perspectiva que, creio, podemos olhar a partici· 
pação do Congresso Nacional e, em especial a do Senado 
Federal, na tarefa de renovar e fortalecer a democracia brasi 
leira. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

Durantf! o discurso do Sr. Gilbl!rto Miranda, o 
Sr. Júlio Campos, 1" Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lel'Y Dias, 2~' Vice-Pre~ 
siJente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Prt!sldente, Srs. Senadores, o novo 
plano econõmico é, antes de_ tl!_dO, realista. Só é possível redu- · 
zir a inflação cortando o déficit público. Eu sei que a situação 
do País é precária. A saúde é deficiente. A PrcvidCncia está 
perto de um colapso. Como cortar recúrsos numa hora dessas? 

Mas essa é a realidade. Temos de enfrentâ~Ja com cora
gem. É exatamente para salvar a saúde, a e_ducação e a Previ
dência que o plano propõe cortes. Cortar é duro. Mas o atendi
mento dessas necessidades depende fundamentalmente dores~ 
tabelecimento da saúde financeira do Governo. 

Na verdade, as medidas a serem tomadas hoje são a 
.garantia da governabilidade amanhã. Só teremos um 1994 

ordeiro e viável. se afaStarmos do horizonte o fantasma amea.~ 
çador da hiperinflação. Por isso, vejo esse plano como uma 
solução para o presente ~ para o futuro. Trata-se de uma 
obra de longo alcance. 

A implantação das medidas antiinffacioriárias dependem 
fundamentalmente de zerarmos o déficit públicq. E o sucesso 
subseqüente depende das várias reformas constitUcionais pro~ . 
pos_tas no Plano. 

E. é illistcr destacar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que, conforme já diziam todos os Ministros; da Fazenda que 
antecederam o Ministro Fernando Henrique Cardoso, sem 
a Revisão Constitucional naqueles pontos básicos, nevrálgicas 
não seria possível estabilizarmos a nossa economia e contro
larmos a nossa inflação. A proposta do Ministro Fernando 
Henríque CãrdoSo sobre Revisão ConstífUcional chegou no 
momento indicado, no momento adequado, no início da nossa 
Revisão Constitucional. 

O Ministro Fernando Henrique Cardoso compareceu a 
esta Casa, no dia de ontem, deixando claro que_o equihbrio 
fiscal é a condição necessária para se derrubar a inflação. 
Ele está certo. Só assim o Governo vai parar de tomar emprés
timos. Esta mudança tem uma enorme força para derrubaf 
a taxa de juros, liberando mais recursos para o sctOr privã.do. 
estiml!landq os investimentos, a: produção, o emprego, os saJá~ 
rios e a _queda de preços. - --

Ê aí que se fecha o círculo vicioso de combate à inflação. 
Tenho defendido essa estratégia publicamente há quase dez 
anos, em pronunciamentos nesta Casa, cm artigos de jOrnais, 
em palestras, enfim, em todos _os lugares onde posso externar 
a minha firme convicção de que este País precisa desespera
damente criar empregos qu_e depen~am de créditos de longo 
prazo para Sustentar oS"iriveStirne'iltos. Mas só é possíve! tomar 
dinheiro emprestado e investir com taxas de juros civilizadas 
que sejam compatíveis com a rentabilidade do empreendi
mento. Não existe, ·em nenhuma parte do mundo, negócio 
legal que gere lucros de 20, 25, e até 30~ reais. Infelizmente, 
essa tem sido a taxa de juros, nos últimOs anos, entre nós. 

O SR. Cid Sabóia de Carvalho - Permite~me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com muito prazer, nqbre 
-·Senador. 

O SR. Cid Sabóia de c3f.valho - Ouvindo o discurso 
1 de V. Er. a parte introdutória com realce, verificamos que 

V. Ex• aplaude o plano que acaba de ser anunciado pelo 
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e-rn que 
pese a má repercussão, em certos setores, -daquilo que o Go
verno anuncia, através de um ministro tão autorizado. Mas. 
no momento, V. Ex" ingressa no tema mais grave que é o 
''calcanhar de Aquiles" da administração pública, do setor 
privado, da vida do Brasil, o tema mais difícil, que é exata
mente a política de juros no país. Eu quero dizer a V. Ex\ 
por ser um homem sincero, que entendo que as últimas provi~ 
dências_ governamentais no seto_r financeiro nacional foram 
absolutamente irresponsáveis. Irresponsáveis para ·estiinular 
a caderneta de poupança de um modo artificial e desfundado. 
Artificial porque impossibilita, pelo natural crescimento geral 
de_ juros, em todas as hipóteses c em todas as acepções, a 
chegada ao Sistema Financeiro Nacional de empresas grandes, 
pequenas ou médias, que, na verdade, pretendam crescer. 
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O investimento de que fala V. Ex·· é imPossíveL Qualquer 
empresa que se áccrque agora do sistema financeiro, atr<:!_vés 
de qualquer agente, a empresa que assim proceder candida
ta-se, no mínimo, a uma concordata vergonhosa. A falência 
acena para quem chegar a uma agência bancária. O empresário 
que ousar e·sse ato, que não é inteligente, estará Cándida
tando-se à desórgahização tOtal de seus negócios. Quando 
aqui discordei do" Sr. Ximenes, que era o Pfesidcnte do Banco 
Central. o fiz com fundadas razões. Vi o PresidentC 'cta Repú
blica discordar do Presidente do Banco Central, mas depois 
vi que o Presidente do Banco ·Central tinha se_u ideárlo assu
mido pelo Mini'stro'da Fazenda, Fernando HenriqUe CardosO, 
nesta hora tão difícil para o BrasiL Ninguém há de explicar 
aos ouvidos da intelig~ncia nacional de como se combate infla
ção através de juros altos. Há uma expliCação que parece 
mais mitologia do que propriamente economia. Há coisas es
tranhas, que ·se tenta explicar com isso, mas a verdade é que 
estamos vivendo um momento em que os bancos perfazem 
a ditadura que tememos. O golpe de Estado que muitos anun
ciam e que dizem pode _ser adotado pelas Forças Armadas. 
esse golpe Já eXIstiu~- Ele. (of d.ado exatamGntç pelo sistema 
financeiro nacional. Dentro da gentileza que lhe é peculiar, 
com palavras polidas, embora claras, e depois de fazer um 
preâmbulo de elogios ao plano governamental, V. Ex" desce 
ao cancro. Nesse momento V. Ex' está no câncer da economia 
nacional: a impossibilidade do crescimento com empréstimos 
a longo prazo. Estou aqui ouvindo o discurso de V. EX..', 
mas não me córttive e, naturalmente, elaborei este aparte, 
que não será de bom alvitre V. Ex• incluir no seu discurso. 
Mas, de qualquer maneira, ele atende à minha consciência 
e ao protesto do seu companheiro e admirador. Um abraço 
e minha saudação pelo discurso que pronuncia neste momen
to, 

O SR, ALBANO FRANCO- Nobre Senador Cid Sahóia 
de Carvalho, com o maior respeito, ouÇo--O i'lp3rte de V. 
Ex•, que vem valorizar o noss<Ypronunciamento, no di~ _c,[e 
hoje, no Senado. ' 

Aproveito a oportunidade para relembàir, Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, que, há cerca de 30_dias, quando naquela 
tribuna se encontrava o Ministro Fernando Hcnr~que Cardoso, 
fizemos apenas duas pergúntas. E uma delas se referia ao 
comentário sobre os índices das taxas de juros no mês de 
outubro, quando dizíamos ao Ministro Fernando Henrique 
Cardoso que os juros reais dados pelo Gõverno tinham sido 
de 2.52%- acíma do IGPM, o que perfazia um total de 34% 
de juros reais ao ano. qu·c em rtada se assemelha a nenhum 
país do mundo. Lá fora, as maiores taxas de jurOs reais 
oscilam em torno de 9%. 

Sendo assim, V. Ex~ colabora com o -noss6 prórlüncia
mento quando aborda aquilo que hoje é vital, decisivo para 
a retomada do crescimento no País. 

Não podemos continuar numa Nação onde predomina 
a ciranda financeira. O empresário precisa ser produtivO; para 
produzir, precisa ter condições e não ser inibido através dessas 
tax<:ts de juros para fazer novos investimentos, novos investi· 
mentes que gerem riquezas, que gerem empregos para o nosso 
País, correndo o risco, inclusive, o empresariado. 

É assim que entendemos e agradecemos o aparte do Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Senador Fernando Hen
rique Cardoso, desde a sua posse no Ministério da Fazenda, 

se comprometeu a janlais quebrar as relações contratuais ou 
congelar preços. ·ou prefiXar·. ou confiscar átivos. Ele garantiu 
o respeito à lei, garantiu tambêm que tudo seria amplamente 
dis_cutido nesta Casa. Ele _cllinpriu O prOmetido. baq_ur para 
frente, a responsabilidade está conosco. - ' - · · 

A arquitetura do plano prevê três andares. Os superiores, 
evidentemente, se ass,entam nos inferiores. 

1. O primeiro andar é a implantação de um orçamento 
sem déficit. Será duro, mas teremos de agir com a máxima 
o~jetividade para poder, dessa forma. pro~cger a maioria: 
os que sofrem, os que precisam de emprego. ~c saúde, de 
comida, de educação c de assistência social. -

É ilusóriO achar que o Governo venha a continuar indefi
nidamente ate_ndendo essas áreas. vendendo papéis no mer
cado e sendo vítima da ciranda finance.lra que -file mesmo 
criou. 

2. O segu~do andar consiste n'a--~de;ão voluntária dos 
agentes econômicos a um novo indexador · a Unidade Real 
de Valor- URV. Trata-se di.! um indexador atrat!nte por estar 
atr~l~do _?O Cà'mbio, reajustado diariamente. _ 

. .Quanto mais austero estiver o Orçam~nto dos gOvernos, 
maiores são as garantias de que esse indcxadQr venha a ser 
rapidamente escolhido pelos agentes económicos e que os 
preços venham a cair. · 

3. O tercl!iro andar consiste exatamentc na substituição 
do cruzeiro real por uma nova moeda já estabilizada. 

Temos de confiar na existência de inflação no novo padrão 
monetário. Isso novamente dependerá da eliminação total 
do déficit público no início do plano. 

·Em resumo: só haverá terceiro andar se existir o segundo; 
só haverá segundo andar se existir o primeiro. E a maior 
parte_ dessa grande obra terá d_e ser feita por nós, no Congresso 
Nacional. 

Por isso, classificO o Plano de reaJísta. É o que me leva 
dar ao Ministro da Fazenda um voto de confiança. Além 
disso, sou motivado pela própria ação do Presidente Itamar 
Franco que, cm meio de tantas dificuldades, jamais desistiu 
de dar ao combate à inflação a mâxima prioridade. 

_Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil teve a sorte de 
enfrentar tamanha crise política com um homem inatacável 
na Presidência da República. Um cidadão simples e resoluto; 
uma alma sensível, humana; um brasileiro de boa formação 
que sairá do governo da forma que entrou, pois assim ocorreu 
em todos os cargos que ocupou. 

O empresariado industrial recebeu o novo plano com 
muita esperança, sobretudo porque ele_ se propõe a atacar 
as causas da inflação e não meramente os seus efeitos. Há 
alguns problemas a corrigir, é verd?de. Essa seqüência de 
etapas envolve mecanismos delicados- uma verdadeira obra 
se ourivesaria. É co~o conserta-r um telescópio em velocidade 
meteórica no espaço infinito. Uma tarefa difícil, mas viável. 

Derrubar a inflação é absolutamente essencial para voiR 
tarmos a investir e criar empregos. Nãr:\ podemos continu-ar 
com milhões de jovens e chefes de faml1ia desempregados 
ou trabalhando na informalidade. 

Na discussão com o Ministro Fernando Henrique, na ma
nhã de ontem, na Comissão de Econoniiãdo Senado, surgiram 
várias idéias que me pa:ecem úteis para ape-rfeiçoar o plano. 

1. A primeira diz respeitO- à -õeçeSSidade de organizar
mos uma pequena comissão de Senadores, cuja idéia partiu 
inclusive do Senador Ronan Tito, para fazer o trânSito das 
informações entre os técnicos da Fazenda e esta Casa. 
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2. A segunda é a de se reexaminar a necessidade de 
aumentar os iinpostos ~{luz dos bons ventos que têm soprado 
na Receita da Uri~ão-~ nos _ú!Úmo5 :três meses, decorrentes 
do combate à sçmegação, do encurtamento de prazo para 
re-colher_ os imposto:;, da aprovação do COFINSp.clo Suprçmo 
Tribunal Federal c da eventual entrada em vigor do IPMF 
a partir de 1994. 

3. A tcrcêifa dfz respeito aô USO de cfÜ~fios de justiça 
social na pretendida redução das transferênci:a_? de recursos 
aos Estados e_ Municípios, de mçido -ª proteger as unid<!des 
mais pobres. o- mesmo princípio·, 'óu~- sêjà, o·. rlovo sistema 
deverá cobrar mais·lmpdstos'dos c_iU:e'nada pagailJ. · , _ 

O Minis.tro, pa F;azenda tem ,djto. qll~ ~Odclp conc9fdam 
COQl o Pl.app, cxceto pa píJ.rte que miexe_ CODJ. ps_seus própfips 
interesses. Não vou defender aqui as demandas deste ou da
quele grupo. Estou absolutamente de acordo com a nec_essi
dade de se zerar o déficit públiCo para 1994. Minha conduta 
na apreciação do Plano será a de exercitar a nossa criatividade 
de modo a se atingir o mesmo objetivo observando o princípio 
de justiça social e assegurando as condições reais para se 
investir e criar empregos: 

Sr. Presidente,. Srs. Senadores, tninha visão geral sobre 
o plano, portan.to, é favo~ável. .~gr_ad<:t-me a sua. lógica. Apro.
"-:0 ~sua scqüênci~ .. l}~conheço, ~ y~gcnte nece~idade de equi-
librar as finanças púP(iças: . . _ _ _ . 

O nosso trabalho neste momento é o dç. construir, o 
mais rapidamente possível, o primeiro andar do edifício.-- O 
tempo corre contra nós. Uma eventual demora no Congr~ss.o 
Nacional sinalizará para a· soCiedade a inviabllid~de do piano. 
Sim, porq~,~-e, enquanro n~Ç> ·aproritarmos O, Prymeiro andar, 
ninguém acreditará que ali surgirá um prédio. · 

Esse ê o preço da transparência. Mas é melhor assim. 
Nós já apreendemos que os lances de surpresa se tornam 
muito mais caros. Eles desorganizam a economia, cortóem 
a confiança c deterioram o relaciOnamento. 

Ninguém deseja repetir as façanhas fracassadas. Chega 
de bravatas. Chega de virtuosismos._ Encaremos a realidade. 
Arregacemos as mangas. Vamos equilibrar o orçamento!_ _ 

E imperioso fazer tudo isso com ã maior presteza possível. 
Tenho certeza de que, mais uma vez, com a ajuda de Deus, 
os Senadores desta Casa inve.stirão ô melhor de !)i para apreciar 
essa importante matéria, col0c3ndo os ihtcre~ses da p~tria 
bem acima dos seus interesses pessoais. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Amir Lando _ Bello Parga _Carlos De'Carli _César Dias_ Cid 
S<ibóia de Carvalho _ Dirceu __ Carn~iro _ Divaldo Suruagy _ 
Eduardo Suplicy _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Guilherme 
Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel 
Freitas _ Iram Saraiva _ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João 
França_ João Rocha _Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José 
Paulo Bisol _Júlio Campos _Júnia Marise _ Jutahy Magalhães_ 
Lavoisier Maia_ Levy Dias_ Louremberg Nunes Rocha_ Lucídio 
Portella _ Magno Bacelar _ Marco. Maciel _ Mário Covas _ 
Marluce Pinto Meira Filho_ Moisés Abrão Nelson Carneiro 
Ne~on Wedekin _ Ney Suassuna __ Onofre Qll:inan _Pedro Simon 
_ Pedro Teixeira _ Rachid SaldanhaDerzi _Ronaldo Aragão _ 
RonruL Tito _ .Ruy Bacelar _ Teotônio Vilela Filho __ Valmir 
eampelo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Diao)- Sobre a mesa. expe
diente que_ será lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte 
Brasília, 14 de dezembro de 1993 

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

de .acordo com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento 
Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, para uma breve 
.viagertt' ao ,estrangeiro. _ 

, , • Atenciosas saudações,-- Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O expediente lido 
vai à publicação. · 

. Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DIA 

SObre a mesa, requerim~nto que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

· É lido e aprovado o seguinte 

REQUERiMENTO N• 1.421, OE 

Senhor PreSidenté, 
Nos termos do arL 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
CoristanteS dos itens n"'s 13, 14, 15, 19 e 16 sejam submetidas 
ao Plenário, nesta ordem, após o item 24. · 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1993. - Jutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)~ Aprovado o requeri
mento, será feita a inversão solicitada. 

Na sessão de segunda-feira, dia 13 de dezembro último, 
o Sr. Senador Jutahy Magalhães argüiu o cumprimento, pela 
Comissão de Educação, das eXigências constantes_ da Resolu
ção n" 39, de 1992, quanto aos projetas de Decreto Legislativo 
atinentes aos atas de outorga, concessão e renovação de con
cessão, permissão e autorização para execução de serviço de 
radiodi!us~o sonor~ ~ d~ so.çs e imagens. 

Conquanto estejam os projetes de Decreto Legislativo 
n"'s 41 a 50, e 52, em reglrrié de urgência constitucional, tendo 
sido neles constatada fa.lha .de instrução, a Presidência retira 
as matérias da Ordem do Dia, nos tennos do art. 175, alínea 
e do Regimento Interno. 

Os projetes retornam à Comissão de Educação, para as 
urgentes providências requeridas para o pleno cumprimento 
do disposto na citada res_oh;ção. 

Tão Jogo complementada a indispensável instrução, reto~ 
marão sua tramitação conforme o disposto na Constituição 
Federal, art. 223, § Je. · 

A Presidência re_tira_, também, da pauta da Ordem do 
Dia da presente sessão as matérias constantes dos itens 11 
e 17, nos termos do art. 175, letra e do Regimento Interno. 

São os seguintes os itens retirados: 
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.-I-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'' 41, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375,_VIII, 
do Regimento Interno) -

Votação,- em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 41, de 1993 (n• 242/93, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que renova a permissão-da empresa MODE
LO FM LTD• para explorar 'serviçO" de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Castanhal, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Aureo Mello_, em substituição à CofriíSsãó de Educação. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375. VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, crtJ. turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 42, de 1993 (n' 247/93, na Câmáta dos Deputados), 
que aprova o ato que renov,? a concessão outorgada à RÁDIO 
ALVORADA DO SER TAO L TD• para explorar serviço de 
radiodifusão _sonora em onda média na Cidade de São João 
do Piauí, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário,_Ret3tot: Seria
dor Aurco Mello. em substituição à ComísSão d-e Educação. 

-3-

PROJETO DE DECR]~-TOLEGISLATIVO 
N" 43, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIIC 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 43, de 1993 (n" 249/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à TELE
VISÃO VERDES MARES LTD• para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Çidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Álvaro Pacheco, em substituição à Comissão-de Educação. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia-ims termOs dÕ art. 375-,-VIli, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 44, de 1993 (n• 250/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁPIO INDE
PENDENTE LTD• p-ara eXplorar serviço de radiodifusão so
nora em frcqüência: modulada na Cidade de Lajeado, Estado 
do Rio Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. W45,DEI993 .... 

(Incluído em Orderri do Dia noS termos do 3rt. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto dt! Decnitó Legis
lativo n" 45; de 1993 (ni253/93. na Câmara' aos Deputados). 
que aprova· o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL L TD~ para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na Cidade. de Capinzal. Estado de Santa 
Catarina. térido 

. Parecer -faVorável. proferido êm Plênário, Relator: Sena
doi- Amir Lando. em_substituição à Coniissão de ·Educação. 

_:_6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Día nos termos do art. 375,.VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Pro~eto de_DecretO Legis
lativo n• 46; de 1993 (n' 248/93, na Câniara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRA TERNróADE LTD• para explorar serviço de radiodi
fusão _sono riem freqüência modulada na Cidade de Araras, 
Estado de São Paulo, t_endo · 

Parece! ·faVorável proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Álvaro Pãcheco, em substi~uição à Comissão de Educação. 

-7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação-, em turnp único, do Projeto de Decreto_ Legis
lativo n' 48, de !993 (n• 264/93, na Câmara dos Deputados), 
~qUe ~aprova o ato que renova a permissão da- RÁDIO JOR

NAL DO BRASIL L TD• para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeifo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator.: Sena
dor Aureo Mello, em substituição â Comissão de Educiição. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N• 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem .do Dia nos termos do art. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, ~m turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LITO
RAL L TD~ para explàrar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo . 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Amir Lando, em substituição à Comissão de Educação. 
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-9-

PROJETO DE óECI~ÉTQLÍõGISLATiVô' 
N• .50, DE 1993. - . 

' . - - - . 
(Incluído em. Ordem do Dia nos termos. do art, 375, VIII, 

do_ Regimento Interno) 

Votação, (!~ ~ur_no úniÇo, do Projeto de. DeC:feto~Legis.._ 
lativo n9 50, de 1993 (n9 277/93, na Câmanu:IJ:>s Deputados), 
que aprova o ato que renova a out9rg? defeiida~Ô-~IST.ÇMA 
NOVA ERA DE COMUNICAÇAO LTD• para explorar ser
viço de radiodifusão- sonora em Onda média na' Cidade de 
Borrazópolis, Estado· do Paraná, ten'do 

Parecer favorável, proferido em PlenáriO, Relator: S_el].a
dor Aureo Mello, em substituição. à CómisSao de.: Educação. 

-lO-

PROJETO DE DÉC:RETO LEGÍSLA'riVO 
N•· :47, DE; 1993 

(Incluído em Orde'rn: do Dia hos tennos do art. 375, VIII, 
" .-.do. Rcgimento'Interpo) . , 

Discussão, em turno único, do .frqieto d~ [)_~ç:reto Legis
lativo n' -47, de 1993 (n• 60/91 na Câmara dos Deputados). 
que aprovji o ato que renova pe:rmissão à ~lO FM RIO 
ACARAU DE TAMBORIL LJD• para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na Cidade de T.amboril, Estado do Ceará. 
(Dependendo de parecet da Comissão de E<fucação) 

, ' 

- !2-. . . 

PROJETO DE DECRETO LEGISL})::tfVO 
N• 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem- do Dia nos -~ermos do_art. 353, 
parágrafo únicO, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único·, dÕ P{ojetO de De~eto Legis
lativo n• 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que re_nova ~concessão -outorgã~da à RÁDIO 
GRANDE LAGO LTD'', para explorar serviç<i de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, 
Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável, proferidO cm Plenário,_ ReJãtQr_; Sena
dor Ney Maranhão, em substituição à ComissãO-de Educação. 

-li--

PROJETO DE L-EI DA CÂMARA 
N• 220, DE I993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos -do art. 172, II, d 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pro]etO de-Lf!i d~ Câm.a:_ra 
n9 220, de_l993 (n<:> 3.711193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República., que cria, cóm natureza .-ciyil, 
a Agência Espacial Brasileira- AEB, e dá outras providên
cias. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educação, 
àe Relações Extedores e Defesa Nacional, de Assuntos Econô
micos, e de Constituição, Justiça e Cidadania) 

- 17"-', 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA · 
N' 59, DE 1993 

(Em regime de urgênciã, nos _termos dq -Ç~.-~i~- 336, c· 
do R:_egimento Ir~ terno) 

DiscUssão, e~ turrlo úlii-Co,; _d~_Projeto- ~~ieiei da Câmara 
n• 59,. de 1993 (n' 1.270/91, na Casa de origem), 'que dispõe 
sobre o salário mínimo de médicos e cirurgiões .. GfentiStas ten-
~ , 

Parecer, proferido em Plenário, Relator:_ Semldor-Al~ür 
Gabriel, er,n~substituição à ComisSão. de Assuntos So~iais, favo
rável ao Projeto com emenda de redação que api'Csenta. 

(Dependendo de Parecer da_ ComissãÓ de COnstituição, 
Justiça 'e Cidadania sobre a emenda) . · : : , 

0 SR:PRESIDENTE (Levy Dias) -ltem-20: 
Votação, em turnO Unico,' do Projeto de Resolução n<:> 

116, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econõ
micos como·.conclusão de s_eu Par~cer n9 382,, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS) a contra
tar operaçã<? de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 

-Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 

A discussão da matéria: fói énCefrada na sessão ordinária 
do dia 13 do corrente. 

Em votação o projeto, em tr.irno único. · ' ' 
Os Srs. Senadof'es que o aprovam queitanl. permanecer 

sentados. (Pausa.) . . · 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDEI'IITE (Levy Dias)- Sobre a mesa, reda
ção. final, oferecida pela Comissdo Diretora, que _será lida 
pelo Sr. 1• Secretário .. 

E lida a seguinte _ 

PARECER N• 459, DE 1993 
(Da Comissão Dií:etora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 116, de 
!993 

-Ã_Comissá_o ó{retora ;apreSe~ta a-~edaÇão finaf"d~-Projeto 
de Resolução n9 116, de 1993,_que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Campo Bom (RS) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -
BANRISUL. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1993. 
-Júlio Campos, Presidente -Beni V eras, Relator-Lucídio 
Portella- Nabor Júnior. 

-.ANEXO AO PAREcER i-1"439~ DE_1993 

-'~ Redação rm~l do Projeto de Resolução n~ U6, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, ·e eu, , 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do R_~gimento 
Interno, promulgo a seguinte--
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RESOLUÇÃO N'- , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Mul!icipal de Campo Bom 
(RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 

O Senado-F='edúãt resolve: 
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS), 

nos termos da Resolução no 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizada a co·ntratar operação de crédito jUnto aO Baitco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A., no valor de CR$ 
61.775.122,00 (sessenta e um milhões, setecentos e setenta 
e cinco mil,. cento e vinte e dois cruzeiros. reais), em valores 
relativos a maio de 1993. 

Parágrafo único. A op-eração· de crédfto à que refere 
o caput deste artigo destina-se a invêstimentos nas tireas de 
desenvolvimento institudonal e de infra-estrutura urbana. 

Art. 2~ As condições financeiras básicaS da operação 
de créditos são as seguintes: 

a) valor pretendido: CR$ 61. 775.122,00, a preços de maio 
~1m: · 

b) juros: 11% a.a.; 
c) atualização monetária: ieajustávei pelo iGP-FGV; 
d) garantia: ICMS e/ou FPM; 
e) condições de pagamento: 
- do principal: amortização e~ quarenta e oito parce_las 

mensais, iguaís C sUcessiVãs, veDCíveis após -a priineir~ libe
ração; 

-dos juros: exigíveis trimestralmente na cãrénCia-_e men
salmente na amortização. 

Art. 3o _A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida num prazo de duzentos e setenta dias. conta
dos da data de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a 
redação final. , .• 

Não havendo quem deseje fazer uso da palavra, encú!O 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é considerada definitiva
mente aprovada, independentemente de votação, nos termos 
do art. 7°, da Resolução no 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Le~y Dias) -Item 21 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

no 152, de 1992 (n'' 567/91, na Casa de origem), que prorroga 
o prazo de vigência da Lei no 8.199, de 28 de junho de 1991, 
tendo -

Pareceres, sob n• 195 e 426, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Económicos: to pronunciamento: f~vorá

vel, nos termos de Substitutivo que oferece; 2~ pronuncia-
mento: contrário ao SubStitutivo- cOm emendas de Redação 
n<f; 1 e 2-CAE, que-apresenta. 

A matéria ficou sobre a mesa durante 3 dias úteis, a 
fim de receber emendas, nos termos do ~rt. 8",da Resolução 
n' 110, de 1993. 

Nessa fase, não foram apresentadas e~~_!!_~as ao projeto_. 
Passa-se à discussão do projeto, das effi~ndas da Comissão 

de Assuntos Económicos e do substitutivo, em -turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem deseje fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. ---- --

Encerrada a discussão. 
Passa-se à votação do projeto, que tem r referência regi

mental, sem prejuízo das ~mendas, em turno úmco. 
Os Srs. Senadores que o- aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudicado ó substitutivo. _ 
Votação _em globo das Emendas n"" 1 e 2-CAE, de reda-

ção. 
.Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
.. Aprovadas. . ·, . . .. - ---- ---- · _ _ _ __ _ 

.. --· --A- matéria vai à COmissão Diretora para a redação final. 

· - OSR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Sobre a mesa, reda
ção final, oferecida pela Comissão Diretora, que será lida 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER No 460, DE 1993 

DA COMISSÃO DIRETORA 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~ 152, 
..-... 1Q92 (n~ 567, de 1991, na Casa de origem). 

A Comissão Direto"ra apresenta a redação final do Projeto 
de Lei da Cârriara n' 1$2, de !992 (no 567, de 1991, na Casa 
de origem}, que revigora a Lei n' 8.199, de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão; 15 de dezembro de 1993. 
- Levy Dias, Presidente -Júlio Campos, Relator- i.ucídio 
Portella- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N' 460, DE"Em 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~ 152, 
de 1992 (n~ 567, de 1991, na Casa de origem), que regora 
a Lei n' 8.199, df 1991. 

o congrésSC)-NaciOilai decreta:_ 
Art. I' É revigorada até 31 de dezembro de 1994 a 

Lei n' 8.199, de 28 de junho de 1991. 
Art. 26 Esta_ lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. __ _ _ _ 
- Art. 3o Revogam-se as disposíções ein con"trári?. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem deseje fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é considerada definitiva
mente aprovada, independentemente de votação~ nos termos 
do art. 7', da Resolução n' 110, de 1~93. 

A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 22 da pauta. 

PROJETO DE LEI ÚACÃMARA No Ú9, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 39 

da Resolução n' 110, de 1993) 

DisCUSsl\"0~ em tUrnO único, do Projeto de Lei da-Câmara 
n' 139, de 1992 (n' 2.803/92, na Câsa de origem), que altera 
a Lei n' 7102 de 20 de junho de 1983. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Sociais). 
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A Presidência esclarece que o requerim~nto na 1.280, 
de 1993, do Senador Beni Veras, no sentido de inclusão, 
em Ordem do Dia, da maléria, fica- p-rejudicado_ por constar 
a proposição da pauta da presente sessão._ 

Nos termos do art. 5' da Resolução n' IIO, de 1993, 
desi~no o Senador J utahy Magalhães para proferir _parecer 
sobre a matéria, em substituição à Comissão de_ Assuntos 
Sociais. 

O SR.-JlJTAHY MAGALHÃES (PSDB '--BA. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sen·actor~S~ quero, po
rém, Sr. Presidente, informar que- apôs a elaboração desse. 
substitutivo e desse parecer fui procurádo por várias comissões 
ligadas às empresas de segurança. Eles discordavam de alguns 
pontos, principalmente na parte em que se refere à questão 
dos vigias. Mas, na minha opinfâo, -achei necessário manter 
a proposta do substitutivo. 

Aconselhei aos que me proc.úTátàm.-que-fossem aos gabi~ 
netes de outros Senadores para ver se eles teriam razão, acha
riam conveniente quãlqUer modifiCaÇão Jio ffieu parecer. Mas 
não fui procurado por nenhum Senador,_ dessa forma estou 
aqui apresentando_. neste instapte, o su_bstitutivo para delibe
ração da Casa. 

I -RELA TÓRlO 

É submetido ã consideração desta Casa o ProJ.~to. de Lei 
da Câmara n> 139, de 1992 (n> 2.8()3-B,~na Casa de origem), 
que "Altera a Lei n> 7102, de 20 de jun}w de 1983". 

Referida proposição decorre do trab~lho da_ Comissão 
Parlamentar de Inquérito que invCStijóu-o extermín'íO d_e 
crianças e adolescentes. 

A necessidade de alterar a Le_i_n'-' 7102/83 foi constatada 
a partir do fato de que existiam "grupos de segurança privada 
envolvidos no extermínio de crianças e adolescentes". 

Verificou~se, também, que houve uma ampliação bas
tante significativa dos serviços de empresas de segurança para 
proteger não só estabelecimentos financeiros, mas;- também, 
os de natureza comercial e, re:c_entemente, tal serviço alcança 
até mesmo a proteção da propriedade privada. 

II- DO DIREITO E DO MÊRITO 

Reza o art. 144 da Constituição de 1988 que: 
"A segurança pública, dever do Estado, direito e respon

sabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patri111d.nio, através 
dos seguintes órgãos; · 

I- polícia federal; 
II -polícia rodoviária federal; 
III- polícia ferroviária federal; 
IV -polícias civis; 
V- polícias militares e corpos de bombeiros militares." 

É bastante nítido, no dispositivo-·ora-tf3nscrito, que a 
segurança pública é exercida por órgã_os estatais, sendo, por
tanto, monopólio da própria Administração Pública a prática 
de ações que ViSem a preservar a ordem pública e a incolu-
midade das pessoas e do patrimôniq. _ _ __ _ 

Desse modo, incluem-se entre as ações próprias da segu
rança, alé~ daquelas destinadas à preservação da ord~m públi~ 
ca, as que objetivam assegurar a integridade dos indivíduos 
e de seus bens. Ademais, a tutela exercida pelo Estado inclui 

o emprego monopolístico da força para gamQtir a segurança 
pública. prevenindo e reprimindo o ato ilícito: 

Esses aspectos ficam evidentes, por exemplo, no inciso 
IÍ dO art.J44, que _estabelece a competênciad_aPolíci~ Federal 
para atuar em relação ao tráfico ilícito de_ c~ntorpecentes e 
o_u_~ros cr~mes, nos seguintes termos:· · 

"II- prevenir e reprimir o tráfico Ílicito de entor
pece-ntes e drogas afins, o contrabando c o descaminho, 

. sem prejuízo da ação fazendária e de Outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de co_mÇJe_tência." 

Destaque-se no texto reproduzidp os verbos prevenir e 
reprimir. Tecnicamente perfeitos. o primeiro significa que o 
policiamento deve desestimular a prática dp crime,_ criando 
clima impróprio paf<f a sua cons-ecução. As ações preventivas 
têm natureza preponderantemente psicológica e, não raro. 
c_onseguem abortar qs a~os que poderiam levar ao cometi
mento do ilícito penal. 

A repressão, por sua vez, é uma _atitude- enérgica das 
forças de segurança, a 'qual busca neutralizar a~ açócs crimino
sas. Requer. portanto, pessoal altamente e_specializado e devi
dam_ente treinado para recompor a ordem, combatendo direta-
merite o crime. -

Fica bastante evidente que a repressão exige medidas 
de n~ture~_operativa que. por certo, não devem ser praticadas 
Por agentes outros que não sejam os pertencentes à estrutura 
estatal. conforme enunciado no aludido art. 144 da Lei Maior. 

De outra forma. haveria, inegavelmente. dificuldades ex
tremas para o controle da atividade de segurança. De fato, 
eliminado o monopólio do exercício da rep~eSsão ao _crime. 
estar~se-ia favorecendo os exageros e as iiljusfiças, aberrações 
que o projeto ora examinado pretende, jus(amente, banir. 

Por outro lado, é bom frisar que as atiVidades desenvol
vidas pelas entidades de segurança privada, ainda que eminen
temente defensivas, precisam ser realizadas dentro de padrões 
adequados, que evitem riscos aos que estão se.ndo protegidos, 
bem como às demais pessoas circu-nStàrlCiãlmente envolvidas 
em situação de perigo. 

Vislumbra-se, pois. a nec_essidad~ de: 
a) estabelecer padrões mínimos de treinamento para o 

emprego da força em situações específicas de defesa da pessoa 
humana ou do património; _ 

b) vedar o exercício de ações repressivas que extrapolem 
desforço imediato para repelir a agressão. 

Relativamente ao primeiro aspecto, a Lei n\' 7102, de 
20 de junho de 1983, procurou estabelecer os parâmetros 
gerais para o funcionamento das empresas especializadas em 
prestaÇão de serviços de vigilância e de transportes dt: valores. 

Na referida lei (art. 15), ê estabelecido o conceito de 
vigilante. que é o empregado_ cont_~~tado ... para impedir ou 
inibir ação crimírtosa. _o -- ---

Trâút-se. pois, de perffiiú~ a prática de l.!m ctesforço incon
tinenti para que seja ma-nlida a posse da coisa ou re_sguardada 
a integridade física de outrem. Não prevê a lei, com razão, 
as ações repressivas, conforme anteriorm~nte_ conceituadas. 

Mais adiante, o art. 16 da Lei nn 7012/83, est~elece os 
requisitos para o exercício da proffsSifo de vigilailte, entre 
os quais figura o de "ter sido aprovado em curso de fo.q:nação 
de vigilante" (inciso !V). 

Ressalte-se, também, a insistência do art. 20, que confere 
competência ao Ministério da JustiÇa--para conCeder autori
zação para o funcionamento das empresas de vigilância, de 
transporte âe valores e de_ formação de vigilantes; fiscalizar-
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O S~nado Fe_deral resolve: de um critério qUe serve a um Estado, e não serve a outros 
Art. 1'-' _ É _a Erefeitufa MuniciPal de Uruguaiana (RS), Estadps, para estabelecer parâmetros da rolagem das dívidas 

nos termos da Resolução n"'36, de 1992, do Senado FeQe_ral, mobiliárias. , 
autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco O,Sr. Deputª-çlo João _Rqch_a, __ Pr~S:idente da ÇomissãÇ> 
do Estado do Rio Grande do Sul S. A. - BANRISUL, no de Assuntos Económicos, pediu à Receita Federal e ao Banco 
valor de CR$98.000.0QO,OO (noVenta-e-Oito rllilhões de cruzei- Central uma notificação de todos os débitos de todos os Esta-
res reais), a preços _d_e_julho de 1993. dos e fizemos um ~s,tudo, ainçl~;~. _que perfunctório1 sobre a 

Parágrafo único. Os reCursOS- referidos neste artigo são possibilidade de cadf\ _Estado de rqlar suas dívidas. E ve.rdade 
provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Progama IIJ,t_e- que _alguns Estados poderão rolar 80"% da dívida e compro
grado de Melhoria Social - FUNDOPIME"S e serão d_é:Sti:-~--meter-w% dessa dívida com se-u caixa ou com a sua possibi-
nados a investimentos _na~ áreas_ de desenvolvimento institu- liçlade de arrecadar. Mas não podemos fixar o limite baseado 
cionate de infra-::e.strutura urbana no Mimidpi6 de Urugua!ana Dás-Estados mais ricos. 
(RS). . __ __ _ __ _ _ . Depois de um estudo e de uma discussão, o Presidente 

Art. 29 As condições fifúmcelras da operação são as _ qa Cotp.!ssão de AsSJ.!ntos Económi~os entendeu, eç>m a Qlinha 
seguintes: · concordância, que 9% de amort_iza_ção, neste momento, é a 

a) valor pretendido: CR$98.000.000,0Q, a apreços de ju- quantid~de suportável para os Estados ~ eu_ diria ;.__ mãis 
lho de 1993; empobrecidos. 

b) juros: 11 %.a.a.; Espero que este critério sirva para a rolagem da dívida 
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP- FGV; não só de Minas Gerais_mas também de todos os outros Esta-
d) garantia: ICMS e/ou FPM; dos: o limite de 9% para a rolagem da dívida. 
e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas .de . ~r_. Presidente,_ ~rs. Senadores, solicitei do Senado Fede-

desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana (pa- ral uma nota técnica; fOdavía. tanto_ a ASSessoria Económica 
virnentação, microdrenagcm e Hurniriação pública); do Senado quanto o Banco Central, na questão da rolage~ 

O condições de pagamento: , da dívida, funcionam como órgãos assessores desta Casa. E 
--do principal: amortização em quaretlta e oito parcelas o Senado que deve decidir o como e_o quanto. 

mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no dia-20 de_cada mê:s, PC?r isso mesmo, apresen~o um parecer que não está em 
vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação; .consonância Iiem com o" Banco Central nem com a Assessoria 

--dos juros: exigíveis trimestralmente na c_aréncia e men- baseada no parecer do Banco Central; trata-se de Um gabarito 
salmente na amortização. formado para todos os_ Estados do Brasil - a rolagem da 

Art. 3" A autorizaçãO conce-dida por esta Re:;olução de- dívida de 91%, ou seja, uma arno~t~z.ação de 9%. 
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados Assim sendo, encaminho o relatório favorável à rolagem 
a partir de sua publicação. Oa divida do Estado de Minas Gúais, advertindo aos compa-

Art. 4\' Esta resolução entra em vigor na data de sua nheiros Senadores de que não só o Presidente da Comissão 
publicação. de As_suntos Econô.micos mas também este Senador estará 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus· 
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como definitiva

mente adotada, dispensada a votação, nos termos regünentais. 
O projeto vai à promulgação. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 12: 

OFÍCIO N• S/132, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 39 da 
Resolução n• 110, de 1993) 

Ofício n• S/132, de 1993, através do qui! o Governo do 
Estado de Minas Gerais solicita ã:iitoríiaÇâ({dO Sen3.do Fede
ral para emitir-novecentos e quatro milhões, setecentos e de
zoito mil, quatrOCentos e- Oitenta e-riOve Letras FinanCeiras. 
do Tesouro de Minas Gerais-....:.. LFT.::Mo;reiãtiVas aO gíro 
da dívida mobiliária, no exercício de 1994-. (DependendO de 
parecer da Comissão de Assuntos Económicos.) 

Nos termos do art. 5.• da Resolução n• 110, de 1993, 
solicito-do nobre Senador Ronan Tito o parecer sobre a maté
ria em substituiçãá à Comissão de Assuntos Económicos_~ 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. l'ãra pro1erir pare· 
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, trata:..se de 
rolagem da dívida mobiliárla do EStãdo de Minas Gerais:· -

Ontem, na Comissão de_. Assuntos Econórriicds, discuti
mos, o Presidente da Comissão e este Parlamentar, a respeito 
da rolagem da dívida dos Estados. De nada adianta utilizar-se 

sempre disposto a dar esses _9% a todos os Estados, isto é-, 
o direito de rolarem as suas dívidas. 

Quanto ao assunto, era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. 

. Sr. Presidente, peço a V~ _E~ que seja dado a mim o 
direito de retocar uma fala minha sobre o discurso que havia 

- pronunciado o SenadOr Eduardo Suplicy. Informou-me S. Ex'! 
que o projeto de reintegração dos funcionáriOs demitidos é 
de origem do Executivo. Portanto, fica o dito pelo não_ dito. 
O Governo d_eve saber o ónus que está assumindo. 

É o seguinte o Parecer na íntegra: 

O Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, em 
exercício, encairi.inha a esta Casa, mediante a correspondência 
em epígrafe, pedido de autorização para emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro de Minas Gerais - LFTMG cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do 
Estado, vencível n~ semestre de 1994. 

A situação em pauta deve ser apreciada, em primeiro 
lugar, à luz do disposto no artigo 5;-- da Emenda O~mstitucional 
n9 3, que restringe a emissão_ de novos títulos estaduais e 
municipais ao giro do ..... principal devidamente_~tualizado 
de suas obrigações." _ 

O Parecer do Banco Central do Brasil (DEDIP-DIA· 
RE-93n_7) utilizou, para fins de_cálculo do nlootant~ passível 
de giro, o Índice Nacional_de Preços ao_ Consumidor- INPC, 
da Fundação IBGE, índice que a Resolução n9 36/92, do Sena
do Federal prevê para a correção __ dos dados dos balancetes 
dos pleiteantes. Respeitado o limite constitucional, assim cal· 
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cUlado, a emissão solicitada seria realizad;;t n~s seguintes CQndi: 
ções-; · - -, ·-- ... 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dosJitulos 
a serem substituídos, mediante aplicação da E me rida Constitu~ 
cional n" 3, considerando-se o lndice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). d3: Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia c Estatística (_FJBGE) apurado no 1" dia do més 
anterior -à creaHzação do giro~ --=.. -- -- - - -

. . '1 .• 

b) modalidade: nom_inativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ;aO da$le.tras .f(nanceira_s d~ Tes9~,IrO 

LFT, criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: até 1826 dias; 
e) valor nominal: CR$! ,00; 
f) características dos títulos a serem sõbs"tituídos: 

TITULO VENCIMENTO QUANTIDADÍl: 

511826 . 91.01.94 3.929.9i0 . '. 

5lt812 oi:o2.94 7.019.785 

511812 • 01.03,94 -19 066.349 

511812 01.04.94 14.501.760 

5Ú&24 01.04.94 32.6.QL111 

511812 0105.94 13.843.270 

511826. 0105.94 27. j 70.652. 

511812 0106..94 1939.926. 

541826 ol.-06.94 -43.662.770 

TOTAL 163.735.773 

g) Previsio de colocação e vencimento -dos títulos a serem emitidos: 

COLOCAÇÁO. VENCIMENTO 

03.01.94 01.01.99 

01.02.94 01.02.99-

01.03.94 01.03.94 
.. 

01.04.94 01.03.94 

02.05.94 oT.o5:99 

01.06.94 01.06.L99 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n-'? 565, de 20~9-79, deste Banco Centra!; 

i) autorização legislativa: Lei n" 9.589, de 9-6-88, Resolu
ção n" 1837, de 23-1-89 e Decreto n•' 29..200, de 19-1-89. 

Informa ainda o referido Parecer do Banco Central que 
a emissão redundaria, caso realizada, em infraçãO do limite 
disposto no art. 3~', item II, da Resolução no 36/92, do Senado 
Federal. Esse limite, além disso, já se'"encontra extrapolado 
para os anos de 1997 e 1998, independentemente da emissão 
sob exame, extrapolação esta que persistira mesmo na hipó
tese de o Senado Federal autorizar a elevação em 25% dÕ · 
limite do Estado, como prevê a ResoluçãO n"'-36. É necessário 
ressaltar ainda que o Senh<;~r Governador do Estado de ~t!!_as _ 
Gerais soliCita autorização para emitir Letr~ü; _gue possibilitem 
o giro da totalidade da dívida mobiliáría do Estado, vencível 

TÍTULO DATA-BASE 

511824 03.01.94 

511826 01.02.94 

511826 01.03.94 

51 t:s26 01.04.94 

511825 02.05.94 

511826 01.06.!1'4 

no primeiro semestre de 1994, e não apenas do "principal 
de_vidamente atualizado~·, como deJermina a Emenda Consti
t~cional n" 3. O atendirnéfltÕ. iio í)Ieito, nessas condições, 
implicaria uma extrapolação significativ~mente maior do cita
do limite. 

Considerando, em síntese. que a solicitação- abrange o 
giro de 100% da dívida mobiliária, que a· operação não se 
enquadra no limite previsto no item II,~? artigo :3"', da Resolu
ção n" 36/92, e que esse limite já se encontra extrapolado, 
independentemente da realização da operação, o Parecer do 
DEDlP/DIARE considera" ... desaconselhável o deferimento 
do pleito", no Ofício do Presidente do Banco que encaminha 
o parecer a esta Casa. 

No entanto. se a maioria de meus ilustres pares considerar 
negligenciáveis ãs razões apresentadas, em face da importância 
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da operação -para o· Estado de-Minas·Ge_raiS, 'Ilosso parecer 
é fàvbtável ao a_Colh~~ent? do pl~~t~~ n_a forhta do seguinte: 

. . ' . . 
''- ·,· 

PROJETO. DE. ~ESQLUÇÁO N' 139, DE 1'993: 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
·Minas GCfais -~LFTMG, cujos recursos serão desti~ 
nados ao giro de 91% da' díVida ritObiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestr~ d.~ 199.4~ 

O Senado Federal resolve:_ .~ o; , 

Art. 1"' É o Estado de_ Minas Gerais autorizado, _nos 
termos da Resolução n"' 36/92, do Senado Federal, a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas_ Gerais 

-=- LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida 
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de_l994. 

Art. 2'' A emissão ora autorizada _será realizada sob as 
segu~ntes condições:· . r 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda: Constitu
cional n'1 3, considerando-se d Indlce Nacional de Preços ao· 
Consumidor (INPC), da Fundação_ Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no l" dia do més 
anterior à realização do giro; 

b) modalidade: nominativa~transferível; 
c) rendimentos: igual ao das letras financeiras do Tesouro 

LFT, criadas pelo Decret-Lei,n" 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: até 1826 dias; 

, e) valor nominal: CR$1 ,00; , 
O características dos títulos a serem substituídos: 

TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

511826 01.01.94 3.929.950 

511812 01.02.94 7.019.785 

511812 01.03.94 19.066.349-

511812 01.04.94 14.501.760 

511824 01.04.94 32.601.311 

511812 01.05.94 13.843.270 

511826 . - .. 01.05.94' . ,·p.J70.652 

511812 01.06.94 1.939.926 

541826 01.06.94 4].662.770 

TOTAL 163.735.773 

g) Previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: · 

C99'Jy.{ÇÃO VEJIICIMENTO 

03.01.94 01.01.>> 

01.02.94 01.02.99 

01.03.94 01.03.94 

01.04.94 01.03.94 

02.05.94 01.05.99 

01.06.94 01.06.L99 

h) forma de colocação: através de otertas públicas, nos 
termos da Resolução, n9 565, de 20-9:.79, deste Banco Central. 

i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9-6-88, .Resolu
. ção n' 1.837, de 23-1-89 e Decreto n' 29.200, de 19-1-89. 

Art. 3? O prazo para exercíciO aa presente autorizãção 
é de 270 (duzentos e setenta) dias contados da data de sua 
publicação. 

' 

Ú'liJLO D~TA-BASE 

511824 03.01.~4 

. 511826 01.02.94 

511826 01.03.94 

511.826 01,04.94 

511825 02.05.94 

511826 01.06.94 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
é favorável e conclui pela apresentação de Projeto de Resolu
ção n~ 139/93, que autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
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Minas Gerais -- LFT -MG. cujos recuts-os+serão âeStiii.ãdos 
ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, vencível no 
primeiro semestre de 1994. 

Pa.ssa-se à discussão dO projeto, em- turno únito .. (Pàusa.) 

Faço saber~que o Senado Federal aprovou. e eu, Presi
dente, nos termos do are 4S,_item 28. do Regimento Interno, ... 
promulgo a seg~ipte , 

1 

RESOLUÇÃO N' DE 1993 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a diSc.uSsão. 
Em votação. - _ _ -- -- - Autoriza, o Estado de_ Minas Gerais a emitir Letras 
Os Srs. Senadores que ~- aPtovam qUeiram periua~ecer Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais-

sentados_ (Pausa.) LF.TMG, cujos rec~rsos ·serão destinados ao giro de 
Aprovado. 91% da dívida mobiliária do Estado, vencível no primei-
À Comissão Dir'etóra para a redação rfnal. ro sem~stre d~ 1994 .. 

O SR. PRESIDENTE (H~~b~rto L~cena):__ Sobre a O Senado Federal resolve: 
mesa~ redação final que será lida pelo Sr. _p SecretáriO. Art: 1'' É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos 

E lida a seguinte. termos da Resolução n" 36192, "do Senado Federal, a emitir 
·LetraS "Finariceíras do TesourO do Estado de Minas Gerais 

PARE. CEI;{ N~ 473, DE 1993. · ~ LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida 
(Da ç::·~:;'ffiiSsão Díretofáf ' mobiliária do Estado, vencível no priffieiro ?emestr:e de 1994. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 139, de Art. 2~ A emissão_ autorizada realizar-se-á sob ~s. ~e-
1993. ~. ' ~ ~ gulntes cQildlções: . . . ~·-- • 

A Com~~são.Diútofâ ãpresenta a red_'!9_~0 final d.o ~r:ojetO. a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
de Rcsoluçao n" 139, de 1993, que autoriza 0 Governo do a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Consti-
Estado de Minas Gerais:a·í!tÍiitir LetraS Flrlrlnceiras dõ TeSo_u·-- = · tuieionat n~ .3~ considerando~se _o_ ÍncJic~ Nac~onai de Preços 
rodo Es"tàdo de Mina:s'GCrais.=- LFTMG~ cujos reCu~sos._ ao Consumidor (INPC),.da Fundaçii9_Ipst~t.u~o Brasileiro de 
serão destinado~ ao giro de 91% da divida_ mbbiliária do-E.stà- Geografia e Estatística (FIBGE), apurado no primeiro dia 
do, ventíVcf nO pi-imelr"ó seinestre de 199·f.". 9,o mês anterior à realização do giro; 

Sala de Reuniões da Comissão. 15 de dezembro de 1993. b) modalidade: nominativa-transferível; 
-Humberto Lucena, Presidente_--,- LucídiQ PorteUa, Relator c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Teseu-
- Júnia Marise- Júlio Campos. , ro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n..., 2.376, de 25 de novem-

~ ·~ ~ ~~ bro de 1987; 
ANEXO AO PARECER N''473, DE 1993 d) Prazo: até um mil, oitocentos e vinte e seis dias; 

Redação fin:al do Projeto de Resolução n" 139, de e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 
1993. , • · · · f) características dos títulos a serem substituídos: 

TÍTULO ~"VENCIMENTO QUANTIDADE 

5!1826 01.01.94 3.929.950 

511812 01.02.94 7.019.785 

511812 01.03.94 19.066.349 

511812 01.04.94 14.501.760 

511824 01.04.94 32.601.311 

511812 01.05.94 13.843.270 

511826 01.05.94 27.170.652 

511812 01.06.94 1.939.926 

' 541826 01.06.94 43.662.770 

TOTAL 163.735.773 



Dezemhro de 1 YY3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Quinta-ft!ira 16 11437 

. g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emiti~qs: _ 

COLOCAÇÃO "vri!cOONTO 

03.01.94 

. 0).02.94 

Ol.Q3.!Í4 

01.04.94 

02,05/;14. 

01.06.94 

Q1.01.99 c 

01.02.9$ 

- Ol.O:Í,94 

01.03.94 

- OL05:99 

01.06.99 

h) forma de colocação: atravês de ofertas púhlicas, rÍos 
termos da Resolução n"· 565. de 20 de setembro de 1979, 
do B<inc'o Central~ ' 

i) autorização legislativa: Lei n" 9.589~ de 9 de junho 
de 1988. Resolução ri" t:837,_de 23 de janeiro de 19H9 C Decre~ 
to n··29.200, de I9 de janeiro de I989. 

Ar't. 3" A autorização concedida pores ta Resolução de
verá' sei' exerCida hb'p'rázo· de duzentos e sete'nta dias, contados 
a partii da sua publicação. 

Art. 4'-' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus'são. 
Encerrada a discussão, a matéria é dâda como definitiva

mente adotada, dispensada a vocação, nos termos regimentais. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência apela, mais uma vez. aos Srs. Senadores para que 
venham ao plenário a fim de iniciarmos a·v-ótaçãõ-do restante 
da Ordem do Dia. que diz respeito a projetes de Ieí"cOmp!e~ 
mentares que, por sua própria natúlé'za. exiS~!TI· par~aprechl
ção, quorum qualificado da maioria absoluta dos Srs. Sena-
dores. ---

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (l'MDB- CE) 
-Sr. Presidente, eu agradeceria a V. Ex~ se fizesse so"ar 
as campainhas, para ver s.e conseguimos O Quõrtim _n~cessário 
à aprovação ou negatiVá deSses projetOS de lei constantes 
da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• já 
foi atendido. 

Inclusive, a PresidCncia solicita aos Srs. Presidentes de 
Comissões Técnicas Permanentes ou Comissões. de Inquérito 
qu_e suspendam as reuniões das mesmas, porque estamos em 
período de Ordem do Dia, a fím de que os Srs. Senadores 
acorram ao plenário para exerce-r o -set.i âíreito de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 3: 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA. 

N' 221, DE 1993-COMPLEMÊNTAR 

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

Votação, em turno único, do Projetõ de Ler da Câmara 
n''22I. de 1993-Complementar (n~-165/93-Complementar. na 

TÍTuLO 

51Í824 

51!826 

511826 

5!1.826 

5 i 1825 

511826 

DATA-BASE 

03.01.94. 

01.02.94 

01.03.94 

01.04.94 

02.05.94 

01.06.94 

[' 

Casa de origem). q~e disciplina a fixaçã~ -do n~mero de Depu
tados, nos termos do art. 45. § 1''· tia Constituição Federal, 
tendo 

Pareceres, P.roferidoS:em Pl~,nário. e-m su.bstituição _à Co
miss~o ~e Constitu_~ção, Justiça e C~dadania, Relatara: Sena
do_ra Eva Blay: 1~ pronunciamento, favorável ao ProjetO; lo
pronunciamento, contrário ao Substitutivo de Plenário. 

A discussão da ni3téria foi enCerrada em sessão ordinária 
do dia 8 do corrente. 

A Presidênciades~ja chamar a ate:nç~o dos Sr~. Senaçlores 
Eduardo Suplicy e I\1ário Covas de que está sendo colocado 
em votação o Projeto .de_ Lei Complementar n" 221. de 1993., 
que disciplina a fixação do número de Deputados, nos termos 
do art. 45. § 1", da Constituição Federal, cuja relatara é a 
Senadora EvaBia)'. _ _ __ o 

-Solicito aos Srs. Senadores que 9cupem seus lugares. 
Vamos proceder à vocação que; na forma regimental, 

será pelo processo eletrónico. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE) 
---:--~·Sim", Sr. P!~sidente. 

__ O SR. ~ESíDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL :.___ PE)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPJTACIO CAFETEIRA (PPR- MA) -"Sim", 
Sf. 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)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. MEIRA FILHO (PP- DF)- "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 
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O SR. AUREO MELLO (PRN - AM) - ""Sim"", Sr. 
Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Coino. vota 
oLíderdoPT? .·- .~ .. · 

. O SR. EDUARDO SUP)'.,ICY (PT -,-, SP) - Ó Partido 
dos Trabalhadores vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? . . 

o SR. MÁRIO COVAS(PSDÍl ". SP)- "'sim"', s;: 
Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc.cna) -_Como vota 
o Líder do PSB? (Pausa.) 

Peço aos Srs .. Senadores que ocupem,s.eus lu~r-es,_ 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

Q_ Sr. Marco Maciel-- Sr. Prcsidéntt:, peço a palavra 
pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala-
vra V. Ex" · · 

O SR. MARCO MACIEL (PI"L_-,-- PE. Pela ordem'. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, recomendo que fique
mos atentos no sentido do voto ··~im", pois trata-se de um 
pr~jeto de lei complementar que exige 4~ _yotos a fa_voL. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -É verdade, 
Senador, para ser aprovado, São necessários 41 votos favo-
ráveis. ___ _ 

Todos os Srs. Sena"dores já votaram? 

O Sr: Ronan Tito- Sr. Presidente;, peço a palavra pela 
ordem. 

OSR. PRESIDENTE (HumbertoLuc;ena) -Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presid~nte, a importânCia desse 
projeto é, sem dúvida._ enorme, porque nest~ ~omer:tto esta
mos revisando a Constituição. E o QUe _pretende esse projeto 
é regulamentar a Constituição de 1988. -

Não sou de São Paulo, mas é muito- bom que se ,diga 
que voto "sim", não porque o Líder do PT votou ''sim"; 
o Líder do PSDB votou "sim", mas, prinCipalmente_,_ porque 
estamos tentando corrigir uma grande injus~iça~ terido em 
vista que os Estados se fazem representar pelo Senado f_ede
ral. Tanto que o nienos iinpo'"rtante de todos os -Est3dos, o 
menos populoso possui três Senadores._E o mais robusto, 
o mais rico, o mais popüloso de todos também tem três Sena-
dores. -

Os Estados se faz:e_m representar pelo Senado Federal 
e a Câmara dos Deputados representa o povo. Essa equação 
que aí está não pode continuar vig~nd_c>L_porque chegamos 
ao cúmulo de o voto de um cidadão de um determinado Estado 
valer trinta e duas vezes maís do que um voto-de um cidadão 
de São Paulo. E, muitas .vezes, esse _cidadão que mora em 
São Paulo é oriundo do Piauí óu de outro Estado do Norte 
do Brasil. 

Mas, neste instante, não se muda a __ rqlaçãq. Tanto que 
não se diminui o número de Deputados de nenhum Estado. 
Apenas acresce os dez Deputados previstos __ na_ Con~tiluição 
de 1988 para São Paulo, que tem o maior Colégio Eleit<;Jral 
e o maior número de habitantes. 

Por isso~ acredito que este projeto lerá Unanimidade nesta 
Casa. AprovCito o momeiJ'to para convidar a todos os Srs. 

.Senadores_ a virem a plenário a fim de que possamos corrigir 
um pouco dessa injustiça que é a representação do cidadão. 
Cidadão se faz representar pelo Dcputa~o ç nenhum cidadão 
pode ser menos do que o outro neste Pais que se pretende 
seja democrático. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Ses. Se
nadores já podem VC?tar. Todos os ~rs. Sen~dores já v~taram? 

O Sr. Eduardo SupliCy- Sr. Presidente, peç·o a palavra 
pela ordem._ · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. EDUAÍWO SUPLICY (PT__: SP. Pela Órdem .. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, enquanto aguar· 
damos alguns segundos para que cheguem mais Senadores. 
gostaria de salientar que este prOjeto, q'ue'aumenta em 10 
Deputados a representação de São Paulo, ainda 'Rue cum· 
prindo parte da Constituição. não o faz completamente. Pois. 
na realidade, dada a população do Estado de São PaUlo. de 
pouco mais de 33 milhões de habitantes, ainda assim~ 70_Depu
tados Federais por São Paulo significará limà ·repr'eSéntação 
aquém daquela que deveríamos ter para que houvesse a devida 
proporcionalidade, comparando-se aos Estados de menor po
pulação. 

De qualquer maneira, esse acréscimo em relação aos 60 
Deputados Federais hoje existentes corresponde a aproximar
Mo-nós mais daquilo que está na Constituição Federal. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Todos os 
Srs. Senadores já votaram? 

A Presidêncüt_solic::ita aos Srs. SeríadOres q~e. __ ?i?ós esta 
votação, permaneçam efn plenário;--porque temos em pauta 
outros projetes de lei complementar que exigem quorum qua
lificado. 

-. O SR. MÁRI() COVAS~ Sr. Presidente, V. Ex' poderia 
esperai um minuto? Temos exatamente 41_ Srs_ Senadores 
em plenário. Se V. ExH esperar um ou dois minutoS mais. 
muito provavelmente teríamos o número exigido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência solicita aos Srs. Senadores que ainda não votaram que 
quetram fcizê-lo. Trit.a-se de projeto de lei conl.plementar que 
depende de quorum qualificado para a sua apreciação. 

A Presidê_ncia vai encerrar a votação. -

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a J2ala
vra V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SI'. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, será que a Comissão 
de Orçamento não está reunida? Não vejo o Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Já me comu
niquei com o Senador Jarbas Passarinho, para solicitar não 
só a presença de S. Ex\ mas de Ol;J!JO~ Srs. Senadores que 
estejam na ComissãO ·ou em aliuma subcomissão. 

(ProCede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso <::amargo 
Almir Gabriel 
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Alvaro Pacheco
Amír Lando 
Antonio Mariz 
Aureo Melo 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos De'Carli 
Césa-r Dias 
Cid Sabóia de Carvalho 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvaies 
Epitacio Cafeteira 
Esperidião Amin 
Eva Biay 
Francisco Rollemberg 
Flaviano Melo _ -
Gabriel Alves 
GerSon Camata 
Gilberto Miranda 
Iram Saraiva 
João Calmon 
João Rocha 
Jonas Pinhieiió 
Josaphat Marinho· 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Levy Dias 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Magno Bacelar 
Marco Maciel 
Mario Covas 
Marluce Pinto 
Meira Filho 
Nabor Junior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto ·Lucena) -Todos os 
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)_ 

Votaram SIM 45 Srs. Senadores. 
Não houve abstenções~ · 
Aprovado o projeto, fica pr~judicado _o substitutivo. 
A matéria vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 221, DE 1993 

COMPLEMENTAR 
(N• 165/93-Compiementar, na Casa de origem) 

Disciplina a fixação do número de Deputados, nos 
termos do art. 45, § 1•, da Constituiçã~ Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Proporcional ã população dos Estados e do Dis

trito Federal, o número de Deputados Federais não ultra
passará quinhentos e treze representantes, fornecida, pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no 

ano anterior às eleições, a atualização_estatfstíca demográfica 
das Unidades da Federação. 

Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos 
Estados e do Distrito Federal, o Tribunal Superior Eleitoral 
fornecerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e ao~ partidos 
políticos o númeró de vagas a serem disputadas. -

Art. 2" Nenhum dos Estados membros da Federação 
terá menos de oito Deputados Federais. _ 

Parágrafo único. Cada Território Federal será repre
sentado por quatro Deputados Federais. 

Art. 3" O Estado mais populoso será representado por 
setenta Deputados Federais. 

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

. ArL 5~ Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência solidta aos Srs. Senadores que permaneçam em ple
nário. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. _ __ _ _ 

. O SR-. PRESIDENTE (Humberto Lucena):.___ T~m a pàl~
vra V. Ex" 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, o Estado de São Paulo agradece a atenção 
dos representantes dos 9emais Estados. __ _ 

A Sr• Eva Blay - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra V. Exa 

A SRA. EVA BLAY (PSDB- SP. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.)- Sr. Presidente, como Relatara, e tendo 
dado parecer oral ao projeto por solicitação da maioria dos 
Deputados Federais de São Paulo, quero aqui prestar '!ma 
homenagem ao Senado, que reconheceu e cumpriu a Consti-
tuição. · 

O Sr. Beni V eras- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ç>idem.-

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
Viã V. Ex~ 

O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, parabe
nizo o Estado_ de São Paulo por ter a representação aumentada 
na Câmara dos Deputados, mas, ao mesmo tempo~ estimo
~ e o País todo espera -que São Paulo cada vez se compe
netre mais do seu papel de grande motor do desenvolvimento 
naciOnal e da grande responsabilidade que tem em relação 
aos demais Estados do País, de tal maneira que seu poder 
econômico sirva para criar ulrf País mais justo e mais- iguali
tário. Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Ne 219, DE 1993-COMPL_EMENTAR 

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

Votação, em turno únicO"! do Projeto" de Lei da Câmara 
n' 219, de 1993-Complementar (n' 94/91-Complementar, na 
Casa de origem), que prorroga a lei que estabelece normas 
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sobre o cálculo, a entrega e o contrÇ)Ie das liberações dos 
recursos dos Fundos de Participação e dá outra providências, 
tendo 

Parecer favorável, profeiido em plenário, Relator: Sena~ 
dor Aureo Melio, em substituição à Cõinissão de Assuntos 
Económicos). 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão e-xtraor
dinária do' dia 8 do corrente, sem apresent~Ção de emen~as. 

Em votação o projeto; em turn6ún1c0.. --
A Presidência esclareCe cjue, nós te:hnos do disposto no 

art. 288, III, a do Regimento Interno. a matéria depende, 
para aprovação,- do voto favorável da maioria absoluta da 
composição da Casa, devendo a votação -ser feita pelo proces-so 
eletrónico. 

A Presidêm::ia- vãi sãlidtáí- o pronunciamentO -dOs _Srs. 
Líderes. · 

Como vota o Líder do PMDB? 

o SR- CID SABÕIADE CARVALHO (PMDB- CE) 
-Sr. Presidente, o PMDB vota ••sim". Sr. President~. em 
nome da Liderança do PMDB, solicito aos Srs. ,senadores_ 
que não se ausentem nessas três próximas votações, porque 
todas são de leis complementares. É o apelo que a Liderança 
do PMDB faz, notadamente aos integraQtes de sua Bancada. 
O PMDB.vo_ta "sim'"'. 

o SR. -PRESIDENTE (Hunib;;rtÓ Lucen~) .:,_.., A Presi
dência renova o apelo, ·no rilesffi6--sentido, já feito aos Srs. 
Senadores, para que permaneçam em pleilário. 

Como v-ota o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL -PE) -Sr. Presidente, 
antes de expender o meu voto e, penso, interpretando o senti
mento da Bancada, gostaria de fazer uma .breve consideração, 
para conhecimento da Bancada e, por que não dizer, do pró
prio Plenário. 

Este projeto, Sr. Presidente, prorroga a lei que estabelece 
normas para o· cãlculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras provi
dências. 

Como sabe V. Ex~ e sabe toda a Casa, esses Fundos 
de Participação, quer os dos Estados, quer-~~ dos Municípios, 
têm um caráter rigorosamente redis-tributivo. Ou sÇja, eles 
são instrumentos importantes enquanto cdrtetores de disPari
dades regionais de renda. São, portanto, mecruüsmos significa
tivos para que consigamos construir, neste País, uma sodedade 
c_om menos desigualdades sociais e menos desníveis econó-
micos. --

Daí por que; Sr. Presidente, considerap-tos de fundamen
tal importância q-ue seja acolhido esse projeto, mesmo porque 
se tal não acontecer, certamente iss_o penalizará não somente 
Estados, mas um sem número de Municípios brasileiros, so
bretudo aqueles de menor nfvel de desenvolvimento relativo, 
nomeadamente aqueles situados no Norte, no Nordeste e no 
Centro~ Oeste. 

Essa a razão, Sr. Presidente, por que o voto da nossa 
Bancada é favoráveL Achamos. conseqüentemente, que deve~ 
mos votar a proposição c torná-la viável para que os Estados 
e Municípios possam ter a sua participaÇão Da distribuição 
dos recursos federais. 

Era o que tinha a dizer;-Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cen;) -Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITÁCJO CAFETEIRA (PPR- MA)- Sr. 
Presidente_, o PPR vota "sim". Serei muito breve, porque 
tenho receio que o quorum diminua, mas quero lembrar aos 
nobres Senadores que essa lei complementar foi aprovada 
quase que por unanimidade. Vamos apenas prorrogá-la por 
6 meses. . - -- --- o 

E faço um aPelo: já que votamos a matéria do Estado 
grande, vamos aprovar agora a dos Municípios e Estados ca
rentes, votando .. sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? ' 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- Vota "sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. MEIRA FILHO (PP- DF)_: ''Sim'', Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM)- "Sim". Sr. 
Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -, BA)- :·sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP)__:_ o'PTB vota 
"sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenai -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? (Pausa.) 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para 
darmos início à ve>taÇão do.Projeto de Lei da Câmara n9 219, 
de 1993, Complementar, que prorroga a lei que estabelece 
normas sobre o cálculo, a entrega e o êOritrole das liberações 
dos recursos. dos_ ~undos de Participação e _dá outras provi
dências. 

Peço aos Srs. Senadpres_que ocupem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Pro_cede-~e à V~tação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo 
Almir Gabriel 
_Alvaro Pacheco 
Amir Lando 
Antonio Mariz 
Aureo Mello 
Belo Parga 
Beni Veras 
Carlos De'Carli _ 
Cesar Dias 
Cid Carvalho 
.Dario Pereira 

. ' 
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Dirceu CarricTro 
Eduardo Suplicy 
E leio Alvares
Epitácio Cafeteira 
Espcridião Amin 
Eva Blay 
F. Rollemberg 

· Flaviano Melo 
Gerson Camata 
Gilbt!rtO Miranda 
Iram SaraiVa 
João Calmo o 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
José Rícha 
Jutahy Magalhãe; 
Lavoisier- Maia 
Levi Dias -
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Magn9 Bac~lar 
Mareio Lacerda 
Marco Macicl 
Mário Co_vas 
Marluce Pinto 
Meira Filho 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro ' 
Nelson Wedekin 
Onofre Quinan 
Pedro_Simon _ 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

-,': 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 48 Srs. Senadores. 

Não houve abstenções. 
Aprovado o projeto~ a matéria vai à s:ançãu-presidenciaL 

É O SEGUINTE O PROJETO APROVADO: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 219. DE 1993 -COMPLEMENTAR 

(N~ 94/91-Complementar, na Casa de origem) 

Prorroga a lei que estabelece normas sobre o cálcu
lo, a entrega e o controle das liberações dos recursos 
dos Fundos de Participação e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficam prorrogados os_ efeitos da Lei Comple

mentar n" 74. de 30 _de abril de 1993, aié 30 de junho de 
1994. 

Art. 2'' Esta lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3'-' Revogam-se as dísposiçõeS em cOritráfíO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 1: 

PROJETO DE LEI DO SENAD(J 
N•135, de 1993- COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei <1o Senado 
n~' 135, de 1993 ~ Complementar, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei n" 
4.59_5, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício 
do sigilo bancário_ as pe5soas que_ menciona,- tendO 

Parecer, proferido em plenário, Relator: Senador José 
Richa, em substituição à Comissão de Assunt9s_ Ecm;aômicos, 
favorável ao Proje.to e pela tramitaç~o autônoma, como pro· 
jeto de_ lei, das emendas apresentadas. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão extraor
dinária do dia 4 de novembro último. 

A Presidência esclarece que, nos termos do disposto no 
art. 488, III, a do Regimento Interno, a rnat~ria depende, 
para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo 
prõcesso eletrónico. 

Em votação o projeto, em turno único. (Pausa.) 

O Sr. Gerson Camata- Sr. Presídente, peço a pa"!avra 
para encaminhar~! · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V:. 
Ex~ a palavra. 

OSR.GERSONCAMATA.(PPR-ES. Paraencaminhàr 
a votação. Sem revisão Po orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, gostaria de dizer, não somente à Casa, mas tam
bém ao Senador Pedro Simon, que há dois anos· apresentei 
um projeto similar. 

O meu projeto é mais riet::f e·-m:ais completo do que o 
. do Senador Pedro Simon, pois ele retira o privilégio de todas 

as autoridades eleitas, de todos os juízes do Brasil, de_ todos 
os Ministros de- todas as Cortes. É mais amplo. i'ratã_-se de 
uma emenda apresentada à Lei do Sigilo Bancário. 

Entretanto~ à época, ·meu p-rojeto foi considerado Incons
titucional; mas, dada a situação atual do País, ele se tornou 
constitu_çiopal. - -

Se o projeto do Senador Pedro Simon é constituCional, 
o meu também o é. E, por ser mais completo, maiS abrangente, 
talvez pudesse o Senador Pedro Simon ace~tar· a i"edação ---:
outrora inconStitucional, hoje constitucional -do meu pro
jeto. 

A interpretação da ConstituiÇãO é dinâmica. Nos Estados 
Uriidos,' sempre que surgem dúvidas constitucionaiS, a S-upre
ma Corte Americana adapta a Constituição e não é riecessário 
modificá-la. Nós, aqui, estamos ·seguindo essa doutr~na d~ 
-adaptar a Constituição ài situações que vãO aContecendo no 
País, sem haver necessidade de mudá-la profundamente. 

De modo que era es·se o apelo que eu queria fazer ao 
ilustre Senador Pedro Sinion, autor da matéria. para que-pu
desse entrar em discussão o projeto ffi~is-Cóffiplétõ. 

O Sr. Ptdfo Simon- Sr. PresideOie,"-peço a palàvrã 
para encaminhar a votação. --- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra para encaminhar a votação, ao nobre Senador Pedro 
S:ilpórL -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pará e-ncaminhar 
a votaçiio. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, concordo plenamente com a afirmativa do ilustre 
Senador Gerson Camata de que seu projeto é mais completo. 

-Mas creio, Sr. Presidente, que estamos vivendo uma hora 
importante neste País, uma hora de definição. - · ·--

No momento em que a Nação ii:iteira se volta para o 
Congresso Nacional, que deu uma prova tão importante, no 
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ano passado, quando do impeachment do Presidente da Rcpú~ 
blica, e que agora está dando um exemplo tão significativo 
com a CPI, parece-me, Sr. Presidente, que temos que mudar 
esta realidade. Entendo que o Congresso Nacional está escre
vendo uma nova biografia, uma nova realid_ade, que collleçou 
no ano passado c continuou neste ano. 

Tem razão o ilustre Senador Gerson Camata quando diz 
que o normal e o interessante seria abrangermos todos os 
cargos públicos, Deputado Federa!, Senador. Pre~idente. Go~ 
vernador, Deputado Estadual, Juiz, Ministro, etc. S. Ex-• está 
certo. 

No entanto, Sr. Presidente, para o presente momento, 
para termos-a autoridade -porque qüetn está na vitrine 
agora é o CongressO Nacional -, para termos a convicção 
de que este projeto será votado tanto aqui no Senado, quanto 
na Câmara dos Deputados, é importante que comecemos por 
nós mesmos,_ pelo Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, nada impede que, aprovado nosso proje
to, depois de termos aherto mão daquilo que é ~osso- cr_eio 
que devemos abrir-. possamos discutir a situação dos Gover~ 
nadares, Ministros e Juízes, Deputados Estaduais e Verea
dores, para que não aconteça de, ao votarmos com o leque 
aberto, outros sctores. que talvez não estejam vivel].do situa~ 
ção semelhante à nossa, pressionarem a Câmara dm, Depu
tados. no sentido_ de que o projeto não seja aprovado naquela 
Casa Legislativa. 

Sr. Presidente. tive a preocupação de apresentar um pro
jeto que abrangesse Deputados e Senadores. Se .anexei a figura 
do Presidente da Repúhlica, dos Ministros de Estado e Presi
dentes de sociedades de economias mista-s· e de estatais foi 
a pedido do Presidente, porque acreditava Sua Excelência 
que o Líder ~o GoYerno, ao apresentar um projeto, não pode
ria exclui~ lo do mesmo. Então, atendi a um apelo do próprio 
Chefe da Nação, que pediu para que seu nome fosse incluído. 

Sr. Presidente, o projeto do Senador Gerson Camata 
é muito melhor do que o meu, é mail; amplo e S. Ex• teve 
a iniciativa. No entanto, cstaip.os vivendo, hoje, uma circuns
tância diferente._O que importa não é sequer o aspecto consti
tucional, mas a decisão que estamos tomando no Congresso 
Nacional. Se alguém achar que é inconstitucional, que_ _vá 
ao Supremo sustentar essa tese. ___ _ 

Nossa posição-é esta: __ esta_mos dizendo ao Brasil inteiro 
que o Congre5so Nacional- Deputados Federais e Senadores 
-está disposto, daqui para frente, a reconhecer que o_cargo 
de parlamentar é um cargo de sacrifícios, é um cargo de luta. 
É um cargo negativo? Ê. Nós, ao contrário de termos a imuni
dade parlamentar até para os Crimes Comuns, estamos dando 
nossa biografia aberta, para respondermos à vontade popular. 

Acredito que o Senador Gerson Camata tem razão em 
seu pronunciamento. Mas, Sr. Presidente, como nós é_ que 
estamos na Vitrine, como o povo está- olhando para nós e 
queremos que o projeto seja votã:àõ--na Câmara dos Depu
tados, não devemos dar pretexto para q·ue"Vereadores, Depu
tados Estaduais, Governadores, Prefeitos ou.o Judiciário ve~ 
nham pedir que não seja votado o projeto porque eles foram 
incluídos. Decidimos a nossa parte. Depois de fazermos isso, 
o Congresso Nacional terá a autoridade para decidir sobre 
outro e qualquer sctor. 

O ·sr. Pedro Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encamirillar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Er 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não obstante pareça ser louvável a intenção e o 
objetivo do nobre autor do projeto, temos a dubiedade da 
inconstitucionalidade. Isto é, um projeto que nesta mesma 
Casa foi considerado inconstitucional é agora superado por 
um outro que não tem essa mesma rubrica. Isso nos deixa 
com dois pesos e duas medidas. 

No mérito, Sr. Presidente, não podemos votar um projeto 
dessa natureza emocionalmente, apenas para dar satisfação 
a uma circunstância:, a um momento. Está na hora de pensar
mos que a Lei e a Justiça são mais importantes do que o 
momento. Todos estamos com as nossas contas abertas. Eu 
estou. Não estou ratando em causa própria, porque pertenço 
à CPI do Orçamento e todos que integram aquela Comissão, 
necessariamente, estão com suas contas abertas. 

A questão do sigilo hancário. Sr. Presidente, é questão 
de excepcionalidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e o voto do eminente Senador Josaphat Marinho con~ 
sideram que a quebra do sigilo bancário deve ocorrer em 
ocasiões especiais, sob pena de a estrutura bancária não signi
ficar mais nada neste País. Se começarmos a revelar as contas 
de uma pessoa que nada tem a ver com a problemática, apenas 
para dar uma satisfação popular, é melhor que não se tenha 
conta hancária. 

É preciso que os Congressistas saibam q-ue n3.0 se pode 
votar pelo temor da voz popular, pela circunstância e, sim, 
com o Direito, com a !ei. 

Por conseguinte, ao encaminhar este projeto, prOponho 
que o mesmo seja rejeitado por ser inconstitucional, corno 
foi o do Senador Gerson Camata, e por ser inconv·eniente 
e inoportuno, porque vem, na verdade. apenas para dar uma 
satisfação à sociedade, e não é esse o papel do legislador. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
a fase de encaminhamento de votação. -- -

O Sr. Josaj)hat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar ... - . _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL- BA. Para encami
nhar a votação.}....:...._ Sr. Presidente, ·srs. Senadores, confesso 
que tenho dúvida sqbre a constitucióiialídade dess~_projeto. 
Assegurando a Constituição o resgUardo da intimidade das 
pessoas e nela também previsto que os dados sobre a vida 
das pessoas, em determinadas çir:_çunstâncias, podem ser reve
lados mediante autor!zaç_ã_o ~do Poder J udiciãrio, não se afigura 
tranqüilamente legítimo esse projeto. - __ 

Entretanto, como se tfata-àe prOjeto que visa a extinguir 
privilégios de altos titulares dos Poderes do Estado, vúu votá
lo. Não o votaria, se fosse para extinguir direitos dos cidadãos 
cm geral. : 

É assim que votO, com essa restrição. 

O Sr. José .Ricba- Sr. Presidente, peço·a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, para encaminhar, ao nobre_ Senador José Richa. 

O SR. JOSÉ RICHA (PSDB ~ PR .. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
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Seriadores,como Relator desse projetb_, de àutoria.-de SenadÇ~r 
Pedro Simon, também concordo com o Senador Josaphat Ma
rinho. Tenho também, como S. Exa, dúvidas sobre a sua consti
tucionalidade. Entretanto, mais uma vez, acompanho o racio
cfnio do Senador Josaphat Marinho. 

Rejeltel ãs emendas que tornavam o projeto mais abran
gente, alcançando PrefeitOs,__ Vereadores, Deputados_ Esta
duais, por duas razões: a primeira, devido a essa dúvida sobre 
a constitucionalidadc,_se poderíamos cOmeter unia violência, 
determinando que outros cidadãos, fora _de~ te Poder,_ que está 
neste momento sendo examinado, tivessem O seii·Sfgilo bancá
rio e fiscal quebradOSj a segunda seria urila razão" ·de ria tu reza 
política-. Há dúvidas e, por isso, há- uma CPI para investigar 
questões relativas à elaboração do Orçamento da União. 
Quem elabora o Orçamento da UniãoJ Deputados Federais 
e Senadores. Para isso, exiSte uma CPI, que __ está inveStigando, 
e.a sociedade inteira espera uma resposta do Po~er Legisla
tivo, ·apúrando as responsabilidades de Deputados e _Sena
dores que eventualmente estejam envolvidos. 

Há, no entanto, com relação a nós todos, políticos, certa 
desconfiança da sociedade quanto à nossa capacidaçle de dar 
essa resposta, colocando-nos acima do corporativismo, que 
é uma instituição nacional. Todos no Brasil são corporativistas, 
e, como todas as pessoas, acredito que nós também preferimos 
não ter que punir um cOlega de trabalho. No íntimo, não 
me dá prazer, não me dá satisfação -ter- de punir um colega 
meu. Mas tenho _que cumprir o meu dever. 

Já que nós, Senadores_ e Deputados de modo geral, esta
mos sob a suspeição da sociedade, acredito que além do aspec
to constitucion-al, além do aspecto moral, temos o dever polí
tico de- votar a favor desse projeto. acabando com as imuni
dades parlamentares e com o sigilo bancário e fis~al de todoS: 
os Deputados c Senadores. 

S. Ex~ tem razão, esse projeto não acaba com a imunidade 
parlamentar, _até porque, neste mom-eritõ,-a ímunidãd-e só 
se refere a delitos de opinião. Já está previsto na Constituição 
que o parlamentar não tem imunidade no caso_ de crimes 
contra a honra e outros crimes. Mas, neste momento, é impor
tante o sigilo bancário e fiscal serem quebradOs. -É- Uma respos~ 
ta rápida. Também por isso é que rejeitei, em princípio, as 
emendas, determinando que elas constitufssem um projeto 
à parte, porque não haveria tanta urgência. · 

Também concorQ.o com V. Exa. Senador Gétsbn Camata, 
com relação à necessidade de nenhum homem público ter 
sigilo bancário ou fiscal. O homem público tem que ter a 
vida pública e a privada abertas ao povo; mas, neste_momento, 
rejeitei, como Relator, as emendas que visavam a tornar o 
projeto mais abrangente, até para alcançar o objetivo do seu 
projeto, porque isso facilitaria e aceleraria a sua tramitação, 
uma vez que me parece necessário~-o Congré;so Nacional
Senado e Câmara- dar à sociedade, com urgência; a ·resPOSta 
de que ninguém tem nada a esconder. 

Por isso, Sr. Presidente, encaminho o voto a favor da 
aprovação do projeto tal como está, sem prejufzo. Não réjeitei 
as emendas, o meu parecer não visa a rejeitá-Ias. Acre"dito 
até que havia dado o meu parecer para que as emendas fossem 
transformadas, como possibilita o Regimento, nuni projeto 
à parte. A esta altura, faço outra sugestão: que Sejam as 
emendas apensados ao projeto do Senador Gerson Camata, 
para o qual devemos pedir urg~~~ia, mas depois de votar 
este, porque é. urgente, impertante e_eticamente conveniellte 
que aprovemos neste momento, no Senado e na Câmara, 

a quebra do sig_ilo bancário e fiscal de todos os [)eputados 
e Senadores. 

O Sr. ~~tian_ T~to ~ Sr. Presidente, peço a palavra para 
enCamiTihar a votaç-ã,o. _ .- _ 

O SR. PRESIDENTE (HumbeitóLucena)--, V. Exitem 
a palavra para encarn.inhar. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MO. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, às vezes,_ votamos aqui acompanhando o autor 
do projeto. Ainda agora, fui lembrado de que há pouco tempo 
votamos urna lei de concorrência, de autoria do ilustre Líder 
do Governo, Senador Pedro Simon. que, sem dúvida nenhu
ma, cria- grande dificuldade, senão impossibilidade, para a 
Administração Pública. A lei foi feita partindo do pressuposto 
d~ _que todos os gove·rnos e_ todos. os concorrentes a _Qbras. 
públicas são desonestos. 

Agora, vamos votar um projeto flagrantemente inconsti
tucional. O Senador Josaphat Marinho tem absoluta razão, 
maiS- uma.- vez.- Vou ler o caput do art. 59 da Constituição 
e seu inciSo XII, que dizem: 

"Art. 5~ Todos são iguais perante a lei, sem dísün
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos_brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviOlabilidade 
do direíto à Vída. à. liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência 
e-das comunicações telegráficas, de dados e das comuni
cações telefônicas, Salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, 
para fins de investigação criminal ou instrução pi'oces_
sual penal;" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou Presidente da CPI 
da Evasão Fiscal. Há um a'no, estou querendo quebrar o sigilo 
dos bancos, de rnaneira·criptografada, ou seja, -sem revelar 
o nome das pessoas,_ para verificar urna anomalia que todos 
constatamos: há 75 rnilhõe? de CPFs neste País. Há 7_5 milhões 
-·re-pito -de CPFs. Há 7 miJhões e SQD mil cid~dãos que 
não pãgam impostos, mas estão in-sCritos n-a Receita Federal. 

Conforme estimativa; hoje há maís"de 10 milhões de CPFs 
falsos, que dão origem a contas fantasmas. Na CPI do __ PC, 
tivemo-s oportunidade de constatar o enorme número de con
tas fantasmas. Tivemos; outra vez, coriâições de constatar 
contas fantasmas nesta CPI. Os indícios criminais estão aí 
para quem quiser ver, mas nem· assim conseguiinos quebrar 
o-sigilo das contas criptografadas; cruzando apenas CPFs e 
contas. 

Sr. Presidente, isso deveria ser feito, para jogar recursos 
nos cofres do Governo, sem aumento tributário. Há necessi
dade de_ acabar com o déficit público e de criar c_ondições 
pãrã q·ue ·este País se desenvolva. Po~e-se provar a sonegação 
neste País a qualquer momento ·q-oe se _queira, pois ela é 
de um para um, ou seja, para cada cruzeiro ·que se. arrecada 
há um cruzeiro de evasão fiscal. - -

Esse escândalo, Sr. Presidente, não _repercute na mídia, 
e nem pode; dou toda razão aos jornais de não_ publicarem 
isso . .Quem paga a publicidade? Quem mantém os_ jornais 
e as televisões? 

PoiS bem, Sr. Presidente, não con5:eguimos, mas agora; 
espontãneamente, queremos agredir a Constituição. O art. 
59 _dispõe que~ ·~Todos são iguais perante a lei. .. " Vamos 
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agora votar uma Cxceção: '' ... menos aqueles que representam 
os cidadãos". 

Não consta aqui da Constituição, mas votO pela quebra 
do sigilo, com a ressalva do Senador Josaphat Marinho. No 
entanto, tenho a certeza absoluta de que_ nos expot~mqs ao 
ridículo com a primeira ação que fo-r ao~~uPremo Tribunal, 
e depois não vamos questionar o Supremo Triburlal porque, 
na verdade, são os parlamentares que estão querendo fazer 
o seu próprio strip-tease. . 

Está previsto na Constituição_ que, no caso dos indícios 
penais, podemos quebrar o sigilo de quem quisermos.. Mas 
não, queremos ser cidadãos de segunda classe para represen-
tarmos cidadãos de primeira classe. ---.-~-

Voto, Sr. Prcsidcnt~. com a ressalva do.Senador_Josaphat 
Marinho. , , , 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Jutahy Mag_~lhãeS, _para enca"n'linhar 
a votação. - -

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSD~ -BA.Paraenca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -..oSr. Presidente, 
Srs. Senadores, mais do que encaminhar, farei praticamente 
uma declaração de voto. _ _ 

Voto favoravelmente à proposição apieseritada pelo Se
nador Pedro Simon, e o faço cõereitteriiente com a posição 
anterior, poi-que~ g~aildó da di~Ç!Jssão d.Qprojeto do Senador 
Gerson CaiÍlata na Conl~são de ConstHuição, Justiça e Cida
dania desta Casa, não me convencLdoS.argumentos -sobre 
a inconstitucionalidade do projeto, tanto que, acompanhado 
pelo voto do Senad.or Esperidião Amin, foinos nós _ _dois votos 
vencidos naquela Comissão, quando vota~ os favoravelmente 
ao projeto. 

Mas, Sr. Presidente, não creio que isSo seja importante, 
nem que poderá modificar o voto de quem que_r qu~ seja. 
Não importa buscarmos, na Constituirite~ àS razões que leva
ram ã inclusão dessa expressão "dados" na Constituição, por
que já foi muito explicado, aqui, neste plenário, que não 
se pode buscar as intenç6es dos autores daqueles artigos da 
Constituição, temos que ver o que está escrito. 

Mas mesmo o que está escrito me deixa dúvidas e, dessa 
forma, poderia dizer que estava também com a mesma 9úvida 
do Senador Josaphat Mar~nho, que tem muito mais compe
tência do. que eu para discutir esse aspecto da matéria_. 

É necessário não nos transformarmos- em cidadãos de 
segunda classe, mas afirmarmos perante- a _;Naç_ão que, neste 
Congresso, ninguém tem receio de abrir su<;t.s contas. Se existe 
um projeto de cuja inconstitucíónalidade não temos certeza, 
temos· aqui o dever moral de aprovarmos essa proposta, que 
é a mais conveniente e oportuna neste instante. 

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 SUPL!CY (PT -SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em nome do Partido dos Trabalhadores, desejo 
manifestar apoio à proposição do Senador Pedro Simon. Ava
lio que, neste caso, dada a responsabilidade de todos aqueles 
que ocupam cargos p-úblicos de relevância, como Deputados, 
Senadores, Ministros, enfim~ aqueles previstos_no projetp de 
lei do Senador Pedro Simon, é uma decisão de respO:nsa
~ilidade a de se candidatar a esses cargos, pois, de antemão, 

já estarão ciente·s de que -a vid3 dessas pessoas se tornará 
muito mais pública do que se não estivessem assumindo a 
responsabilidade de administração da coisa pública. 

Diante de tudp aquilo que tem sido revelado, primeiro 
pela CPI do caso PC Farias e agora pela CPI do Orçamento 
da União, essa medida é saudável e vOtada em boa hora. 

Nosso voto;pOitanfo, é faVorável, Sr. Presidente. 

O Sr. Pedro T~ixeira ~ Sr. Presidente, peço a palavra 
para- encaffiliíhar a ~otaçã.o. - · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tema pala· 
vra o nobre Senador Pedro Teixeira .. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- pF.~Para encaminhar 
a votação. Sem revisãO do orador.) ___:..., Sr. Presidente; eu 
goStaria apenas de complementar o que-disse o-Senador Jutahy 
Magalhães,_ deixando não bem arrematada a sua expoSição. 
OU seja, aquele que, evidentemente, nãO aprovar o projeto 
estaria com receio_ de que a sua conta não ·pudesse ou não 
devesse ser desvendada, Vou votar contra o projeto, Com 
minhas contas escancaradas, mas eni respeito-aos direitos Indi
viduais dos cidadãos. Não porque tenha receio, pelo contrário. 
A lei,pode abrir as ':o!ltas a qualquer momento. 

Quero deixar bem claro, porque fiquei um pouco receoso 
diante da afirmativa de que aquele que votasse_contra o pro
jeto não estaria sendo tão transparente, tão cristalino. Entendi 
errado. Por isso, tendo a minha consciência compreendido 
assim, irei votar- cOntra, em nome dos direitos individuais, 
sem nenhum receio de que a minha conta possa set desven
dada, pois, inclusive~ ela já está desvendada. 

O Sr. Meira Filho- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR:-i>RESIDENTE.(Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra, para encaminhar, ao nobr~ Senador Meira Filho. 

O SR. MEIRA FILHO (PP- DF. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, eventualmente na Liderança do PP, liberamos a nossa 
Bancada. 

Pessoalmente, sigo absolutamente convencido da ressalva 
do Seáador Josaphat Marinho. 

O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a p~~ayr~, para encanünhar, ao nobre Senad<?_r _B_~no ~arga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL ~MA. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o espírito da proposição do nobre Senador Pedro_ 
Simon desposa o meu pensamento. Não quero encará-lo pelo 
prisma da constitucionalidade_. No entanto, não me sinto à 
vontade para acompanhar, porquanto parece-me incompleta, 
a proposta do Senador Pedro Simon-, que, objetivaffiente, 
acrescenta um parágr3fo à Lei_n"_4.595. Esta lei reguJamenta 
as institUições financeifaS~ e, quando trata do sigilo bancário, 
estabelece as normas para que esse sigilO será quebrado. Não 
vejo, na propoSiÇão·--scib exame, um dispositivo que p-roceda 
igualmente, ou seja, que dê as normas pelas quais esse sigilo 
será quebrado. 

A Lei n\"4.595, em seu art. 18, estabelece o sigilo bancário 
e como ele pode ser quebrado, é completa. Se acrescentarmos 
um parágrafo apenas quebrando o sigilo e não dizendo ~de 
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que maneira será quebrado_, não me parece aconselhável -
acompanhá-la. . 

Saindo do espírito c entrando tam~ém, objetrvarnente, 
no texto, quero dizer, Sr. Presidente, que ~Vejç aqui uma ~ran
de discriminação, porque esse sigilo abrange os Congressrsta~. 
o Presidente da República, o Vice-Presidente, os Ministros 
de Estado e os presidentes e di retores de entidades da adminis
tração direta e indireta. Há uma certa coef~Oci?_ n.i~to, m~s 
daí a não incluir Governadores e Deputados Estaduais, Prefei
tos e Vereadores, e incluir dirigentes partidários --o que 
abrange urna gama imensa de cidadãos, que vão desde o presi
dente nacional de qualquer partido político até o de um si_mples 
diretório municipal~, não vejo _Gomo iSs-õ-p-ossa se justificar, 
quando não há o sigilo na -esférã múnicipal e nem na,eÂ~ad!Jal. 

Essa~ deficiências, a meu ver, Sr .. Presidente, impedem
me de acompanhar a proposição do nobre Senador Pedro 
Simoii, que entendo que deveria ser mais abrangen~e. :não 
excluindo o Judiciário e tampouco os funcionários públicos 
de nomeação. --- , · __ 

É a minha maneira de pensar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:~A~ Presi
dência solicita aos Srs. Senadores que permaneça·m em_ plená
rio porque o voto terá que ser qualificli.dó. ·· 

' Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnio_r, para 
encaminhar a votação. - --

O SR. NABO R JÚNIOR (PMDB -A C. Paraencaminhar 
a votação. Sem revisão do orador,Y....:..... ·sr: Presidente, Srs. 
Senadores, não quero analisar o projeto s_ob <? asp~_cto jurídico
constitucional, porque isso já foi objeto de avalíação de outros 
companheiros melhor qualificados do q~~ ~u (Não_apoiadol). 
Vou abordar um ponto específico, ãquele relacionado com 
a discriminaÇão que se pretende fazer_,_ de quebra~ o sigilo 
bancário dos Congressistas, do Presidepte e. Vic_~-Pr_es_idente 
da República, dos dirigentes partidários e_ ~t:: _ pr_e~identes e 
diretores das entidades da administração-âireta e indireta. 

Não tenho nenhum receio, Sr. President~. quanto à que
bra do sigilo bancário e fiscal das minhas contas ou das minhas 
declarações de renda. Não temo absolutamente nada a respei
to dissot 

Acho, apenas, que o projeto não poâeria excluir, de ma
neira alguma, outras autoridades igualm~nte ~nvestidas_ de car
gos eletivos ou funções públicas, COJ?O 9.~v.er~~dor~s de Est~
do, Prefeitos, Deputados Estaduats e tantas outras auton
dades, inclusive no Poder Judiciário. 

Dentro daquele espírito estabelecido pela Constituição 
brasileira de 1988 a qu-e ãcaba de se reportar o Senador ~onan 
Tito, eu me vejo realmerite impossibilitado de manifestar voto 
favorável ao projeto em pauta. -

Nós estamos, com ele, propondo uma exceção- e disso 
eu tenho muito receio, porque toda vez que eu concordei 
com uma exceçâo, realmente o resultado náo foi satisfatório. 

Por esta razão, em que pese ãb respêitó- qUe fê'ô.ho pelo 
Senador Pedro Simon e louvando sua iniciativa, manifesto 
minha posição contrária à aprovação desse projeto, cujo méri
to seria completo se_ atingisse tambéin as esferas que citei, 
igualmente merecedoras da oportunidade de desnudar e tor
nar cristalinas suas atividades, como instituições e como cida-
dãos delas componentes. -

O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, peço a_ pal~vra 
para encaminhar a votação. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Para enca
minhar, concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. EPITÀCIOTAFETEIRA (PPR __:_MÁ: Para enca
mínhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, crCib que a intenção do nobre Senador Pedro 
Simon é das mais_ importantes, inclusive subscrevi a· propo
sição. Todavia, falta a ~ste projeto o esclarecimento da for~a 
co_mo Vai funcioóar essa quebra de sigilo (?ancário, Q_uem 
tem o direito de pedir o sigilo dC·qualquer daquelas autori
dades constantes no projeto? COmo'n-ão existe neilhuin escla
rec;_imento, qualquer cidadão pode chegar no balcão do banco 
e pedir um extrato da conta de quem ele quiser. 

Entendo que poderíamos, de pronto, dizer que_ estava 
quebrado o sigilo bancário de todos os parlame_ntares __ para 
qualquer investigação de qualquer c;PI d() Ç~:m_gr~ssQ,_ou do 
Ministérío Púbifcó'. O Min-istério Público já ficaVa, -de- pronto, 
autorizado a pedir as contas, não só bancárias, m3s -também 
as de_ cartão de crédito, como_a conta fiscal na, Re.ceita. 

De forma c}Ue~· pênso qUe o projeto tem boa intenção. 
mas não tem qualquer forma de se viabilizar. _, 

Assim sendo. Sr. Presidente, vou abster-me de votarpor
que não vejo na .Proposição n·aaa -que rião Seja pareCido com 
aquele posiciona~ento da CPI, cujos membros abriram ll}ão 
de ·seu Sígilo banCário, mas tudo-ficou na declaração de inte.n
ção. Nada foi _concretizado. Entâo, recuso-me- a pãttidpar 
da votação_- v6t~_ndo "sitri" -:--:de _uma matérié;l que. não 
tem explicitada,oflã ~ealidade, a foi'.mà cOmo e~s~e _sigilÇ> será 
quebrado. Apenas éxclui do sigilo bancário, que q-ualquer 
cidadão tem, o parlamentar, corno que num reconhecimento 
de que o parlamentar não merece confiança. Parlamentar será 
sempre um homem sobre cuja idoneidade pesará a Espada 
de Dâmocle.s. - : , 

Este é o meu poSicionamento,' s-r. Pr'esidente._Querp dei
xar claro que, por isso, apesar de subscritor ~C? projeto, vou 
me abster da votação nomirial. 

<>"Sr. GersOn. Camata- Sr._:Pre_~idt;:nte, peço a palavra 
pat-a üma eiplicãÇ-aõ. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra V. Ex' 

O SR. GERSON CAMA TA (PPR-ES:Para uma expli
cação. Sem revisão do orador.).- Sr~ Pr~s~c!_~nt~._S_rs. Se"ri:ado
res, o meu- encaltÍÜihamento suscitoU: algumas dúvidas a C?rn
panheiros, que me perguntaram se eu era a favor do prOJeto 
do Senador Pedro Simon. Eu apenas disse que, há dois anos, 
apresentei um projf:to que considei:o Inais completo do que 
o do Senador Pedro Simon, inclusiv~ o próprio Senador Pedro 
Simon também o Conside[Õu fiais completo. Mas, se há jois 
anos eu já era favorável à tese de que todos aqueles que 
exercem funções públicas não devem ser abiigados pelo sigilo 
bancário, é claro _que sou a favor e vou votar sim ao projeto 
do Senador Pedro Simon. 

Vou coittiriuar lutando para que_ o projeto de minha auto
ria, com· as emendas apresentadas ao projeto do Senador Pe
dro Simon, possa voltar ao Plenário, abrindo mais ainda esse 
sigilo bancário. 

Parece-me que há um outro argume~to f~nda!flental: 
quem leu a revista Veja de segunda-feira e os JOrnais desta 
semana sabe que estamos votando o óbvio; estamos •'mo
lhando a água''. O Presidente do Sindicato dos Bancários 
do Rio de Janeiro declarou que, numa reurtião de todos os 
sindicatos de bancários filiados à CUT, foi decidida a quebra 
do sigilo bancário de_ todos o_s políticos brasileiros e q_lle todas 
as contas de políticos já -estão sendo fuça das. -
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Ora, então estã.mos quebrando um princípio que já foi 
quebrado na p_rática. A legislação é ~uda~ária do faro. Vamos 
votar ~-sim" ao projetO. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Cónt'inua 
o encaminhamento de VC?taçãç. (Pausa.) _ _ · 

Não havendo quem p~ça a palavra, passa-se à votação. 
Peço o pronunciamento dos Srs. Líderes. 
Como vota o nobre Líder do PMDB? 
O SR. CID-SABÕIA DE CARVALH(f(PMDB -oCE) 

- Sr. Presidente, tendo em vista que b'~ãütor do projeto 
é da Bancada do PMDB, votaremos "sim··_, inclusíve r:ela.tiva-
mente ao méríto do piOjetb~- -- - - ' 

O SR. PRESIDENTE" (Humberto Lucena)- Com~ v~llÍ 
o nobre Líder do PFL? · 

O SR. MARCO MACIEL (PFL -PE_),: Sr. Presidente, 
nosso· voto é, .de igüal fúrirút., favorável ao· projeto, inclusive 
com relação ao mérito. Nosso voto é "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuÇ~~;)- Como, vota 
o nobre Líder do PSDB? : ~v 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -~P)- "Sim; .. Sr. 
Presidente. 

O SR:'PRÉS'iDENTE (HumbertoLuç~rra) ~Como vota 
o nobre Líder do PPR? _ F-

-- ___ '. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR -MA) - Sr. 
Presidente, a questão é aberta. 

Pessoalmente, voto "abstenção". 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Luceq~) -Como vota 
o nobre Líder do PDT? -

O SR. MAGNO BAÔlÜR cf'DT ___:_MA)- OPDT 
vota .. sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PP? 

O SR. MEIRA FILHO (PP - DF) :_cSr. Presidente, 
o PP libera a sua Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (HumbertoLucena) -cc Como vota 
o nobre Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLJCY (PT- SP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Corrio vota 
o nobre Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM) __:_ "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PTB? 

OSR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP) -Sr. Presidente, 
o PTB vota "sim". --

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSB? (Pausa.) 

S. EX' não se encontra no plenário. 
Os Srs. Senadores já podem votar: (Pausa.) 
Solicito aos nobres Senadores que estejam fora--elo plená

rio que compareçam para a Votação, porse tratar de projeto 
de lei complementar, sendo necessário quorum qualificado. 

Todos os Srs-._ Senadores já votar_am'? (Pausa.) 
Solicito aos- Srs. Senadores que estão fora dQ plenário 

que venham ao recinto exercer o seu direito de voto. 

(Procede-se à ~rotação._) 

VOTAM OS SRS. SENAOORES: 
Affonso c)!P\argo , 

· Almi_r Gabriel -
Anür Lando 

·Antonio Mariz 
AuÍ"eo Mello 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos De'Cadí 

-.-----: ·cesar Dias -
-- Cid Cai-valho 

Datio Pereira 
Dirceu Carrieiro 

- Eduardo Suplicy 
Eicio Alvares 
EpitádO Caféteira 
Flaviano Melo 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Iram Sai-aiva 
Jarbas Passarinho 
jóão Calmon 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Richa 
José Sarney 
Júlio Campos 
J utahy Magalh~es 
Lavoisier Maia 

_ ~ourivaJ Baptista 
Lucídio Portella 
Magno Bacelar 
Márcio Lacerda 
Marco Maciel 
Mário Covas 
MaríUce PintO 
Meira Fílho 

-Nabor Júnior 
. ~elson Carneiro: 

Nelson Wedekin 
Onobre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Teotonio Vilela 
Valmir Cámpelo 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vai ser feita 
a apuração. 

Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e, NÃO 2. 
Houve 5 abstenções. 

·· Total de votos: 46. 
Rejeitado o projeto. 
A matéria vai ao ArQuivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•135, DE 1993- COMPLEMENTAR 

Acrescenta parágrafo ao art .. 38 da Lei o! 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benefício 
do sigilo bancário as pessoas que menciona. 

O Corigresso Nacional decreta_:_ 
Art. I' O art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro 

de 1964, passa a vigorar acrescido do seguinte_ pal-ágrafo: 

"Art. 38. . ... _. ................... '"'""·····"············ 
§ 89 O sigilo das operações -a- que se refere o 

caput não abrange: 
I -os Deputados Federais; 
II- os Senadores; 
III - os Ministros de Estado; 
IV -o Presidente e o Vire-Presidente da Repú-

blica· · · · · · · - ' · --
V- os- dirigente~ partidários; 
VI -os Presidentes e Díretores de entidades da 

Administra-ção Direta e Indireta; 
Art. 2" Esta lei entd em vigor ná data de sua publi

cação. 

Art. 3~ São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores que·pertnaneçam em·plenárió, porque há ouw 
tras proposições de natureza complementar a serem votadas 
por voto qualificado. 

Sobre a mesa, requerimento que- será lido pilo J9 Secre-
tárlo. c - -- -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.<129, DE 1993 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, 
requeiro preferência paTa o Projeto de -Lei da Câmara n<? 
237/93, a fim de ser apreciado antes da matéria constante 
do item n<? 4 da Ordexri-dO Dia. 

Sala das Sessões, IS de dezembro de 1993. -'Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o_requerimento. 

Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 237, de 1993- COM
PLEMENTAR 

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

Votação;-em turno úniCo-, do Projeto_ de Lei da Câmara 
n' 237, de 1993 -Complementar ( n' 145/93- Complementar, 
na Casa de origem), que organiza ·a Defensaria Pública da 
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreVe Dor
mas gerais para sua Organização nos Estados e dá outras provi-
dências, tendo - - -

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão e~traorw 
dináiia: do dia E do corrente, sem apresentação de emendas. 

Em votação o·prõjeto, em ti.irrio-·único.~-- · 

A Presidência esclarece que, nos termos do disposto no 
arL 288, III, a, do Regimento Interno, a matéria depende 
para sua aprovação_ do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da. Casa, devendo a votação ser feita- pelo 
processo_ eletrônico. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Vou pedir O pronudciamentO dós Srs. Líderes. 

O Sr. Marco Maciel -- Sr. Presidente, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra v. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para um esclareci
mento.)- Sr. Presi4ente, antes do pronunciamento dos Lídew 
res, eu gostaria que V. Ex~ me informasse o iilteirõ- te-Or da 
matéria, pois, parece-me, houve uma preferência-: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Houve uma 
preferência parâ Vótcir jUstarnentê. es·se projeto de lei da Câma
ra, que dispõe sobre a Defensorfa Pública da União, do Dis_
trito Federal e dos Territórios-. 

O SR. MARCO MACIEL - Já estou esclarecido, Sr. 
Presídente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PMDB? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE)
Sr. Presidente, o PMDB vota ·~sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do Pl:L? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente, 
na semana passada, o projeto veio à Casa para vOtação, em 
regime de urgência. Atendendo ao pedido do nobre Líder, 
Senador Pedro Simon, concordei com o adiamento da votação 
da matéria, para cjue --fOSsem satisfeitas algumas exigências, 
e adiamos, conseqüentemente, por urna semana. 

Todavia, Sr. Presidente, tendo a matéria voltado ao ple
nário, e o Relator, o Senador Cid Sabóia de Carvalho,_prospe
rando no ponto de vista de que a matéria merece a sua aprova
ção, não me resta outra conduta. Não tendo havido nenhum 
embargo ao projeto, não tendo havido nenhuma manifestação 
no sentido do seu não-acolhimento, votarei a favor da matéria. 

Portanto, Sr. Presidente, nosso voto será "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)--,-- O PFL vota 
"sim". 

Como vota o nobre Líder do PSDB? 

O SR. J\IÁRIO COVAS (PSDB·SP) - O PSDB vota 
"sim". 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota_ 
o nobre Líder do PPR? · 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA)- O PPR 
vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA) - O PDT vota 
"sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PP? 

O SR. MEIRA FILHO (PP-DF) - O PP vota "sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PTB? · 
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O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP) - O PTB vota 
"siril", sr: Pi'esidentc. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM:) -:- O PRN vota 
''sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PT'? - - - - __ .-

0 SR. EDUARDO SUPLICY (I'T-SP) - O PT vota 
"sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSB? (Pausa.) 

S. Ex• não está presente no plenário. 
Os Srs. Senadore"s já podem votar. (Pausa.) 
(Procede~se à \'Oração.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargó 
Albano Franco 
Almir Gabriel 
Amir Lando 
Antonio Mariz 
Aureo Mcllo 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos De'Carli 
Cesar Dias 
Cid Carvalho 
Dario Pereira 
DirCeu Carnelf'o 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares
Epitacio Cafeteira 
Flaviano Melo 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Richa 
José Sarney 
Julio Campos 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lourivâl Baptista 
Lucídio Portella 
Magno Bacelar 
Mareio Lacerda 
Marco Maciel 
Mario Covas 
Marluce Pinto 
Mcira Filho 
Nabor Junior 
Nelson Carneir6 
Nelson Wedckin 
Onobre Quinan 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito -

Ruy Bacelar 
Teotonio Vilela 

_ Valmir Campelo 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena)- Vai 
ser feita a apuração. 

Votaram SIM 49 Srs. Senadores. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 49. 
Aprovado o projeto. 
A matéria varà sanção pi6sidenciai. 

É o segui~ te o p~ojfto aproVadO:---

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 237, DE 1993 
COMPLEMENTAR . 

(N~ 145/93-Comple_meota_r, na Casa de origem) 
(De iniciativa do ~r~sidente da República) 

Organiza a Defensoria Pública da União, do Dis
trito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais 
para sua organização nos Estados, e dá outras provi-
dências. -

O Congresso Naci_onal decreta: 

TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1~ A Deferisoiia Pública é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assi.s
t€ricia jurídica, judicial e extrajudicial, integral e_ gratuita, 
aos necessitados, assim considerados na forma da lei. 

Art. 2? A Defensaria Pública abrange":_, 
I- a Defenso ria Públicq. da União; _ 
II-a oe-ten.Soriã-Pública do Distrito Federal e dos Terri

tórios; 
, ln- as Defenso rias Públicas do Estado. 

Art. J? . São princípios institucionais da Defensaria Pú
blica a unídade, a indivisibílidade e a independência funcional. 

ParágrafO único: :À Defensoria Pública é assegurada au
tonomia administrativa e funciOnal. 

Art. 4~' São funções institucionais da Defensoria Públi
ca, dentre outras: 

I- promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as 
partes em conflito de interesses; _ 

II -patrocinar ação penal privada e a- subsidiária ·da pú-
blica; 

III-patrocinar ação civil; 
IV- patrocinar defesa em ação penal; 
V- patrocinar defesa em -ação civil e reconvir; 
VI- atuar como Curador Especial, nos casos previstos 

em lei; 
VII- exercer a defesa da criança e do acjolescente; 
VIII- atuar junto _aos estabel~ciJ;nentos policiais e peni

tenciários, visando assegurar à pessoa, sob quaisquer circuns
tâncias, o ex:ercício dos direitos e garantias individuais; 

IX _,assegurar aos seus assistidos, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório 
e a ampla defesa, com recursos e meios a ela ineientes; 

X- atuar junto aos Juizados Espe~!ais de ~equenas Cau
sas· 

' XI- patrocinar os direitos e iriteresses =cio COnsumidQr 
lesado; 
··---XII- patrocinar ação ciVil pública, em favor das associa

ções que incluam entre suas finalidades estatutárias a defesa 
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do meio ambiente e a protcção de outros interesses difusos 
e colctivos; ·-·~ · - · -- -

XIII- homologar transações ext,~·~jUâiciais. 
§ !•.> A defesa da criança e do adOlesCénte caberá, espe

cialmente, nas hipótcs.es previstaS 110'§ 3''do art. 227 da Consti
tuição Federal. 

§ 2Y As ft.inçõ_es institucionaiS da Defensaria =pública se-
rão exercidas inclusive contra as Pessoas Jurídicas de Direito 
Público. · - --- - -

§ 3~'- Os acOrdoS celebrados pelaS partes, se homolo
gadas por Defensor Público, valerão como titulo executivo 
extrajudicial. 

TÍTULO II 
Da Organização 

da Defensoria Pública da União 

CAPÍTULO l 
Da Estrutura 

Art. 5o A Defensaria Pública da União compreende: 
I- órgãoS -de administração superior: 
a) a Defensaria Pública-Gerardà UniãO; 
b) a Subdcfensoria Pública-Geral da União; 
c) o Conselho SuperiOr ·da .Defeflsoria Pública da União; 
d) a Corregedoria-Geral da Defensaria Pública da 

União; · - -- -
II- órgãos de atuação: ~-- __ 
a) as Defensarias Públicas da União nos EstadOs, no Dis-

trito Federal e nos Territórios; 
b) os Núcleos da Defensaria Pública da União; 
III -órgãos de execução: 
a) os Defensores Públicos da União n.os Estados, no Dis

trito Federal e nos Territórios. 

SEÇÃO I 

Do Defensor Público-Geral e do Subdefensor 
Público-Gei'al da ·união 

Art. 6" A Dcfensriria Pública da União tem por chefe 
o Defensor Público·c:se·ial, nomeado pelo Presidellte da Repú
blica, dentre integrantes da carreira maiores de _trinta e cinco 
anos, após a aprovaÇão de seu nome pela maioria absoluta 
dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução, prccedid~ de nova aprovação pelo 
Senado Federal. 

§ 1" A exoneração, de ofício, do Defensor Público Ge
ral por iniciat"iva do Presidente da República,_deveráser prece_
.dida de autorização da maioria absoluta do S_enado Federal 
em sessão secreta. 

§ 2'! O Defensor Público-Geral da ·oníãO terá as -prerrO~ 
g-ati\fas-de Ministro de Estado; 

Art. 7'! O Defensor Público..:GeJ-al será substituído, em 
suas faltas, impedimentos, licenças e férias pelo S_ubdefensor 
Público~ Geral, nomeado pelo Presidente da República, dentre 
os integrantes da Categoria Especial da carreira, escolhidos 
pelo Cons-elho Superior, para mandato de dois anos. 

Parágrafo único. A- União poderá, segundo suas neces~ 
sidades, ter mais de um Subdefensor Público-Geral. -

Art. _ _89 __ .São atribuições do Defensor Público-Geral, 
dentre outras: ·--

I -dirigir-a Defensoria Pública di Uni.1.o, superintender 
e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação; 

II- representar a Defensoriã Pública da União judicial 
e extrajudicialmente; -

III--:-:-:: velar pelo cumprimento das finalidades da Insti-
tuição; -

--IV- integrar, como mefnbro nato, c presidir o ConSeiGO 
Superior da Defensaria Pública da União; - - __ _ __, 

V- baixar o Regimento Interno da Defensaria PúbiiC~
Geral da União; 

VI- autOriZar os afastámCrí'tos dos membros da Dere~
soria Pública.da .. União; 

VII -estabelecer a lotação e a distribuiçã9 dos membros 
e dos servidores da Defeilsõi-ia PúOilca da União; 

VIII- dirimir conflitos de atribuições entre membroi 
da Defensaria Pública dã União, com recurso para seu Conse~ 
lho Superior; 

IX- proferir decisões nas sindicâncias e processos adni..i
nistrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral 
da Defensaria Pública da União; 

X- instaurar processo disciplinar contra·membros c se;..
vidores da DefenSoria Pública da União, por recomendação 
de seu Conselho Superior; 

XI- abrir concursos públicos para ingresso na carreira 
da Defensaria Pública da União; 

XII -determinar correições extraordinárias;. 
XIII- praticaratos de gestão administrativa, financeira

e de pessoal; 
XIV- convocar o Conselho Superior da Defensaria Pú-

blica da União; · 
XV:......_ designar membro da Defensoriã: PúbliCa da_ Un-ião~ 

para exerCício de suas atribuiçõe$ em órgão de atuação diversO 
do de sua lotação ou, cm caráter excepcional, perante Juízos~ 
Tribunais ou Ofícios diferentes dos est3belecidos para cada· 
categoria; ,- ,--

XVI- requisitar de qualquer autoridade pública e de 
seus agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligê_n_cias~ 
processOs. documentos, informações, esclarecirrieiüos e de
mais providências necessárias â ati.Lação da Defensaria PtíM 
blica; 

XVII- aplicar a pena da remoção compulsória. ap(6• 
vada pelo voto de dois terços do Conselho Superior da Defetf--
soria Pública da União, assegurada ampla defesa; 

XVII_I- delegar atribuições a autoridade que lhe sej"a 
subordinada, na forma da leL 

· Parágrafo úniCo. Ao SubdefenSOr Púbifco-Geral, alérif 
da atribuição prevista no art. 7~ desta lei cOmplementar, com:. 
pete: 

a) auxiliar o Defensor Público-Geral nos assuntos de inte
resse da IIJ-stituição; 

b) desincumbir-se das tarefas e delegações que lhe forerri' 
d~terminadas _pelo D~fc:nsor Pú~J~cç-:G_e_r~l. 

--- ~EÇÃO II -
Do Conselho Superior 

da Defensoria Pública da União 

Art. 9-~ O Conselho-SupCrior da Defensoria Públíca q~· 
União é composto pelo-Defensor Público-Geral, pelo SubdC
fensor :pú~lico-Geral e pelo Corregedor-Qeral, como merit=: 
bros natos e por igu_al número de representantes da categoria 
mais elevada da carreira, eleitos pelo voto obrigatório, pdY 
todos os integrantes da Instituição. 

§ 1? O Conselho Superior é presidido pelo Defensor 
Público~Geral, que-. além do seu voto de membro, tem o 
de qualidade, exceto em ·matéria de remoção·t:·· promoçã'õ; 
sendo as deliberações tomadas por maioria de votos. 
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§ 2" As eleições serãorealizadas em conformidade com 
as instruções baixadas pelo Defensor Público-Geral. 

§ 3'' Os membros do Cons~tho Superior são eleitos para 
mandato de dois anos, mcdi"ante voto nominal, direto e se
creto. 

§ 4" São elegíveis os DefensOres-Públicos da União que 
não estejam afastados da carreira. 

§ 5" São suplentes dos membros eleitos de que trata 
o caput deste artigo os demais votados. em ordem decrescente. 

§ 6'' Qualquer membro, exceto o~ natos, pode desistir 
de sua participação no ConSelho Superior, assumindo, imedia
tamente, o cargo, o respectivo suplente. 

Art. 10. Ao Conselho Superior da Defensaria Pública 
da União compete: · 

I -exercer o poder normativo no âmbito da Defeilsória 
Pública da União; _ _ 

II- opinar, por solicitação do Defen~ºr Púb-JiCg_RGerai. 
sobre matéria pertinente -à autonomia fundõrial e adminisR 
trativa da Defensoria-Pií.biica da União; -

III- elaborar lista tríplice destinada à promoção por rneR 
recimento; -

IV- aprovar a lista de antiquidade dos mernbrÇts da DeR 
fensoria Pública da União c decidir sobre as reclamações a 
ela concernentes; 

V- recomendar ao Defensor Público-Gerã.I a instã.ura
ção de process-o disciplinar contra membros e servidÓres da 
.Defensoria Pública da União; 

VI -conhecer e julgar recurso contra decisã,o em_ pro
cesso administrativo disciplinar; 

VII- decidir-sobre Pedido de revisão _de processo admiR 
nistrativo disciplinar; -

VIII -decidir acerca da remoção voluntária dos. inte
grantes da carreira da Defensaria PúbÍíca da.União; 

IX- decidir sobre a avaliação_do estágio probatório dos_ 
membros da Deferrsoria Pública da União, submetendo sua 
decisão à homologação do Defensor Público-Geral; 

X- decidir acerca da destituição do Corregedor-:Geral, 
por voto de dois terços de seus membros, assegurada ~mpla 
defesa; _ _ -_-

XI- deliberar sabre a organização de Coifcut-s9:para iri~
gresso na carreira e designar os "representantes d.a Defensoria 
Pública da União que integrarão a Corilissao de Coricu-rso; 

XII -organizar os concursos para provimento dos cargos 
da carreira de Defensor Público da União e os seus respectivos 
regulamentos; 

XIII- recomendar correições extraordináriaS; 
XIV -indicar os seis nomes dos merilbros da classe mais 

elevada da carreira para que o Presidente da República no
meie, dentre estes. o Subdefensor PúbÍico-GeraJ e o Correge
dor-Geral. 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior sew 
rão motivadas e publicadas, salvo as hipóteses legais de sigilo. 

SEÇÃO !Il 
Da Corregedoria-Geral 

da Defensoria Pública da União 

Art. 11. A Corregedoria-Gerar da _Defensoria Pública 
da União é órgão de fiscalização da atividade funcional e 
da conduta dos membros e dos servidores da Defensoria Públi· 
cada União. 

Art. 12. A CorregedoriawGeral da Defensaria Pública_ 
da União é exercida pelo Corregedo~-:Çeral,-indiçado dentre_ 
os integrantes da Classe mais_ elevada da carreira pelo Conselho 

Superior e nomeado pelo Presidente da República para man
dato de dois anos. 

Parágrafo único. O Corregedor-Gerai poderá sei- desti
tuído, antes do término _elo ITlan_dato, por proposta do Defensor 
Público-Ge"ral, Pelo vOtO de dois terços dos membros do Con
selho Superior, !lssegurada ampla defesa. 

An. 13. A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública 
da União compete: 

I - realizar correições e inspeções funcionais; __ _ 
II -:-sugerir ao Defensor Público-Geral o afastamento 

do Defensor Público que esteja sendo submetido_a _cçrreição, 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando ca~ 
bível; 

III -propor, fundamentadamente, ao Conselho Supe
rior a_ suspensão do estágio probatório de membros da Defen
saria Pública da União; 

IV- receber e processar as. representações contra os 
membros da Defensoría Pública da União. encaminhando-as. 
com parecer, ao Conselho Superior; 

V--: apresentar ao Defensor Público-Geral, em janeiro 
de cada ano, relatório das atividades desenvolvidas no ancr 
anterior; 

VI- propor a instauração de processo disciplinar contra 
membros da Defensaria Pública da União e seus servidores; 

VII- acompanhar o estágio probatório dos _membros 
da Defensoria Pública da União; 

VIII -propor a exOneração de membros da ·Defensaria 
Pública da União que não cumprirem as condições do estágio 
probatório. 

SEÇÃO IV 
Da Defensoria Pública da União nos Estados, 

no Distrito Federal e nos Territórios 

Art. 14. A Defensoria Pública da União atuará nos Es-_ 
tados, Oo Distrito Fedefal e noS-Territórios, junto às Justiças 
Federal, do Trabalho. Eleitoral. Militar, Tribunais St+periores 
e instâncias a:dfninistradvà:s-d.il Uriião. 

Art. 15. Os órgãOs de atuaçâo -da Defensaria Pública 
da União em cada Estado, no Distrito Federal e n_os Territórios 
serãõ -dirigidos_ por Defensor Público-Chefe, designado pelo 
Defensor Público-Ger-al, àentre-os integrantes da carreira. 
··---Parágrafo único. A6 Defensor Público-Ch_efe, s~m pre

jufzo ·cte suas funções insti'tucíonais. compete, especialmente: 
I -coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defen

sores Públicos da União Que atuem ·em sua área de compe
tência; 

II- sugerir ao Defensor Público~Geral providências para 
o aperfeiçoamento das atividades institucionais em sua área 
de competência; 

III- deferir ao membro da Defensaria Pública da União 
sob sua coordenação direitos e vantagens legalmente autori~ 
zados. por expressa delegação de competência do Defensor 
Público-Geral; 

IV -solicitar providências correiciona:is ao Defensor Pú
blico-Geral. em sua área de competência; 

V- remeter, semestralmente. ao Corregedor-Geral, re
latório das atividades na sua área de competência. 

SEÇÃOV 
Dos Núcleos da Defensoria Pública da União nos Estados, 

no Distrito Federal e nos Territórios 

Art. 16. A Defensaria Pública da União nos Estados, 
no Distrito" Federal e nos Territórios poderá atuar pOr- meio 
de Núcleos. 
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Art. 17. Os Núcleos são diiigídos por De-fensor Pijhli
co-Chefe. nos termos do art. 15 de::;ta lei complementar. 

SEÇÃQ '(;j " 
Dos Defensores PU.b"IícOs d"a União 

Art. 18. Aos Defensores Públicos -da União incurrihe 
o .desempenho das funções de orientação, Postulação e defesa 
dos direüos e interesses dos necessitados, cabt!ndo-lhes, espe-
cialmente: -

I- atender às partes c aos interessados; 
II -postular a concessão ~-e _graJuidadc de justiça para 

os necessitados~ _ .. 
III- tentar a conciliação das partes. antes de promover 

a ação cabível; 
IV- acompanhar c comparecer aos a tos processuais e 

impulsionar os processo~- _ _ _ __ _ __ _ ·. 
V- intCrpor recurso pa-ra qualquer grau de juriSdição 

e promover revisão criminal, quando cabível; 
VI- sustentar, oralmente ou por memorial, os recursos 

inte"rpostos c as razões aptesentádas por intermédio da Dden
soria Pública da União; 

VII- defender os acusados em processo disciplinar. 

CAPÍTULO II 
Da Carreira 

Art. 19. A Defensaria Pública·da União é integrada 
pela carreira de Dcf~nsor Público da União, composta de 
três. categorias de cargos ef~t.ivos: 

I- Defensor Público da União de 2'! Categoria (inicial); 
II- Defensor Público da União de 1·' Categoria (interme-

~~; . 

III- De~~-S~)f Público da União de Categoria Especial 
(final). 

Art. 20. Os Defensores Públicos da União de 2" Cate
goria atuarão junto aos Juízos Federais, às Juntas de Conci
liação e Julgamento, às Juntas e aos Juízes El_eitorais, aos 
Juízes Militares, nas Auditorias Militares, ao Tribunal Mari-
timo e às instâhcias administrativas._ ___ - ---- . 

Art. 21. Os Defensores Públicos da União de 1'-' Cate
goria atuarão junto aos Tribunais Regionais Federãis, __ a-os 
Tribunais Regionais do Trabalho e aos Tribunais Regionais 
Eleitorais. · 

Art. 22 Os Defensores Públicos-da-União-de Categoria 
Especial atuarão junto ao Superior Tribunal de Justiça, ao 
Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Superior Eleitoral 
e ao Superior Tribunal Militar. ----

Parágrafo único. Os.Defensore::rPúblicoS da UniãO de 
Categoria Especi~l atuarão em todos os processos-da Defen-
saria Pública no-s Tribunais Superiores-. -- · 

Art. 23. O De"fenSOroPúblico~Ger3l ãtuará junto ao Su
premo Tribunal FederaL 

SEÇÁO I 
Do Ingresso na Carreira 

Art. 24. O ingresso na Carreira- da Defenso.ria Pú_blica 
da União far-se-á mediante aprovação prévia em éónCurso 
público, de âmbito nacional, de provas e títulos, com a partici
pação da Ordem dos Advogados do Brasil, no carg~ inicial 
de Defensur Público da União de 2' Categoria. ~~ ~ 

§ 1 \' Do regulamento do concurso constarão os progra
mas das disciplinas sobre as quais versarão as p:fovas, bem 
como outras disposições pertinentes à sua· orga-nização e reali-
zação. - ---- - ----

§ 2·· O Edital de abertura de inscrição no concurso indica· 
rá, obrigawriamente, o número de cargos vagos na categoria 
inicial da carreira. 

Art. 25 .. ' O concurso de ingresso realizar-se-á, o_brigato· 
riamentc-. quando o número de vagas exceder a um quinto 
dos cargos irlicia-is da carreira e, facultativamente, quando 
o exigir o interesse da administração. 

Art. 2n. O candidato, no motnenro da inscri-ção-, deve 
poss:u-it registro na Ordem dos Advogados do Brasil, ressal
vada a situaç~o dos proibidos de obtê-la, c comprovar, no 
mínimo. dois anos de prática forense. devendo indicar sua 
opção por Uma das unidades da Federação onde houver vaga. 

§ 1" Con-sidera-se como-prática forense o exercício pro
fissional de consultaria, assessoria. o cumprimento de estágio 
nas Defensori8.s Públicas e. o desempenho de cargo., emprego 
ou função, de l_lÍYcl:-~uperior, de _atividades eminentemente 
jurídic<.~s. - -

§ 2" Os candidatos proibidos dt' inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil comprovarão o ·registro até-a: posse no 
cargo de Defensor J?úblico. -

Art. 27. O COriCUrso será rcalízaâo perante bancas exa
min~~'?~as cons_tituídas pelo Conselho Superior. 

. SEÇÃO II . 
Da NC!~e.ação., da Lot~c;~o. e d~ Distriby._~ção 

Art. 28. - O candidato aprovado no concurso púhlico pa
ra ingresso na çarreira da Defensaria Púbtica sc.:rá nomeado 
pelo President<.:: __ da Repúhlica para cargo inicial da carreira, 
respeitada a ordem de classificação e o número de vagas exis
te_otes. 

Art. 29. Os Defensores Públicos da União serão lota
do~ c distribuído_s pelo Defensor Público-Geral, assegurado 
aos nomeadOs para os cargos iniciais o direito de escolha 
do ôrgão de atuação, desde que vago e obedecida a ordem 
de classificação no concurso. · 

SEÇÃO lll 
Da Promoção 

-Art. _3Q. __ A promoção consiste nq ac_esso irpediato âos 
membros efctivos da -Defensaria Pública da Uni~o de uma 
categoria para· OUtra carreira. 

Art. 31. As promoções obedecerão aos critérios de an
tíguidade e merecimento alternadamente. 

§ 1\' A antiguidade_será apurada na categoria e determi
nada pelo tempo de efetivo exercicio na mesm~~ __ 

§ 29 A promoção" R_or mer~clmento depender<i de Jbta 
tríplice para cada vaga, organizclda pelo Conselho Superior, 
em sessão secreta, com ocupantes da lista de antiguidade, 
em ·seu priineirõ terÇo. _ 

§ 3"' Os membros da O'efensoria Pi.íblica_somente pode· 
rão sei pi-amovidos após dois anos de efetivo _exercício na 
categoria, dispensado o interstício se não houv_er quem preen
cha tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção. 

§ 4\' As promoções serão efetivadas por ato do Presi
de:nte da República. 

Art. 32. É facultada a rCCUsa de promoção, sem pre
juízo do critério para o preenchimento da vaga recusa_da. 

Art. 33. O Conselho Superior fixará os_ critérios de or
dem objetiva para a aferição de merecimento dos membros 
da Instituição, considerando-se, entre outros, a eficiência e 
a presteza demonstradas no desempenho da função e a apro
vação em cursos de aperfeiçoamento, de natureza jurídica .. 
promovidos pela Instituição, ou por estebelecimentos de ensi
no superior, oficialmente reconhecidos, 
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§ lo Os cursos de aperfeiçoamento de que trata este arti
go compreenderão, necessariamente, as seguinteS ativídades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assQ.nJo de rele-
vância jurídica; · · -,-,-, - ----

b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca 
examinadora. · 

§ 2~> Não poderão concorrer à promoçãópOr merecimen
to quem tenha sofrido penalidade de advertência _ _ou suspen
são, no período de um ano imediatamente anteriOi- à ocorrên
cia da vaga, em caso __ de adverténcia, ou de -dOi's anos, em 
caso de suspensão. _ _ __ ' 

§ 3\' É obrigatória a promoção do DefenS.ói- PúblicO que 
figurar por três vezes consecutivas ou cinco~ it)ternadas em 
lista de merecimento, ressalVada a hipótese do-§ 2"' 

CAPfTU LO JII 
Da Inamovibilidade e da Remoçãq: 

Art. 34 . .Os. membros-da Defensaria PúbliCa da União 
são inamovíveis, salvo se apenados com remoção·compuls<'ria, 
na forma desta lei complementar. - -

Art. 35. A remoção será feita a pedído -ou-por p-ermUta, 
sempre entre membros da mesma categoria da carreira. 

Art. 36. A remoção compulsória some'"ni:C-Será apliCãcta 
com prévio parecer do Conselho SuperiOr, assegurada ampla 
defesa em processo administrativo disciplinar. 

Art. 37. A remoção a pedido far-se-á n:te.~i~nte requeri
mento ao Defensor Público-Geral, nos quiriz~ â!_as seguintes 
à publicação, no Diário Oficial, do aviso de -~xistência de 
vaga. 

§ 1 ~ Findo o_ prazo fixado no capUt deste artigo e, haven
do mais de um candidato à remo~ão, será :(eliió'vido o maiS~ 
antigo na categoria e, ocorien-do empate, -s-ucessivamenfe;-o 
mais antigo na carreira, no serviço público da lJiljão, no servi~ 
ço público·em geral, o mais idoso e o mais .bem classificado~--
no concurso para ingresso áa :Óefensoria PúbliCa: -· 

§ 2~> A remoção precederá o preenchimento da vaga por 
promoção. - · -- - _ · _ 

Art. 38. Quando_ por p·ei-muta, a remOÇãO-será conce~ 
dida mediante requerimento dos interessados, atendida a con
veniência do serviço. 

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas 
dos Membros da Defensaria Pública da União 

SEÇÃOI 
Da Remuneração 

Art. 39. À lei caberá fixar a remuneiação dos cargos 
das categorias da Defensaria Pública da União, observado 
o disposto no art. 135 da Constituição Federal. 

§ 1"' Na fixação da remuneração dos Defensores Públicos 
da União, consideram-se de atribuições_as~emelhadas os car
gos das carreiras previstas no Título IV, CapítUlOIV, da Colls_
tituiçãO Federal. 

§ 2~> Além dos vencimentos, poderão ser outorgados, r\ os 
termos da lei, as seguintes vantagens, dentre outras nel_a esta
belecidas: 

1-ajuda de custo para..Pespesas de transporte c mu
dança; 

II -auxílio-moradia, nos locais onde não haja residência 
oficial para o Defensor Público; 

JII - salário-famflia; 
IV- diárias; 
V- representação; 

VI- gratificaç~o pela prestação de serviço especial; 
VII - gratifiC~ç_ãç_> a_,çlici9nal por tempo de serviço, à ra~ 

zão de 15 (um por <::enio) 'por ano de serviço pUblico efetivo, 
sendo computado o tempo de advogacia, até __ <? máximo de 
quinze an·os, desde que rlão cumulativo com o tempo de serviço 
público, comprovado por certidão da Ordem dos Advogados 
do Brasil; ·- __ _ 

VIII- gratificação pelo efetivo exerCícjO em local de difí
cil acesso, assim definido pela ld de organização judiciária. 

SEÇÁO 11 
Das Férias e do Afastamento 

Art. 40. Os. membros da Defenso ria Pública da Ú rlião 
terão direito a férias anuais de sessenta dias, individual ou 
coletivamente. 

_Parágrafo único. O pagamento da remuneração dãs fé
rias será efetuado até _dois_dias antes do início do respectivo 
período, facultada a co_nv.ersão de 113 (um terço) das mesmas 
em abono pecuniário, requerido com, pelo menos, sessenta 
dias de antecedência. 

Art. 41. As férias dos membros da Defensaria Púb_lica 
da Uni3o serão-concedidas pelas chefias a que estiverem-subor-
dinados. -

Art. 42. O afastamento para estudo ou missão no inte
resse çla Defensaria Púbfica da JJnião ~erá au_torizado pelo 
Defensor Público-Geral. 

§ I'·' O afastamento de que trata este artigo somente_ será 
concedido pelo Defensor Público-Geral, a_pós·o estágio proba~ 
tório e pelo prazo máximo de dois anos. 

§ 2\> Quando o interesse público o exigir' o afa:Stamen;to 
poderá ser interrompido a juízo do Defensor Público-Geral. 

SEÇÃO Jll 
Das Garantias e das Prerrogativas 

Art. 43. São" gayantia:s d9s membros da Defensaria Pública 
da 'U'nião: 

I- a independência fu"i1Cíõnal no des_empenho de suas 
atribuições; 

I1 -a inamovibilidade; 
III- a irredutibilidade de vencímentos; 
IV- a estabilidade .. 
Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensciria 

Pública da União: 
I- receber intimação pessoal em quãlquer processo e 

grau de jurisdição, contando-se~ lhe em dobro todos os prazos; 
II- não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo 

em flagrante, caso em que a autoridade fará imediata comuni
cação ao Defensor Público-Geral; 

III- ser recolhido a prisão especial ou a sala especial 
de Estado-Maior, com direito a privacidad_e e, após- ~e_nt.~nça 
condenatória transitada erri julgado, ser recolhido em depen
dência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cum~ 
prida a pena; 

IV- usar vestes talares e_as insígnias privativas da Defen~ 
soria Pública; 

V- posS11ir carteira de identidade, expedida pelo Defen
sor Público-Geral, com validade em todo o território nacional, 
assegurado o porte de arma, independentemente de autori
zaçãg, e, no exercício da função, livre trânsito e isenção de 
revista; , _ _ 

- VI -ter vista pessoai dos processos fora dos cartórios 
e·secretaiiã.s, ressalvadas as vedações legais; 
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VII- comunicar-se, pessoatC i-Csei-v.adamente, com seus 
assistidos. ainda quando eStes Se i.tchm:e:m presos ou dctidqs, 
mesmo incomunidvcís; .. r • • •• ,.. ·-· • • ~ 

VIII- examinar. cm quaique~ 
1

reP~rtição, ~u_t9S d~ fla· 
grante, inquéritO 1.! processos;· 

IX- manifestar-se cm autos admtnístrativós-õu judi_ciã.is 
por meio de cota; _ _ __ 

X -requisitár de autoridade-Pública e de seu~ agentes 
exames, certidões, perícias, viStOrla.s, diligências, processos, 
documentos, informações,_esdar_ecimentos e providêrlcias ne
cessárias ao exercício de suas atribuições; 

XJ - representar a parte, em fe-itO- administrativo ou judi
cial, independentemente de. mandato, ressalvados os casos 
para os quais a lei exija poderes espCciais; 

XII- deixar de patrocinar ação, qu-ando ela for manifes
tamcntt:! incabívcl ou inconveniente aos ínterCsses da p3rte 
sob seu patrocinio, comunicando o fato ao Defensor Público
Geral, com as razões de .seu proceder; 

XIII- ter o mesmo tratamento reservado aos magistra
dos c demais titulares 9os cargos das _funções e~sepçiais_ it 
justiça; _ __ _ __ _ _ _ _ 

XIV- ser ouvido como testemunha. em qualquer pro· 
cesso ou procedimento, em _dia. hora e_ local previamente 
ajustados com a autoridade competente; 

XV -ser process[!do __ e_ju_(gftc!O:_ 
a) O D_efcnsor Público-Geral da Ynião, nos crimes co

muns, pelo Supremo Tribunal Federal c, nos de responsa
bilidade, pelo Senado Federal; 

b) O membro da Defensaria Pública da União, lotado 
junto aos Tribunais. nos crimeS coniuns e_ de responsabilidade, 
pelo Superior Tribunal de Justiça; 

c) O membro da Defenso_ria Pública da União. lotado 
junto aos juízos de primCiro grau,_ nos crimes comuns e de 
responsabilidade, pelos Tribunais Regionais Federais; 

XVI- aposentar-se, com proventqs integrais, compulso
riamente aos setenta anos de idad_c, por invalidez, ou, volunta
riamente, aos trinta anos de serviço, após cincõ anos de efetivo 
exercício. . -- - - . __ .. _ 

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação poli
cial, houver indício de prática de infração penal por membro 
da Defensoria Pública da União, a autoridade policial, civil 
ou militar, comunicará, imediatamente, o fato_ ao Defensor 
Público-Geral, que designará membro da Defensoria Pública 
para acompanhar a apuração. 

CAPITULO V 
Dos Deveres, das Proibições, dos Impedimentos 

e da Responsabilidade Funcional 

SEÇÃO I 
Dos Deveres 

Art. 45. São-deveres dos membros da Defensaria Públi
ca da União: 

I- residir na localidade onde exercem suas funções; 
II- desempenhar. com zelo c pres_te~a, os _·servi_çe>_s_ a_ 

seu cargo; o ------ - -

III- representar ao Defensor Público-Çiéral ~obre as ir
regularidades de que tiver ciência, em razão do cargo; 

IV -prestar informações aos órgãos de administração 
superior da Defensoria Pública da União, quando solicitadas; 

V -atender ao expediente forense e participar· dos ~tos 
judiciais, qi.i3.0d0-for obrigatória a- s-Ua preSença:; -

VI- declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da 
lei; 

VII- ·i;.terpor os recursos cabíveis para qualquer instân· 
çia .ou Tribtlf.lal e promover revisão criminal, s_er:npre_que en~ 
centrar fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos, 
remetendo çópia à Corregedp!ia-Geral. -- -

SEÇÃO II 
Das Proib_i_ções 

Art. 46~ . .'Além das proibiÇÕes decorrentes do exercício 
de cargo público, aos membros da Defensaria Pública da 
União é vedildo: 

I - exerçer a advocacia fora das atribuiÇões institucio
nais; 

II- req1,.1e:r~r, advogar, Q~ praticarem Juízo ou fora dele, 
atos que de qUàlquer forma colidam com as funções inerent~s 
ao seu cargo, ou com os preceitos éticos de sua profissão: 

III- receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 
honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de 
suas atribuições; 

IV -exercer o cométcio ou participar de sociedade co
O].çrcial, exc~tp. c_omo cotista ou acionista; 

V- exercer atividade político-partidária, enquanto atuar 
junto à Justiça Eleitoral. 

SEÇÃOIII 
__ _ ~~~ ~~p~i~ento~ __ 

Art. Ao ,hi-embro da DefensÓria Pública d.a União é defe
so exercer sl_las funções em processo ou procedimento: 

I- em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado; 
II -em que haja atuado como representante da parte, 

perito, Juiz, membro do Ministério Público, Au_torid_(}de..Poli
cial, Escrivão de Policia, Auxiliã.i-de JustiÇa ou prestado depoi
mento como testemunha; 

III -em'_ qUe for interessado cónjuge Ot!_ companhCiro: 
parente consangüíneo .ou afíin em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau; · · · 

IV- no qual haja postulado como advogado de qualquer 
das pessoas mencionadas no in_ciso anterior; 

V---eni qUê q·uatquer das pessoas mencionadas no inciso 
III funcione Ou haja funcionado como Magistrado, mcmbl-o 
do Ministério Público, Autoridade Policial, Escrivão de Polícia 
ou Auxiliar de Justiça; 

VI -em que houver dado_a parte contrária parecer ver
bal ou escrito sobre o__objeto da demanda; 

VII- em outras hipóteses previstas em lei. 
Art. 48. Os membros da Defcnsoria Pública da União 

não podem participar de comissão, banca de concurso, ou 
qualquer decisão, quando o julgamento ou votação disser res
peito a seu cônjuge ou companheiro, ou parente consangüíneo 
ouafifu em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

sEçAow· 
- -Da Re5ponsab~lidade Funcional 

Art. 49. A atividade funcional dos membros da Defen
so ria Pública da União está sujeita a: 

I - correição ordiná~a, reali~ada anualmente pelo Cor
regedor-Geral e por seus auxiliares, para verificar a regula
ri-ctade e eficiência dos serviços; 

II - correição extraorBinári3, ·reaJiiada pelo Corregedor
Geral e por seus auxiliares, de ofício ou por determinação 
do Defensor Público-Geral. 

§ lç -Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a correição, 
apresentar ao Defensor Púbtico-Geral relatório dos fatos apu
rados e das providências a serem adoradas. 
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§ 2~ Qu3.1quer pésso3 pode representar ao_ Çorregedor
Geral sobre os abusos, erros ou omissões dos._ membros da 
Defensaria Pública da União:" ____ , ,- ... _-_ --~- 3;. -

Art. 50. Constituem infrações disciplira~e.s, '3ré_m--de 
outras definidas cm lei, a violação dos dcv~_r~s; funcionais 
e vedações contidas nesta lei,, bem como a prátiG:a de crillle 
contra a Administração Plíblica ou ato de improbidade_gldmi
nistrativa. 

§ 1 •.o Os membros da Defcnsoría Pública 9.ª- União _são 
passíveis das seguintes sanções: ,,,-,;-:.' 

I- advertência; 
II -suspensão por até noventa dias; 
III - remoção compulsória; 
IV- demissão; -
V -cassação da aposentadoria. _ ·_, ~-,- -, -. _-_ 
§ 2.9 A advertência será aplicada por es.cri~o nos c~sos 

de violação aos deveres e proibições funcionais. quando o 
fato não justifi"Car a imposição de pena mais grav~. 

§ 3ç A suspensão será aplicada cm caso de .reincidência 
em falta punida com advertência ou quando-,a_Lnfração dos 
deveres ou proibições funcionais, pela sua gravid~de, justi(ic:;ar 
a sua imposição. j .~ 

§ 4<.> A remoção compulsóri<t_ será aplicaPª __ sempre que 
a falta praticada, pela sua gravidade e repercussão, tornar 
incompatível e permanéncfa do faltoso no órgão de atuação 
de sua lotação. _ . _ 

§ 5" A pena de demissão será aplicável oas hipóteses 
previstas em lei, e no caso de reincidência em falta punica 
c;om suspensão ou remoção compulsória~ 

§ 6'.' As penas de demissão c cassação da aposentadoria 
serão -aplicadas pelo Presidente da República e_ as deritaiS 
pelo Defensor Público-Geral. garantida sempre a ampla defe
sa, sendo_ obrigatório o inquérito administrativo nos_ casos 
de aplicação de remoção compulsória, suspensão, demissão 
e cassação da aposentadoria. 

§ 7<.> Prescrevem em dois anos, a contar da data em 
que foram cometidas, as faltas puníveis com advertência, sus
pensão e remoçã~ compulsória, aplicando-se, quanto às de
mais, os prazos previstoe: eni lei. 

Art. 51. A qualquer tempo poderá ser re-querida revi
são do processo disciplinar, quando se ª_fluzirem fé!.tos novos 
ou circunstânciãs suscetíveis-de provar, a inocênGia do a penado 
ou de! justificar a impõSlção de pena mais branda. 

§ 1 ~· Poderá requerer a instauração de processo revisio
nal o próprio interessado ou, se_ falecido ou interdito, o seu 
cônjuge ou companheiro, ascend~mte, descendente ou irmão. 

§ 2"" Se for procedente a revisão, será tornado sem efeito 
o ato punitivo oo aplicada a penalidade adequada restabele
cendo-se os_direitos atingidos pela punição, na sua plenifude. 

TÍTULO III 

Da OrganizãçS.o da Defensoria Pública 
do Distrito Federal e dos Terr-itórios 

CAPÍTULO I 

Da Estrutura 

Art. 52. A Defensaria Pública do Distrito Federal e .. 
dos Territórios é organizada e mantida pela União. 

Art. 53. A Defensaria Pública do ,Distrito_ FedeYaJ e 
dos TeÍTitórios compreende: 

I -órgãos de adminiStração S!l~rior~ _ 
a) a Dcfensoria Púhliça-Geral do Dis_trito Federal e dos . 

Territórios; -

b) a _$ubdefensoria. Pública-Geral do. pj~tr~~o Fed~ral e 
dosTerritódos; ··-·-·_-

1
; •• ~·;. ·.:,·-·-,. ·:, 1 (_,,::.- ,,, 

·c) o Conselho Superior da Defeiisoriá Pú_h!ica ,:lo Di~tritq. 
Fe.deral e dos Territórios; · _, - _· 

d) ·a C9rregedori~~Geral da Deft:!_risoria -púbiica do Dis-
trito Fedeta·l e dos TerritÓrios; - ' _. · · · · .. 

II- órgãos de aruação: . --i.-•• ·: _: ___ , :_, ·• 

a) as Defensarias P~hlic<;ts _do Dis.tritO.fe.d,e~ªl.~ Qqs, Ter:, 
riiórioS; . . . _._,_ • 

_-,- _b) os Núcleos da Def~!}SOrja Púhlicado.Oii!!~ri.to.Fç_der~l 
e doS TêáitódõS; .. ' . - - . -

,.!ll~órg;ios~nx~<;USão:'.,_ .. ,. ,,.,·.- ... 
a) os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Terri-:, 

tório?: 

SEÇÃO I 
Do Defensor Público-Geral e do_Subdefensor Público-Geral_, 

do. O~s_trito ,Federal e dos Territórii)S 

Art. 54. A Defensaria Pública-Geral ào Distri"tô Fede
ral e dos Territórios tem por Chefe o Defensor Público-Geral, 
nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da· 
carndra, maiores de trfnta e cinco anos. parã mandato de . 
dois anos, permitida uma recondução. 

Parágrafo único. A exoneração, de ofício, -do Defen-sOr; 
Público-Geral, por iniciativa do Presidente da Repúhlicil, é 
precedida de decisão-de dois terços do Conselho Superior. ·-

Art. 55. O DefensOr Público-Geral será substituído, 
em suas faltas, impedimentos, licenças e férias, pelo Suhde
feilsor Públicõ~Oeral. nomle-ad6 pelo Presidente da República. 
dentre os integrantes da Categoria Especiaraa carreira, esco
lhidos pelq.Conselho Superior, para mandato de dois anos. 

-Art. 56. São atiibuições do Defensor Públ_ico~Oe.ral: 
I - dirigir a Defensqria Pública do Distrito Federal e 

dos Terri1órios. superintender e coordenar su_as .atividades 
e orientar-lhe a atuação. _ - - . _ 

II- representar a Defensori~ Pública do ,Distrito Feder~! 
e·ctos TerritórioS judicial e extrajudicialmente; 

III - velar pelo cumprimento das finaliqades da Insti
tuiçãÓ; 

IV- integrar, como membro nato, e presidir o Conselho 
Superior da DeffenSoria Pública do DiStrito Federal e dos Ter
ritórios; 

V- baixar o Regimento Interno da Defenso ria Púbhca-
Geral do Distrito Federal e dos Territórios; --

VI - autorizar os afastamentos dos membros da Defen
soria Pública do Distrigo Federal e dos Territórios; 

VII -estabelecer a lotação e a distribuição dos membros 
e servidores da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos 
Territóriors; 

VIII - diiimir conflitos de atribuições entre membros 
da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, 
com recurso para seu ConSelho Superior; 

IX- proferir decisões nas sindicâncias e pro.cessos admi
nistrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral 
do Distrito Federãl e dos Territórios; 

X - instalJrar processo disciplinar contra membros e 
serVidÜreS.-da Defensaria ~ública do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

XI - ;abrir con_cursos públicos para ingresso na carreira 
da D-efensaria Pública do-Distrito Federal e dos Territórios; 

XII - determinar correições extraordinárias; 
XTII - pratic~r atas de gestão administrativa, financeira 

e de pessoal; 
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XIV- convocar o Conselho SUperlOf-da Defensaria Pú": 
blico do Distrito F:ederal e: dos, TerrilOI-ros ·e ·aa( eXecução 
às suas deliberações; 

XV -designar membro da Deren.SOri3 Pública do-DiS-
trito Federal e dos Territórios pãra··exe-rêíCíO ·a-e· suas atribui
ções em órgão de atuaçáo diverso do de sua lotação ou, em 
caráter excepcional, perante Juizos, Tribunais ou Ofícios dife
rentes dos estabelecidos para cada categoria; 

XVI --requisitar de qualquer aUtoridade pública e de 
seus agentes, certidões, exame-s~ perícias, vistorias, diligências, 
processos, documentos, informações, esclareci~entos !!. de
mais providências -necessárias_ ã atuação da Defensoriã Pú- • 
blica; --

XVII - aplicar a pena de remoção compulsória, apro
vada pelo voto de dois terços_do Conselho Superior, aos mem
bros da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Terri-
tórios; 

XVIII - delegar atribuições a autoridade que lhe seja 
subordinada, na forma da lei. 

Parágrafo único. Ao Subdefensor Público-Gerãl, alé_m
da atribuição prevista no art. 55 desta lei c_omplementar, com
pete: 

a) auxiliar o Defensor Público-Oeáü nos assuntOS de in-
teresse da InstituiÇ-ã-o; -

b) desincumbir-se das tarefas e delegações que _lhe forem 
determinadas pelo Defensor Público-Geral. 

SEÇÃO II 
Do Conselho Superior da Detensoria Pública 

do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 57. O Conselho Superior da Oefens6ria Pública 
do Distrito Federal e dos Territórios é cbinpoStO-pefó Defensor 
Público-Geral, pelo Subdefensor Público-Geral e pelo Corre
gedor-Geral, como membros natos e por igual número de 
representantes da categoria mais elevada da carreira, eleit~s 
pelo voto obrigatório, por todos 05 integrantes da Instituição. 

§ I•' O Conselho Superior é presidido pelo Defensor 
Público-Geral, que, além do seu voto de membro, tem o 
de qualidade, exceto em matéria de remoção e promoção, 
sendo as deliberações _tomadas por maioria de votos. 

§ 2~ As eleições serão realizadas em conformidade com 
as instruções baixadas pelo Defensor Público-Geral._ ~ _ 

§ 3\' Os membros do_ Conselho Superior são eleitos para 
mandato de dois anos, mediante voto nominal, direto e se
creto. 

§ 4~' São elegíveis os Defensores Públicos do Distrito 
Federal e dos Territórios que não estejam afastados da car
reira. 

§ 5Y São supl_entes dos_ membros_~_l~i~qs __ ~~-gue trata 
o·c-ãputaesre·ã-ri-igO oS de-ffiiiS-VotãdoS;em ordem decrescente. 

§ 6" Qualquer membro, exceto os natos, pode _desistir 
de sua participação no Conselho Superior, assumindo, imedia
tamente, o cargo, o respectivo suplente. 

Art. 58.· Ao Co:õselho Superior da Defensaria Pública 
do Distrito Federal e dos Territórios_ compete: 

I -exercer o poder normativo no âmbito da Defensaria 
Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

II- opinar, por solicitação do Defensor Público-Geral, 
sobre matéria pertinente à autonomia funcional e adminis
trativa da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Terri
tórios·; 

III - elaborar lista tríplice destinada à promoção por 
merecimento; 

IV - aprovar a liSta de antiguidade dos membros da 
Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios e 
decidir sobre as reclamações a ela cOncernentes; 

V - recoinendar ao Defensor Público-Geral a instau
raçáo de proc-esso -disciplinar co.ntra membros e servidores 
da Defensaria Público do Distrito Federal e dos Territórios; 

VI -conhecer e julgar recurso contra decisão em pro
cesso administratiVO-disciplinar; 

VII -decidir sobre pedido de revisão de processo admi
nistnitivõ-disciplinar; 

VIII - decidir acerca da remoção dos integrantes da 
carreira da Defensaria Pública do Distrito -Federal e dos Terri
tóriOs; 

IX - decidir sobre a avaliação do estágio probatório 
dos membros da DefensOria do Distrito Federal e dos Territó
rios, submetendo sUa decisãO à homologação do Defe"nsor 
Público-Geral; - - -

X- decidir, por voto de 213 (dois terços) de seus mem
bros~ acerca da destituição do Corregedor-Geral; 

XI - deliberar sobre a organização de concurso para 
ingresso na carreira _e designar os representantes da Defensoriã. 
Pública do Distrito Federal c dos TerritOrios que integrarão 
a Comissão de· Concurso; 

XII- organizar os concursos para provimento dos cargos 
da carreira de Defensor Público do Distrito Federal e dos 
Territórios e ós seUSreSpe_ctivos regulamentos; 

- XIII- recomendar correições extraordinárias; 
XlV - indicar os seis nomes dos membros da classe 

mais elevada da C:afreira para que o Presidente da República 
nomeie, dentre estes~ o Subdefensor Público-Geral e o Corre
gedor-GeraL 

- Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior se
rão motivadas e publicadas, salvo as hipóteses legais de sigilo. 

SEÇÃO Ill 

Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do 
Distrífo Federal e dos- Terfiiórios 

Art. 59. A Corregedoria-Gerárda Defênsoria_púhlica 
do Distritõ Federal e dOS Territórios é órgão de fisCalização 
da atividade funcional e da conduta dos membros e dos servi
dores da Qefenso~ia Pública do Distrifó_ -Federal e dos Terri-
tórios. _ __ 

Art. 60. A Corregedoria-Geral da Defensaria Pública 
do Distrito Federal e dos Territórios é exercida pelo Correge
dor-Geral, iridicado deiltre os integrantes da classe mais eleva
da da _carreira pelo Conselho Superior e nomeado pelo Presi
dente da -República, para mandato de dois anos._ 

_ Paráfrafo único. O Cor:r,;egedor-Geral Poderá_s.er desti
tl,lído po_r proposta do D~fensor_ Público-Geral, pelo_ voto de 
dois terços dos membros do Conselho Superior, antes ·ao tér
mino do mandato. 

Art. 61. À Corregé'dOcrh1-Geraf da Defenso ria Pút)IiCa 
do Distríto Federal e_ dos TerritPrios compete: 

I- realizar correições e inspeções funcionais; 
-n - sugerir ao Defensor Públiç.o-Oeral o afastamento 

de Defensor Público que esteja ?endo submetido à correição, 
sindicância ou proceSso adminiStratiVO-disciplinar, quando ca
bível; 

III- propor, fundamentadamente, ao Conselho Supe
riora suspensãO do estágio probatório de membros da Defen
soiii-Piíblica do DistritO Federal e dos Territórios; 

IV - receber e processar as representações contra os 
membros da Defensaria Pública do DiStrito Federal e dos 
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Territórios, encaminhado-as, com parecer,_ ao cOiiS.elho Supe
rior; 

V- apresentar ao Defensor Público-Geral, em janeirO 
de cada ano, relatório_ das atividades desenvolvidas no ano 
anterior; 

VI- propor a instauraçã-o de processo_disciplinar-cqntra 
membros da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios c seus servidores; 

VII - acompanhar o estágio probatório dos membros 
da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

VIII- propor a exoneração de membros da D_efensoria 
Púhlica do Distrito Federal e dos Térritóriós que -n·ãô c'urnpri-
rem as condições do estágio _pro_batório. -

SEÇÃO IV 
Dos Núcleos da Defensoria Pública 

do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 62. A- Defensoria Pública do Distrito =peder-al e 
dos TerritóriOs exerCt"rá·suas TuóÇões inStiüidOhais através 
de Núcleos. 

Art. 63. Os Núcleos da Defensaria Pú-blica do Distrito 
Federal e dos Territórios s·áo dirigidos por Defensor Público
Chefe. designado pelo Defensor Público-Geral. dentre inte
grantes da carreira, competindo-lhe,. no exercício de suas -fun-
ções instituCionaís: -- .---=c -"" ' -- - • • 

I- prestar, n·o· DistritO Federal e nos Teqi,tórios, assis
tência jurfdica, jUdicial e extrajudicial, integral e gratuita, 
aos necessitados: 

II- integrar e orientar as atividades desenvolvidas pelos 
Defensores Públicos que atuem em sua área de competência; 

III- remeter. semestralmente, ao Corregedor-Geral, re
latório de suas atividades; 

IV- exercer as funções que lht! forem delegadas pelo 
Defensor Público-Geral. 

SEÇÃOV 
Dos Defensores Públicos 

do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 64. A as Defensores Públ~cos do Distrito_ Fed_e_ral 
e dos Territórios lnCuinbt! o desempenho das funções de orien
tação, postulação e defesa dos direitos e interesses dos necissi_~ 
tados. em todos os graus de jurisdiçãO e in-sfâO.Cias adminis-"'" 
trativas. cahendo-lhes, especialmente: 

I- atender às partes e aos interessadas; 
II -postular a concessão de grat!Ji~ad~ __ qe justiça para 

os necessitados; 
III- tentar a conciliação das partes, antes de promover 

a ação cabível; - - -
IV- acompanhar e comparecer aos atos processuais_ e 

impulsiOnar os processos; · · .. · ---
V- interpor recurso para qualquer graU çe jux:isdição 

e promover Revisão Criminal, quando cabível; 
VI- sustentar, oralmente ou por memorial, os recursos 

interpostos c as ·razões apreS:_entadaspor inter~_édi9 «;f_a Defen
so ria Públicã do Distrito ·FedCral e d-os Territórios; 

VII- defender os acusados em processodisciplinar. 

CAPITULO II 

Da Carreira 

Art. 65. A Defensaria Pública do Distr_ítO Federal e 
dos Territórios é integra-da pelil-carr_eiia de Def~nsor Público 
do Distrito Federal e _dos Territórios, composta _de três categO-
rias de cargos efetivos: -

I- Defensor Público do Distr_ító Federal e dos Territó-
riOs~_d_e <2.:' cãtegoria (i.rii~i3J);' r • • •• • • ___ _ 

II-Defensor Público_ do Distrito Federal e dos Territ6M 
riOs de 1~ C.:~:t~_gçrj_~ (int-efnif:djária); - - --

~ ~III~ Defensor Público do Distrito Federal e dos Territó
rios de- Cate-goria EspeCial (final).· 

Art. 66. OS Defe"nSores PUblicas do DiStiifO Federal 
de 2" Categoria atu3rão--i1os Núcleos das Cidades Satélites, 
junto aos Juízes de Din~~O ·_e_·~-~~n-sl:âTICíaS- administrativas 
do Distrito Feâei-al e dos Territórios, ou em função de auxilio 
ou substitui~o nos Núcleos do Plano Piloto. 
· -~' Art: 07.' ·os DefenSOres Públicos. do' DistfitO-Feaerai-

e dos Territórios de 1~ Categoria atuarão nos Núcleos do P~ano 
Piloto, _junto ·aos _Juízes de DiteifO e--ãs l~fsfcfiicias 3d~in_isM. 
trafiVãS do DistritO Fe-àerar e- dos Territórfos, Ou em função · 
de auxílio ou substituiçãO flíniO ao Trib-Unal de- JuStiÇa do 
Distrito Federal. 

Art. 68. Os Defensores Públicos do 'Distrito Fed"éral 
e dos Territórios de Categoria Especiál atuarão junto ao TribU
nal de Justiça do DistritO Federal e dos Territórios, e~ aos 
Tribunais SuperioreS, quandÕ couber (art. 22, parágrafo úniM 
co). 

sEÇAbr ·~ 

:O_o Ingresso na Carreil:::a· 

Art. 69. O ingreSso mi Carreira da Defensoria Pública 
do Distrito Federal e dos Territórios far-se-á mediante apro
vação prévia em concurso'-=--pUblico. de provas e títulos, com 
a participação--da Ordem dos Advogados do Brasil, no cargo 
inicial de Defensor Público do Distrito Federal e dos Territó
rios de 2~ Categoria. 

§ 1 \' Do regulamento do concurso constarão os progra
mas das disciplinas sobre as quais versarão as provas. bem 
como outras disposições pertinentes à sua organização e reali
zaçáo. 

-§ 2'-'- O Edital de abertura de inscrições no concurso 
indicará, obrigatoriamente; o n~mero de cargos vagos na cate
goria itücial da carreira. 

· Art. 70.- O .concurso· de ingresso realizar-se-á, obrigato
riamente, quando o número de vagas exceder a um quinto 
dos cargos iniciais da car-reira e, facultativamente, q-ua-ndo 
o exigir o intere::ise da administração. 

Art. 71. O candidato, no momento da inscriçãO, deve 
possuir regi"stro na Ordem dos Advogados do Brasil, ressal
vada a situação dos proibidos de obtê-la, e comprovar; tló" 

mínimO, dois anos -de prática forense. 
§-1" ConsideraMse como prática forense o exercício pro

fissional de consultoda, assessoria, o cumprimento de estágio 
nas Defenso rias Públicas e o desem-penbo de cargo, emprego 
ou função de nível superior, de atividades eminentemente 
jUrfdicas. 

§ zv Os candidatos prÕibidos de inscrição na Otdern 
dos Advogados do Brasil comprovarão o registro até a posse 
nó Cát'go dC Defensor Público.. 

Art. 72. O ·concurso se fá realizado perante bancas exa-
minadoras Constituídas pelo Conselho Superior. -

SEÇAO II 
··na Nomeação, da Lotação e da Distribuição 

Art. 73. - O ~d'idato, ~pr~v3do n,~ concurS-O p-úb'iiC9 paM 
ra ingressp na çarreira da Defensoria Pública será nomeado 
pelo Pfesidente da República para cargo inicial da carreira. 
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res-peitada a ordem de ·fiscaiização e- o n-úmero de vagas exis-
tentes. _ - -

ArL 74. Os Defensores PúbliCos do Di~tri.to. Feder<.~ I 
e dos Territórios- serão lotados e dist_rlbUídoS: pelo Defensor 
Púhlico-Gerill. a-ssegurado aos nome-adqs para os cargos~ini
ciais b direito de escolha do órgiio de atuação, desde q1,1e 
vago e obedecida a ordem de classificação no" concurs9. 

SEÇAOm -- - -
Da Promoção 

Art. 75 .. A. promoção consist_e no acesso im-cdjato d_os 
membros..efetivos- da Defensaria PUblica do Distrito Fed_eral 
e dos Territórios de um-a categoria para outra da carreira. 

Art. 76. As promoçó~_:::;_ obe.deçerão aos critérios de an-
rigüidade c nlerecimento alternadamente. _ --- --. 

§ I ·• A antigüidade será apurada na cateogna e determi-
nada pelo tempo de efctivo exercíciO da mesrn_a: . 

§ 2" A promoção- por trierecimehto dependerá de lista 
tríplice para cada vaga, organizada pelo Conselho Superior. 
em sessão secreta, com oCupantes da lista de antigü_i9ade, 
em seu primeíro terço. _ -- -

§ 3·' Os- iriCiiibros da Defensaria Pública do Distrito Fe
deral e dos Territórios ~emente pode_rão ser P!O_movidos de
pOis-de dois 3nos·âC efetivo exercíciO- ri~ c&tegoiíá, dispensado 
o interstício Se não houver quem preencha tal requisito ou 
se quem o preencher recusar a promoção. ' 

§ 4'! As promoções serão efetfVãdas por ato do Defensor 
Público-Geral. 

Art. 77. É facultada a recusa à promoção, sem prejuízo 
do _critério para o preenchimerito da vaga recusada: 

Art. 78. O ·conselho Superior fixará os crftérios_ de or
dem objetiva ·para· ã aferiÇ3õ de merecímenro dos membros 
da Instituição, considerando-se. entre outros, a eficiência e 
a presteza demonstradas no desempenho da função e a apro
vação em cursos de aperfeiçoam-ento, de natureza jurídica. 
promovidos pela Instituição, ou P_or estabelecimentos de ensi
no superior, oficialmente reconhecidos. 

§ }•1 Os cursos de aperfeiçoamento de que_ trata este 
artigo compreenderão, necessariamente, as segUi_n1:Cs ativi~ 
dades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relç
vância jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca 
examinadora. 

§ 2\' Não poderá concorrer à promoção por merecimen
to- quem tenha sofrido penalidade de_ advertência ou suspen
são. no. período de um ano imediatamente anterior à ocorrê na 
cia da vaga, no caso de advertência, ou de dois anos, em 
caso de susQensão. _ -= ---

§ 3" Ê obrigatória a promoção do Defensor Público que 
figurar por três vezes co~secutivas ou cinco alternadas em 
lista de merecimento, ressalvada a hipótese do § z~ 

CAPÍTULO III 
Da Inamovibilidade e da Remoção 

Art. 79. Os membros da Defenso ria PlÍblicã" do Distrito 
Federal e dos Territórios são ln3riiOVíVeiS, salVo s"e apenados 
com--remoção compülsória. na_ fornlâ. desta lei complementar. 

Art. 80. Areritoção setâ feita a pedido ou por permuta, 
sempre entre membros da mesma categoria da carrei~a .. 

Art. 81. A remoção compulsória somente será apltcada 
com-prévio parecer dO Conselho Superior, assegurada ampla 
defesa em processo administrativo disciplinar. 

Art. 82. A remoção a pedido far-,\ie-á mcdiailte requeri
mento ao Defensor Público-Geral, nos quinze dias seguint~s 
à publicação; no Diário Oficial, do aviso de existência da 
vaga. 

§ 1'' Findo o prazo fixado no caput deste _artigo e, haven
do mais de um candidato à remoção, será removido o mais 
antigo na categoría e,_ócoi'fendo empaw, sucessivamente, ? 
mais antigo na carreira, no serviço público da União, no scrvtw 
ço público em geral. o m_~(s idoso_ e o mais bem classificado 
no concurso para ingress<? t)a Dcfen~?ri~)'úb~i~a. -

§ 2" A re-moção precederá ó preenchimento de vaga 
por promoção. 

Art. S3. Quando por púmuta, a remoção serâ conce· 
dida mediante requerimento_ dos in_teressados. atendida a con-
veniência do súviço. -

CAPiTULO IV 
Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogath·as 
dos Membros da Defensaria PUblica do Distrito 

-Federal C dos Territórios 

SEÇÀO I 
Da Remuneração 

Art. 84. A lei cabe fixar a remuneração dos cargos da 
carreira da Defenso ria PúbliCa do Distrito Federal e dos Terri~ 
tórios, obs_ervado o disposto no artigo 135 da Constituição 
Federal. 

§ 1" Na fixação da remuneração dos Defensores Públi
cos do Distrito Federal e dos Territórios. consideram-se _de 
atribuições assemelha~as os ~rgos das carreiras previstas no 
TítUlo IV. Capítulo IV, da Constituição Federal. 

§ 2'-' Além do vencimento, poderão ser outorgadas, nos 
termos da lei. as seguintes vantagens. dentre outras nela esta
bele_cidas: 

I -ajuda de custo para despesas de transporte e moradia; 
II- auxilio-moradia, nos locais onde não haja residência 

oficial para o Defensor Público; 
··III - s_alário-famí1ia; 
IV -diárias; 
V~ representação; 
VI- gratificação pela prestação de serviço especial; 
VII -gratificação adicional por tempo de serviço. à 

razão de 1% (um porcento) por ano de serviço público efe.tivo. 
sendo computado o tempo de advocacia, até o máximo de 
quinze anos. desde que não cumulativo com o tempo de serviço 
público, comprovado por certidão da Ordem dos Advogados 
do Brasil; _,--

VIU - gratificação pelo efetívo exercício em local de 
difícil acess:o. assim definido pela lei de organização_ judiciária. 

SEÇÀO II 
Das Férias e do Afastamento 

Art. 85. Os membros da Defenso ria Pública -do P}.~trito 
Federal e dos Territóiiàs terão direito a férias anuais de sessen-
ta dias, individual ou coletivamente. " 

Parágrafo único. O pagamento da remuneração das fé
rias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo 
perfodo, facultada a conver_são de 113 (ul!l terço) das mcsm:as 
em abono pecuniário, requerido com, pc!o menos, s_essenta 
dias de antecedência. _ -

Art. 86. As férias dos membros da Defensaria Pública 
do Distrito Federal e dos Territórios serão concedidas pelas 
chefias a que estiverem subordinados. 
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Art. 87. _ O afastamentO para e-studo ou. missão no inte
resse da Deferisoria Pública do Distrito Fedefàre dos Túritó-
rios será autorizado pelo Defensor Público~Geral. -

§ 1 ~ O afasta"inento de Que trata este artigo somente 
será concedido pelo Defensor Público-Geral, aPós o estágio 
probatório e pelo prazo máximo' de dois anos. _ 

§ 2~' Quando o interesse público o exigir~ o afastamento 
poderá ser interrompido a jufio do Defensor Públíco~Geral. 

SEÇÃO III . 
Das Garantias- e das Prerrogativas 

Art. 88. São garantias_ dos membros da_ Defenso~ia Pú-
blica do Distrito Federal e dos Territórios: ~- - ---

I - a independência funcional no deseffipênho de suas 
atribuições; -- '----- ~ · · · 

II- a inamovibilidade; 
III - a irredutibilidade de vencimentos; 
IV- a estabilidade. 
Art. 89. São prerrogativas dos membros da Defensaria 

Pública do Distrito Federal e dos .Território-s: 
I - receber intimação pessoal em qualquer processo e 

grau de jurisdição, contando-se_-lhe em dobro todos os prazos; 
II - não ser preso. s·enãO ·por ordem judiciai escrita, 

salvo em flagrante, caso em que a aütorídade fará imediata 
comunicação ao Defensor Público-Geral; 

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial 
de Estado-Maior. com direito a privacidade e, ãpós sentença. 
condenatória transitada em julgado, ser recolhido em depen
dência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cum-
prida a pena; -· _ _ · 

IV- usar vestes talares e as insfgnias privatiVas d"ã. Defen-
soria Pública; -· - · 

V- possuir carteira de identidade, expedida pelo Defen
sor Público-Geral, com validade em todo o território nacional, 
assegurado o porte de arma. independentemente de autori
zação, e, no exercício da função, livre trânsito"--e isençáO de 
revista; - ·- --- --

VI - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios 
e secretarias, ressalvadas as vedações legais; 

VII- comunicar-se. pessoal e reservadamente, com seus 
assistidos, ainda quando estes se acharem presos ou detidos, 
mesmo incomunicáveis; --- -

VIII- examinar, em qualquer repartição, autos de fla-
grante, inquéritO- e piocessOs; - · _ 

IX- manifestar-se eríl autos administratiVOs ou judiciais 
por meio de cota; 

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes 
exames, certidões, períciaS, vistorias, diligéilcias. proCeSsos. 
documentos, informações. esclarecimentos e Providências ne
cessárias ao exercício de suas atribuições; 

Xl - representar a parte, em feito administrativo ou 
judiCial. independentemente de mandato. ressalvados os casos 
para os quais a lei exija poderes especiais; 

XII- deixar de patrocinar ação, quando ela for manifes
tamente incabível ou inconveniente aos interesses da parte 
sob seu patrocínio. comunicando o fato ao Defensor Público
Geral, com as razões de seu proceder; 

XIII - ter o mesmo tratamento reservado aos Magis
trados e demais titulares dos cargos ·das funções essenciais 
à justiça; · 

XIV -ser ouvido como testemunha, em qualquer pro
cesso ou_ procedimento, em dia, hora e local previamente 
ajustados com a autoridade COllflpetente; 

XV ~ ser processado e julgado, nos cr1mes comuns e 
de responsabilidade, pelo órgão judiciário de 2\' grau. . 

Parágrafo único. Quando. no curso de investigação poli
cial, houver indício de p•"ática de infração penal por membro 
da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Terrítório-s. 
a autoridade policial, civil ou militar. comunicará imediata
mente o fato_ ao Defensói"_Público-G~ral, que designará mem· 
bro da Defensaria Pública para acompanhar a apuração. 

CAPÍTULO V 

Dos Deveres, das Proibições, dos Impedimentos e da 
Responsabilidade Funcional 

. OSEÇÂO I 
Dos Oevéres 

Art. 90. São dev~;es,dos m~;;br~sda D;fe~soria Públi-
ca do Distrito Federal e çlos Territórios: _ 

I- residir na localidade Onde exercem suas funções; 
II - desempenhar. com zelo e presteza, '!s serviços ·a 

seu cargo; 
III - representar ao Defensor Público~Geral s_obre as 

irregularidades de que tiver ciência em rãzáo do _ca~g<?; _ 
IV - prestar info_~mações ao_s c?rgã9s_ de adiJ!.m~straçao 

superior da Defensaria Pública do Distrifo Federal e dos Terri
tórios, quando solicitadas; 

V- atender ao expediente forense e participar dos atos 
judiciais, quando for obrigatória a sua presença; 

VI -declarar-se suspeito. ou impedido. nos termos da 
lei· · 
. ' VII- interpor os recursos cabíveíS para: qUalquer iÕstân

cia ou Tribunal e promover revisão criminal. sempre que en· 
centrar fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos_, 
remetendo cópia à Corregedoria-GeraL 

SEÇÃO II 
Das Proibições 

A-rt. 91. Além das proibições decorrentes do exercício 
de c·argo público, aos membros da Defensoría Pública c:lo_ Dis-
trito Federal e dos Tetri:tõrios é vedado: · 

I - exercer a advocacia fora das atribuições institucio· 
nais;, 

II - requerer. advogar, ou praticar em Juízo ou fora 
dele, atos que de qualquer forma colidam com as funções 
inerentes ao seu cargo. ou com os preceitos éticos de sua 
profissão; · 

- -III -receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto. 
honorários. percentagens ou custas processuais. em razão ~e 
suas atribuições; · 

IV - exercer o comércio ou partiCipar de sociedade co
mercial. exceto como cotista ou acioní:Sta-; 

V --.:exercer atividade político.:pariidária, enquanto atuar 
junto à Justiça Eleitoral. 

::SEÇÃO lll 
Dos Impedimentos 

Art. 92. .Ao membro da Defensaria Pública do Distrito 
Federal e- dos TerritórioS-é defeso exercer suas funçõeS em 
processo ou procedimento: _ 

I -~m que sejapa,rté ou, ele qualquerfof!Ua, interessado; 
II .....:.... em que haja- aiuado como __ representante da part~, 

perito. Juiz. membro do Ministério P1íblico, Autoridade Pol~
cial, Escrivão de Polícia. Auxiliar de Justiça ou prestado depOI
mento como tDstemunha; 
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111 -.em que. for .interessado_ cônjuge_ ou f:Omparyheiro, 
parente conságüfneo .o.u·afim çm Jín,h.a_ reta _ou .colat~r.al, até 

. o terceiro grau; _.-_., .. _,_,:) ~--_-_-·c. ·._·_ : • r·: 
IV- QO qual haja postulado como -adyogado. de, q_l!alq1..1-er 

das pessoas mencionadas no -inciso aflterior; . · 
·V- em.q_u.e.qualquer das pessoas f11.Cncionaçl(l~ po irich-o 

III. funcione .óu haja funcionado como _Magistrado, membro 
do Minitério PúbJhw, Autoridade po_Hci_al. Escrivão de Polícia 
ou Auxiliar de Justiça;- , , . 

VJ - cm que houver dado a· parte contrária parecer 
verbal otl ê~ritd sobre o.objero da demanda; -

VII -- em outras· hipófeses' .previstas em lei. 
Art. 93. Os membros_da Defensaria Pública do Distrito 

Federal e dos TerritórioS nãq. pOdem participar de cOmissão, 
. b.ança ~c col)cu_rso, ou de qua,Iquer decisão, quando o julga
mento ou votação· disser respeito a seú · cônjug~_,_Q~ ~C-ompa
nheiro, ou parente consa·ngüírieo _ou aflm em línha reta ou 
colateral,'até'ót'e'rC::e'iio-gr'aü.- - ---- - ----

"' . ' -. . - .. '' . 
SEÇÃOIV 

. Da Responsabilidadt: Funcion~l 

Art. · 94. A ati vida de funcional dos merribros da Uefcn
sóii~ Pública dÕ DiStritO-Fe~efãJe dos 'Territórios está'sujeíta 
a: ' r,- i I 'F 

I - correição ordinária, realízada aimalmente pelo Cor
regedor-Geral e por seu·s auxiliares, para verificar a regula
ridade e eficiência dos serViçOs~··-
' II - corrcição extraordinária, ·reaTizada pelo Correge
dor-Geral e por seus auxjliares, de ofício ou por determinação 
do Defensor Público-Geral; _ _ 

§ 1'' Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a correição, 
apresentar' aó Defensor Público-Geral relatóri0 dos fatos- apu
rados e das providências a serem adotad~.5. 

§ 2" Qualquer pessoa pode representar ao corregedor
Geral sobre os abusos, erros ou omis_scSes dos~memb_r9s da 
Defensaria Pública do Distrito Fede-r-al e dos Territórios. 

Art. 95. Constitu_em infr~ções _ dfsciPii~ares, a!énl- de 
outras definidas __ em lei, a violação dos deveres.funç-J91JFliS 
e vedações contidas nesta lei complementar, bem c;omo a 
prática de crime contra a Admioi:StraÇão Pública ou ato de 
improbidade administrativa. 

§ I" Os membros da Defensaria Públic~fdo Distdtó Fe-
deral e _dos Territórios são passíveis -áa:S seguiil_ie's saoções: 

I - adverténciã; -- · 
II - suspensão por até noventa dias; 
III - remoção compulsória; 
IV - demissão; 
V -cassação da aposentadoria; __ _ 
§ 2~ A advertência será aplicada por escrito nos casos 

de violação aos deveres ~ _proibições: funciqnais, quando o 
fato não justificar a iniposição de pena mâís graVe. 

§ 3o A suspensão será aplicada em caso de reincidência 
em falta punida com advertência ou quando a infração dos 
deveres e proibições funcionais, pela sua gravidade, justificar 
a sua imposição. - - --

§ 4" A remoção compulsória será aplicada sempre que 
a falta praticada, pela sua gravidade e repercussão; tornar 
incompatível a permanência do faltoso no órgão de_ atuação 
de sua lotação. 

§ s~ A pe_na de demissão será- ãplicável nas hipóteses 
previstas ·cm lei, e no caso de reiriC:idência em falta punida 
com suspensãõ--ou remoçãO compuJsória. ~--- -· · 

§ 6~ As penas de demissãb e cas-saçã"-0 da aposentadoria 
~·erão aplicadas. pelo Presidente da República e às demais 

pelo Defensor Público-Geral, garantida sempre ampla defesa, 
_s~ndo obrigª-~ório o inquérito administrativo nos casos de apli
cação de remoção compulsória, suspensão, demissão e cassa-
çãorde apos~r~:tadoria. . _ . . . 

, , § 7? ·P.res.crevem em,_ c]ois.anos, a.co.ntar: da data em 
qiie foram corrletidas, as f3lta$ Puriíveis co~ advertência, sus

. pensão c remqção conipulsória, aplicando-se, quanto às de
mais, os pr~zos previstos ern'Jei. 

Art. 96. A qualquer tempo poderá ser requerida revi
são do processo disciplinar, quando se aduzirem fatos novos 
ou circunstân_cja_s suscetível$ p~ provar a inocência do a penado 
91,1 9e justificar f1 imposição de pena mais branda. 

- § I o Poderá requere·r· a· ihStauraçãO -de processo revisio
nal o próprio interessado ou, se falecido ou i'ntérditO: o ·seu 
'cõrlj-uge ou·~oiTIJ5a-nheiro, àSce-rlderitC,' desCendente ou irmão . 

§ zo Se for procedente a revisão._ será tornado sem efeito 
o ato punitivo ou aplicada a penalidade adequada, restabele
cendo-se os direitos atingidos pela punição, na sú.a plenitude. 

} . ) ' TÍTULO IV 

Das Normas GeraiS para a Organização 
' · d3 Defensoria Pública dos Estados 
I_- •. • 

1,.- CAfÍTULO 1. 
da Organização 

Art. 97. A DefensOria PU.b!lca dos Estados organizar~ 
se-á de aco:r'do com as normas gerais estabelecidas nesta lei 
complemerit~r,. 

Art. 9K .A Defensaria Pú?lica dos Estados compreen
de: 

I -órgão~ de administração superior: 
a) a De'férisoria Pública-Geral do Estado~ 
b) a Subdefensoria Pública-Geral do Estado; · 
c)' 0-Coll~elho Superior da Defensaria Pública do Estado; 
d) a C~i"regedoria-Geral da Defensaria Pública do Es-

tado; 
II- órgãoS: de atuação: 
a) as Defensarias Públicas do Estado; 
b) os Núcleos da Defensaria Pública do EstadO;

- ---III -órgãos de execução: 
a) os Defensores Públicos do Estado. 

SEÇÃO I 

Do Defensor PúbliCo-Get"ai e do Subdefensor 
Público-Geral do Estado 

Art. 99. A Defenso ria Pública do Estado tem por chefe 
o Defensor Plíblj_co-Gef'aJ~'i-IOmeado pelo Governador doEs~ 
tado, dentre integrantes da carreira maiOres de trinta e cinco 
anos, na forma disciplinada pela legislação estadual. 

§ 1" O Defensor Público-Geral será substítuído em suas 
faltas, licenças, férias e impedimentos pelo Subdefensor Públi
co-Geral, nomeado_ pelo Governador do Estado, dentre os 
integrantes da carreira, na forma da legislação estadual. 

§ 2» Os EstadÓs, segundo suas necessidades, poderão 
ter mais de um Subdefensor Público-Geral. 

.Art. 100. Ao Defensor Público-Geia! do Estado com
pete dirigir a Defensaria Pública do Estado, superintender 
e coordenar suas atividades, orientando sua atuação, e repre
sentando-a judicial e e~t_rajudicialmente. 

Art. 101. O Conse!l10 Superior da Defenso ria Pública 
do Estado é Composto pelo Defensor Público-Gera!, pelo Sub
defensor Público-Geral e pelo Corregedor-Geral, como mem
bros natos, e por representantes da categoria mais elevada 
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da carreira. cm número e forma a serem fixados em lei esta-
dual. "-. 

Pal;'âgrafo-_ único. ,-0 C9iis.eJljq SuperiOr -~~rá presidido 
pelo Defensor Público-Geral. -

Art. 102. Ao Conselho' ;;~perior conlPete exercer as 
atividades consultivas, normativas e decisórias a serem_ pre-
vistas nâ lei 'eSfaduaL ' 

SEÇÃO lil ' ' , ' 
Da Corregedoria-Geral da Defensoria Públic~ :do Estado 

Art. 103 .. A Corregedoria-Geral é órgão à~ fiscali~ação. 
da' atividade funcional c da conduta dos membros e dos servi
dores da Instituição. 

ArL 104 .. A Corregcdoria:~Geral é exercida pelo Cor:re
gedor-Geral. iildicado dentre os integrantes da classe mais 
elevada da carreira em lista sê.xtupla formada pelo Conselho 
superior. e nomeado pelo Governador do Estado, para man
dato de dois anos. 

Parágrafo único. O Çoiregedor-Geral poderá ser desti
tuído por proposta do DefensOr Público-Ger3.1,-·pelo V_0to de 
dois terços do Conselho Superior, antes do. término do man
dato. 

Art. 105. À Corregedoria-Cferal da Defensaria Pública 
do Estado compete: 

I - realizar correiç·ões e inspeçõeS fui:tCIOriàiS; 
II-- sugerir ao Defensor Público-Geral _o afastamento 

de Defensor Público que esteja sendo submetido a correição, 
sindicância ou processo aaministrativo disciplinar, quando ca
bível~ 

III - propor, fundamentadamente, ao _Conselho Supe
rior a suspensão de;> estágio probatório de membro da Defen
saria Pública do Estado. 

IV- apresentar ao Defensor Público-Geral, em janeiro 
de cada ano, relatório das atividades desenvolvidas no ano 
anterior; · · -

V - receber e processar as representàções contra os 
membros da Defensaria Pública do Estado,_encãminhado-as, 
com parecer, ao Conselho Superior~ 

VI- Prop"or a instauração de processo disciplinar contra 
membros da Defensaria Pública do Estado e seus servidores; 

VII - acompanhar o estágio probatório_ dos membros 
da Defensaria Pública do Estado; . 

VIII- propor a exonétação-de membros da Defensaria 
Pública do Estado que não cumprirem as_condições do estágio 
probatório. _ - -

SEÇÃOIV 
Da Defensoria Pública do Estado 

. Art. 1Q6. A D_e_!'~nsoria Pública do Estado prestará as
sisténcía jurídica aos necessitados, em todos os graus de juris
diçã-o e instâncias administrativas do Estado. 

Parágrafo único. A DefCnsoria Pública do Estado cabe
rá interpor recursos aos Tribunais Superiores, quando cabÍ
veis. 

SEÇÃOV 
Dos Núcleos da Defensoria Pública do Estado 

Art. 107. A Defensaria Pública do Estado pOderá atuar 
através de Núcleos. 

SEÇÃOVI 
Dos Defensores Públicos dos Estados 

Art. 108. Aos DefensoreS-Públicos do Estado incumbe, 
dentre outras atribuições estabelecidas pela lei estadual, o 

desempenho da função de_ orientação e defesa dos nccessi
- tados, no âmbito judiciai. cxir3.judiciar e a'dniinistrativo do 
respectivo Estado. 

SEÇÃO VII 

Dos óf.gãos Auxiliares 

Art. 109. Cabe à lei estadual disciplinar os órgãoS -e 
serviços auxiliares de apoio administrativo, organizando-o em 
quadro próprio, com cargos que atendam. às peculiaridades 
e.às neces~idades da administração e das atividades funcionais 
da Instituição.- · · 

CAPÍTULO ii 
Oa Ca_rre_ira 

Ait: i"fú. A "befefisol-ia_Pública dO E'stado ~ Íntcgrada 
pela-CaiTeira de Defensor Público do- Estado, conlf)Qsta -âas 
categorias de cargOs efe_tivos neç:_çs_sários ao,C~mprime-nto a:a~. 
suas funções institucioilàiS~ ·na 'lõrniã a ser 'êsüibeiecida, · n?. 
legislação estadual.· . . . . 

Art. -111: O DefensOr Público do Estado atuará, na for-. 
ma do que dispuser a legislação .estadual, junto a t<?dos os
Juízos de 1·~ grau ~e jurisdição, _núcleos, ó_r:gãos judi~~ários 
de zo grau de- jurisdição, instâncias administrativas e Tribunais 
Supe_riore·s (art. 22, parágrafo únicO). --· 

SEÇÃÓ I 
Do IngresSo na Carreira 

Art. 112. 0° irigrésso nos cargos- iniciais da carreira far
se-á mediante aprovação prévia cm concurso público de pi-ovas 
e· títUlos, com a partiCTpaçã'o da Ordem dos Advogados do 
Bmill. · · 

§-lo Do regulamento do concurso constarão os progra
mas das disciPlinas sobre as quaü:-vers~t'ão ·as provas, bem 
como outras-disposições pertinen-te-s à sua organização e reali-
zação. - · 

____ § ~__:' __ ü~E:g_i_tal de _abertura de inscrições no concurso 
indicará, obrigatoriamente; O ilúmera-de cargos vagos na cate
gorial inici3.1 d~_carreirª-· _ 

SEÇÃO II 
_ Da Nômeação e da Escolha das Vagas 

Art. 113-.. O candidato aprovado no concurso público 
para ingresso na carreira da Defenso_ri-a Pública do Estado 
será nomeado pelÕ Go·verD.ador do EStado p-ã-ra cargo inicial 
da carreira, respeitada a ordem de classificação e o flúmero 
de vagas existentes. 

Art. 114. O candidato aprovado poderá renunciar à no
meaçãO corresponde~te à Sua classificação, antecipadamente 
cnraté o féfiilo fiiial do prazo de posse, caso em que, optando 
o._rer:tunciar~ite~ será .. deslocado para o último lugar ·da lista 
ãe classificados~ 

SEÇÃO Ill 
Da Promoção 

Art. 115. _A promoção consiste Tio acesso imediato dos 
memOres efetivos- da Defensaria "Pública do Estado de uma 
categoria para outra da carreira. 

Art. 116. As promoções serão efetivadas por ato do 
Defensor Público-Geral do Estado~ obedecidos, alternada
mente, os critérios de anqguidade. e merecimento. 
_ § 19 É facultada _a re~usa à promoção, sem prejuízo 

do_ critério -dO preenchimento da vaga recusada. 
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§ 2~ A antiguidade será apl.rrada na c~t~_goria e d~tei-mi-, 
nada pelo tempo de efetivo eXercfció na_ mesma._ - _ 

§ 3~· A pro-moção por mereCimento dependerâ de lista 
tríplice para cada vaga, elaborada pelo Conselho Superior, 
em sessão secreta, com ocupantes do primeiro terço da lista 
de antiguidade. -- -

§ 4" Os membros da Defensaria Pública do Estado so
mente Poderão ser piornovidos· após dois anos de efetivO exer
cício na categoria, dispensado o interstício se não houver quem 
preencha tal requisito, ou se quem O preértche! re~l:'S_a! a 
promoção. " ---= · 

§ 5o É obrigatória a promoç~o dq Defensorl'_úblico que 
figurar po-r três vezes consecutivas ou cínco alternadas em 
lista de rnerecimento~·-ressalvada a hipótese do § 2~ do art. 
117. 

Art. 117. O Conselho Superior fixará o~ critérios de 
ordem objetiva para a afei"ição de merecimento dos membros 
da- Instituição, considerando-se, entre outros, a eficiência e. 
a presteza demonstrada no desempenho da função e a apro
vação em cursos de aperfeiçoamento, de natureza jurídica, 
promovidos pela Instituição, ou por estabelecimentos de ensi-
no sUperior, ofiCialmente reconheCidos. _ •o 

§ 1 \' Os cursos de aperfeiçoamento de q_ue trata este 
artigo compreenderão, necessariamente, as seguintes. ativi~ 
dades: 

a) apresentação de trabalho esc;rito ,sopre_ assunto cie rele
vância jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha si~:l_o aceito por banca 
examinadora. - _ _ o~ _ ~- _ _ 

§ 2" A lei estadual estabecerá os prazos durante os quais 
estará impedido de concorrer à promoção- por·mereci~~ntC? _ 
o membro da Instituição que tiver sofridO imposição de penali
dade em processo administrativO dísciplil1ar. 

CAPÍTULO !li 
Da Inamovibilidade e da RemoçãO 

Art. 118. .. _ Os membros da Defensaria Pública do Esta
do são inamovíveis, salvo se apenados com renloção compul
sória, na forma da lei estadual. 

Art. 119. A remoção será feita a pedido ou por permu
ta, sempre entre membros da mesma categoria da carreira. 

Art. 120. A remoção compulsória somente será aplica
da com prévio parecer do Conselho Spperio_r, as~egurada am
pla defesa em processo administrativo discíplinar. 

Art. 121. A remoção a pedido far-se-á mediante reque
rimento ao Defensor Público-Geral, nos quinze dias seguintes 
à publicação, no Diário Oficial, do aviso de existência de 
vaga. . . "~ 

CAPÍTULO IV 
Do-s Direitos, das Garantias e das Prerrogativas 

-dos Membros da Defensaria Pública dos Estados 
SEÇÃOI . 

· ',' Da Remurief-..ação 

Art. 124~ ."Á lei estadUâi Cab'e fixar a r:e.muneraÇão dos. 
cargos da carreira do respectivo Estado, observado o disposto 
no art. 135 da Constituição Federal. 

§ 19 Na fixação da remuneração dos Defensores Públi
cos_ dos Estados,_ consideram~se Oe atribuições assemelhadas 
aS carreitas cprevíStaS rio- Título fV,- Capítulo IV, da Consti
tuição Federal. 

§ zç Além do vencimento, poderão ser outorgadas, nos 
termos da 
lei, as seguinte_s vantagens, dentre outras nela estabelecidas: 

I -ajuda de custo para despesas de transporte e mu
dança; 

II- auxílio:moradia, nos locais onde não haja residência 
oficial para o D-e-fC:-:nsor PúblicO; 

· l!l - salário-familia; 
IV - diárias; 
V- representação; _ _ 
VI- gratificação pela prestação de serviço especial; 
VII - gratifrcação adiciqnal por tempo de serviço-,- sendo 

computado o tempú de advocacia, até o máximo de quinze 
anos, desde que não cumulativo com o tempo de serviço públi
co, comprovado por certidão da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

- VIII-gratificação pelo efetivo exercício em Comarca 
de difícil acesso·, assim definido pela lei de organização judi
ciária. 

SEÇÃO ll 
Das Férias e do Afastamento 

Art. 125. As férias dos membros da Defensaria Pública 
do Estado serão concedidas de acordo com a lei estad~al. 

Art. 126. O afastamento para estudo ou missão, no in
tereSse da Defenso ria Pública do Estado, será autorizado pelo 
Defensor Público-Geral. 

§ }9 O afastamento de que trata este artigo somente 
será concedido pelo Defensor Público-Geral, após estágio pro
batório e pelo prazo máximo-de dois anos. 

§ 29 Quando o interesse público o exigir, o afastamento 
poderá ser interrompido a juízo-·cto Defensor Público-Geral. 

SEÇÃO UI 
Das Garantias e das Prerrogativas 

Art. 127. Sã~ garantias dqs membros da Defenso ria Pú
blica do Estad_p, sem prejuizo de outras que a lei estadual 
estabelecer: 

I -a independência funcional no desempenho de suas 
atribuições; 

II- a inamovibilidade; 
III- a irredutibilidade de vencimentos; 
IV- a estabilidade_ 

Parágrafo único~ Findo o prazo fiXado neste artigo e_. 
havendo mais de um candidato à remoção, s_erá removido 
o mais antigo na categoria e, ocOrrendo empate, sucessiva
mente, o mais anti.go na ~rreira, no ~etvjço público do Estado, 
no serviço público em geral, o mais ido:::.o_e o mai~ bem classifi
cado no concti.i"so para ingresso _na Defensaria Pública. 

Art. 122._ --A remoção precederá o preenchimento da 
vaga por merecime~t~. _ _ _ . 

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defen
saria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabe

- -lecer: 
Art. 123~ Quando por permuta, a remoção será C09-Ce

dida mediante- requefiinento dos interessados, na forma disci
plinada pela legislação estadual. 

I- re·ceber intimidação pessoal em qualquer processo 
e grau de jurisdição, contando-se-lhe em dobro todos os pra-
zos. . 
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H- não ser prcso,~senão por órdem judicial escrita~ salvo 
em flagrante, ca.Sõ em que ·a-aU.tõfidade farà-írhCdiata comUni-
cação ao Defensor Público-Geral. --· -- - ' 

HI -ser recolhido a prisão especial oura- sala especial 
de EStado-Maiór. com direitõ á 'privacidade e', após sentença 
condenatória transitada em julgado, ser recolhido em depen
dência separada, no estabélecim'cnto em qúe'tiver de sei cum-
prida a pena. · _____ · ·.' . 

IV- usar vestes talares e as insígnias privativas da: Defen-
saria Pública· · · · ~ ·· · 

V- r)os'súii" carteira· de identidade~ ex~dd1da pelo Defe·n
sor Público-Geral, com validadeem todo o território naciórial. 
assegurado o porte de arma. indcpcnderiteinentc de autori
'zaçào, c, nO'eXercfcio da: função_, livre trànSii:O e isenç"ãO'de 
reVist'a; . ' .. I .. 1'.•' • • I 

· VI- c6municár-se, peSSo'al e res_ervadahiente, com seus 
asSistid~s, ainda .qua~do _eStes se acharcm~p_;,~~os ou 'deti_d,os. 
mesmo mcomumcávcts; ~ 

VII- ter vista pessoal dos processos fofa dos ~art6rios 
e secretarias·. ressalvadas as vedações legaiS;• ' · 

ViU --eXaminar; em qualquer repartiçãO, autos de fla-
grante. inquéi-iiO e ProceSSOs; · _ _ --_ 1 

-' • . -_ • • 

IX -manifestar-se cm autos _administrativos ou jU.di\:iaís 
por ·meió tlc ·cota; · · .. ' ·. 

· X- requisitar de autoridade pública OIJ pe seus agentes 
exames, certidões. perícíaS, _-Vistorias_, diligências. processos. 
documentos, informações, esclarecimentos e providências ne
cessárias ao exercício de suas atribuições~ -

XI- representar a parte, em feito aâiniiúStrativ6 õu jUdi
cial, indeperldentement~ __ de mandato, ressá.Ivados· os casós 
para os quais a lei cxtja ·pode-res especiais; '-

XII- dcixarde patrocinar ação. qu;a'nd6 ela for m(,ln'ifes
tamentc incabíVel ou 'iitco'n·venicnte ao~ irltbresses da parte 
sob seu patrocínio. comü'n.lcando o _fato àó_t5efensor Público
Geral, com as razoe-s de Seu proceder; 

XIII- ter o mesmo tratamento reservado aos Magis
trados e demais titulares dos cargos das Junções essenci(\is 
à Justiça; -· _ .. ~ _ · 

XIV- ser ouvido coírio testemunha, ein qualquer pro
cesso ou procedimento, em dia, hora e local previafnerite 
ajustados com· a autoridade competente; 

IX- ser processado e_ julgado, nos ciimes comuns e de 
responsabilidade, pelo ôr'gão judiciário de 2o grau; 

XVI- aposentar-se, com proventos integrai~. compulso
riamente aos setenta anos de idade, por irivalidez, ou, volunta
riamente, aos trinta anos de servfço, ap6s CinCo anos de efetiVo 
exercício. 

· Parágrafo único. QUando, no curso de investigação poli
cial, houver indíCIO-de prátícii de infração penal por membro 
da Defensaria Pública do Estado, a autoridade policial, ciVil 
ou militar, comunicará imediatamente o fãto ao Defensor 
Público-Geral, que designará membro da Defensaria Pública 
para acompanhar a apuração:-- --- ----~----

CAPÍTULOV _ 
Dos Deveres, das Proibições, dos Impedimentos e da 

Responsabilidade Fimcional 
SEÇÃO l 

Dos Deveres 

Art. 129. São deveres dos membros da Defensaria PúR 
blica dos Estados: 

I -residir na localidade onde exercem suas funções, na 
forma do que dispuser a lei estadual; 

II- desempenhar com zelo e presteza, dentro dos pra
zos, os serviços a se.u,c(,lrgo e os que. na fo(ma da lei, lhes 
sejam atribuídos pelo Defensor Público-Geral; 

' III- represerúar <io Defensor Público-Geral sobre as ir-
re_gularidades de que _tiver ciência~ em razão do cargo~ ·-

IV- prestar informações ads 6tgãos de ,administração 
superior da Defensaria Pública do_ EStado. cfuand_o solicitadas; 

V- atender ao expediente fàn~ris'e 'e' partiCipar doS a toS 
judiC'iais, qUando for obrigatória: a ~ua Pres'eTIÇa;' . 

' VI -'declarar-se_ suspeito' ou impedido', 'nos termos da 
lei; . · · , .. - ' · 

. Vtl ·_interpor· os réCt.irsOS ca'bíve'iS para qualquer instânR 
ci'a ou tfibúna!'e piOnlove·r reViSão Crimirial,' se'n1pr'e qu·e·en
cootrar funâamento-S na- i~ i! i_ul-i_sPó~dêfl~(a ~oU prova dos âu'tos'. 
~e.h:i~te~~o côpià à Co~regedoria-Geral. 

SEÇÃO I! 
· · ·,Das Proibições 

' .... ' 
, , Art. 130. Alé~ das proibições decorrentes. do exercício 

d~ cp.rgo público .. aoS membros da Defensaria Pública dos 
Cst3.dQs é .vedado': _: _ ' · · · · · ' -- ' · · 
. ~ I -.exercer a adv,O~cia :ro~a. das:atdbuiÇõe? -in~tjt~ÇÚJ~ 

nats; · .. -
- II- requerer, advogar, ou praticarem Juízo ou fora.dele, 

ato$ cj_ue de qualquer forma colidam com às-funções inerentes 
~o seu car~o, ou com os preceitqs ·éti~oS d~ sUá pi-o.fís~<iO; 

III~ receber, a qualR_uer titulo f! .sob qualquer pretexto, 
honorános, percentagens ou custos processuais, em- tã.Z&õ de 
suas atribuições; 

. , IV;--;-- ~xêrcçr_ o _co~éfcio ou partiCipar de sociedade co-
rpercial, ~~ceto çomo cotista'ou' a<;ioni~ta; - . 

V- exercer atividade polífic'o-partidáiia; e:riq-uãnio-~iuar 
junto à Justiça Eleitoral. 

SEÇAO III 
Dos Impedimentos 

Art. 131. É defeso ao membro da De[ensoria Pública 
do Estado exercer suas funçõ~s em Processo ou procedimento: 

I- em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado; 
II- em_ que haja atuado como representante da parte, 

perito, Juiz, m~mbro do Ministério Público, Autoridade Poli
cüll, Escrivão de Polícia, Auxiliar de Justiç3. ou prestado depoi
mento como testemunha; 

- - III- em que for interessado cõnjtlge ou coJl!Pãllheiro, 
perante <;:onsangüíneO "o\{ afiffi' em lfnhã retii- Ou- cõiateral, 
até o táceíio· grau; 

IV- no qual haja postulado como advogado de qualquer 
das pessoas mencionadas no iridso anterior; 

V- em que qualquer das pessoas mencionadas no·-inciso 
III funcione ou haja funcionado como Magistrado, .. membro 
do Ministério Público, Autoridade Policial, Escrivão cfe'Polícia 
ou Auxiliar de Justiçã; · 
-- VI- em que hOuver dado à parte contrária parecer ver

bal ou escrito sobre o objeto da demanda. 
VII -em outras hi_póteses previstas em lei. 
Art. 132. Os meiribros da Defensaria Pública do Esta

do não podem participar de comissão, banca de concurso, 
ou de qualquer decisão, quando o julgamento ou votação 
disser r~~ peito _a. s~u c~!l)uge .. ou companheiro, ou parente 
consangumeo ou aftm em hnha reta ou colateral, até o terceiro 
grau. 
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SEÇÃO IV 
Da Responsabilidade Funcional 

Art. 133. A' atividade funcional do_s memb;o-s da De
fensaria Pública dos. Estados está sujeita a: 

I- correição ordinária, realizada anualmente pelo Cor
regedor-Geral e por ~eus _auxi_liares, para_ verifi~ar a regula-
ridade e eficiéilda· dOS s_erViços; _ _ _ 

- II- correiçãq ~xtraordinária, realizada pelo Corregedor
Oetal e por seus auxiliares, para venn:éar a r~_~g~l~!i~~de -e 
eficiência dos serviços. · __ _ 

, § 1~" Cabe ao Correge~or-,qer~,._.cÇ>~çluída a çqrreição; 
apresentar ao oerens_or Públi~o-Gerai relatório dos fatos apu
rados.e das providé.ricias a_serem adpta,das. 

§ 2~ Qualquer pessoa pode representar ao Correge:dor
Geral sobre a os abusos, erros ou ·omisSõeS =do~s membros 
da Defensaria Pública dos Estados. 

Art. 134. A lei estadual estabelecerá as infrações disci
plinares, com as respectiva-s ~ariçôes_; piot:e=dfmentos ~l!íveis 
e prazos prescricionais. - -
, § 19 A lei estadual preverá á pena de remoção compul
sória nas hipótese·s que ·estabelecer, e sempre que à falta_P,f~~i
cada, pela sua gravidade e repercussão, tornar incompatível 
a perlrianência do· faltoso no órgão de· ã.tuação de sua_lotação. 

§ 29 Caberá ao· Defensor Público-Geral aplicar a:s pena~ 
!idades previstas em lei, exceto no caso-de demissão e cassação 
de aposentadoria, em que será competerife para aplicá-las 
o Governador do Estado. 

§ 3~ Nenhuma penalidade será aplicada sem que se ga
ranta ampla defesa, sendo obrigatório o inquérito adminis
trativo nos casos de aplicação de remoção compulsória. 

:A.rt. 135. A lei estadual preverá a revis'ãb.disciplinar, 
estabelecendo as hipóteses de cabimento e as pe~soas habili-
tadas a requerê-Ia. _ 

Parágrafo único. Procedente a revisão, será tornado 
sem efeito o ato punitivo ou aplicada a penalidade adequada, 
restabelecendo-se os direitos atingidos pela punição, na sua 
plenitude. 

TfTULO.V. 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 136. Os Defensores Públicos da União, âo Distrito 
Federal e dos Territórios estao Sujeítos ao regime jurídico 
especial desta lei complementar e gozam de_independência 
no exercício de suas funções, aplicando-se~lhes, subsidiaria
mente, o instituído pela Lei n" 8.112, de 11 de junho de 1990. 

Art. 137. Aos Defensores Públicos- investidos na fun
ção até a data da instalação da Assembléia Nacional Consti
tuinte é assegurado o direito de opção pela carreira, garan.tida 
a inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das 
atribuições constitucionais. - -- -

Parágrafo único. A vedação constante deste artigo não 
se aplica ao membro da Defensaria Pública, se não prevista 
na disciplina legal do cargo até a .data da promulgação da 
atual Constituição. _ _-~~ =~- _--· _ _ 

Art. 138. Os atuais cargos de. Advogado de_ Ofício e 
de Advogado de Ofício SubstitUto da Justiç_a Militar e de 
Advogado de Ofício da Procuradoria Especiâl da Marinha, 
cujos ocupantes tenham sido aprovados em concurso público 
de provas ou de provas e títulos e optem pela carreira, são 
transformados em cargos de Defensor Píblico da União. 

··· §·1~ Os. ca.rgos a que se rçfCre éste ar .gO passam a 
integrar o Qu3:dro Permanente da Defen~c 1a Pública da 
União·, nos seguintes tefrhos: -- -

I -os cargos de Advogadq de Ofício Substituto_da Justiça 
Militar passam a denomin~f~se- Defensor Públ.iço Pa União 
de 1• Categori_a.~. . _ , , . 

II- os carg9~ çle Advogados, de Ofício da Justiça Militar 
passam ·a denominar-se Defensor Público da União de Cate
goria Especial; 

III -os cargos de Advogado de Ofício da ProcUradoria 
Especial da Marinha passam a denominar-se Defensor Público 
da União de r Gategoria.- . . ' . - -

§ 2"' Os cargos de Defensor Público cujos ocupantes 
optarem pela carreira são transformados _em cargos integra-n-tes 
do Quadro Permanente da Defensaria Pública da Uniãq__. res
petidas as dife~en_ças __ existelltes e_ii_tre, eles, <,ie conformidade 
com o disposto na Lei n~ 7 384, _de 18 de outubro de 1985, 
que reestruturóu em carreira a Defensaria de Oficio da Justiça 
Militar Federal1 , 

§ 39 São estendidos aos inativos os benefícios e vanta
gens decorrentes da transformação_ dos cargos previstos nesta 
lei complementar. nos termos do§_ 49 do art. 40 da Constituição 
Federal. 

§ 4º O disposto neste artigo somente surtirá efeitos fi
nanceiros a partir da vigên-cia da lei a que se refere o parágrafo 
único do art. 146, observada a existência de prévia dotação 
orçam~ntária. , __ : 

· Ait. -T39. É assegurado aos ocupantes de cargos cfeti
vos de assistente jurídiCo, lotados no Centro de Assistência 
Judiciária da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o ingres
so~ mediante opção, na carreira d3 Defen~(?da Púb!i_ca .do 
Distrito Federal e dos Territórios. -

Parágrafo úpico~ Serão estendidos aos inativos em situa
ções idênticas _Os benefícios- e vantagens previstos nesta lei 
complementar. . 

Art. 140. Os concursos públicos para preenchimento 
oos cargos transformados em cargos do Quadro Permanente 
da Defensaria Pública da União, cujO prãzo- de validade não 
se tenha expirado, habilitam os aprovados, obedecida a ordem 
de classificação, a preenchimento das vagas existentes no Qua
dro Permanente da Defensaria Pública da União. . 

Art. 141. As leis estaduais estenderão os ben-efícios e 
vantagens decorrentes. da aplicação do art. 137 desta lei com
ple:mentªr _aos inativos aposentados como tirulares dos cargos 
tranSformados em cargos do Quadro de Carreira de Defensor 
Público. · 

Art. 142. Os Estados adaptarão a organização de suas 
Defensarias Públicas aos preceitos desta lei complementar. 
no prazo de cento e oitenta -~i~s_: _ _ _ . 

Art. 143. A Comissão de Concurso incumbe realizar 
a seleção dos candidatos ao ingresso na Carreira da Defenso ria 
Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 144. Cabe à lei dispor sobre os órgãos e serviços_ 
auxiliares de apoio administrativo, que serão organizados em 
quadro próprio, composto de cargos que atendam às peculia
ridades e às necessidade.s da administra~ão e das atividades 
funcionais da Instituição. 

Art. 145. As Defensarias Públicas da União, do Dis
trito Federal e dos Territórios e dos Estados adotarão provi
dências no sentido de selecionar, como estagiários, os acadê
micos de DireitO -que, compi-ovadamente, estejam matricu
lados nos quatro últimos semestres de_ cursos mantidos por 
estabelecimentos de ensino ofiCialmente reconhecidos. 
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§ 1'! Os estagiários serão des~gnados_pelo D~fen?Or Pú
blico-Geral, pelo período de um ano, podendo este prazo 
ser prorrogado por igual período. 

§ 2~ Os estagiários-podcfélO ser dispensados dO-estágio, 
antes de decorrido o prazo de sua duração, nas seguintes 
hipóteses: - -

a) a pedido; 
b) por prática de ato que justifique seu desligamen-tO. 
§ 3" o- telnpo de estágio será COnsidCrado· sei-Vlç9-públi

co relevante e considerado como prática forense. 
Art. 146. Os preceitos desta lei complementar aplicam-_ 

se imediatameritc aos membrOs dá Defens6ri3. de Ofício da 
Justiça Militar, que continuarão subordinados, -adrninlstrati
varnentc, ao SuperiorTríhunar Milifar, alé a nOmeação e 
posse do Defensor Público-Geral da Uniao. · 

Parágrafo único_.,_=- Após a _aproyaçãá d3S -do_t~çQes orça
mentárias necessárias para faz_ef face às despeSa·s decorrêntes 
desta lei complementar, o Poder Executivo enviaiá projeto 
de lei dimensionando o Quadro Permanente dos agentes da~ 
Defensarias Públicas da União, do Distrito Federal e dos 
Territórios, e de seu pessoal de apoio.-

Art. 147. Ficam criados os cargos, de natureza_e.special, 
de Defensor Público-Geral e de SubdeferiSor PúbHCO~Geral 
da União e de Defensor Público-Geral e de Subdefensor PU5fi:.. 
cc-Geral do Distrito Federal e dos Terrii6riOs. 

Art. 148. Esta liii complementar enfi-a effi vigor na_data 
de sua publicação. · --· 

Art. 149. Revogam~se as dispoSições--em COntráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência solicita silêncio aos presentes na tribuna de honra dC? 
Senado Federal, no sentido de colaborarem c<Jm o andamento 
dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 235, 
DE 1993-COMPLEMENTAR 

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

Discussão; erit turilO úniCO, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 235, de 1993-Comp!Eriteiifãi(n' 146/93-Compfemeniar, na· 
Casa de origem), de iniciãtiva-do Prisidente da República, 
que cria o Fundo PenitenciáríO Nacion-ar ~-FUNPEN, e dá 
outras providências. - - _---~-

Parecer favorável, proferido em plenário. Relatoi: Cid 
Sab6ia de Carvalho, em substitLiição à Comissãó de AsstJnto_s 
Económicos. ~--

A discussão da matéria foi ence"rraâa-em sesScl6 ordinária 
anterior, sem apresentação de emendaS. - -- -

Passa-se à votação do proJeto: em turrio único. 
A Presidência esclarece que, nos termos do disposto no 

art. 288, III, a, do Regimento-Interno, a matéria depende, 
para sua aprovação, de voto da maioria absoluta. 

A votação será pelo processo cletrônico. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Preside-iltC, eu gostaria que 
V. Ex~ relesse a matéria. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Projeto de 
Lei da Câmara' n\>"-235/93 ~ COirfplementaf-. ·ae iniciatiVa-do 
Senhor Presidente da República, que cria o-Fundo Peniten
ciário Nacional- FUNPEN, e dá outras providências. 

O Sr. Marco Maciel- Estou esclarecido-, Sr. Prcsídcritti._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PMDB? 

O SR. Cm SAiiÓIA D.É CARVALHO (PMDB-CE) -
"Sim", Sr. Presidente. 

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. Presidente, 
o PFL vota, igualmente, a favor, na mesma linha da manifes
tação do Líder do PMDB. Vota "sim", Sr. Presídente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÀRIO COVAS (PSDB-SP)- "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA)- "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 Luéena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP)- "Sim", Sr. Presi-
~nre. _ _ __ __ 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)_:_ Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM)- ''Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. MEIRA FILHO (PP-DF) -"Sim", Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 

o Líder do PT? 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) -Sr. Presidente, 

V.Ex~ poderia me informar o item? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Projeto de 
Lei da Câmara n~ 235/93 - Complementar, de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que cria o Fundo Peniten
ciário Nacional - FUNPEN. _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY) ''Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 

o Líder do PSB? (Pausa.) 
S. Ex" não se encontra em plenário. 
Os Srs.. Senadores já podem votar. 
Trati-se de projefo de-"tei complemen-tar que depende 

da aprovaçáo da maioria ab5oluta dos Srs. Senadores. 
r Procede-se à l'Otação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo 
Albano Franco 
Almir Gabriel 
Amir Lando 
Antonio Mariz 

- -Aureo Mello 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos De'Carli 
Cesar Dias 

.. Cid Carvalho 



Dezembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 16 I Í465 

Dario Pereira 
Dirceu Carneiro -
Eduardo Suplicy 
Eicio Alvares 
Epitacio'Cafeteira 
AaViatw Melo 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Iram Saraiva 
João Ca!mon 
João Rocha 
Jonas Pin"beiro 
Josapbat Marinho 
José Richa 
José Sarney 
JuliO.Campos 
Jutahy Magalhães 
Levy Dias · --
Louremberg Rocha 
Lavoisfer Maià. 
Lourival Baptista 
Lucidio Portella 
Magno Bacelar 
Marco Maciel 
Mario Covas 
Marluce Pinto 
Meira Filho 
Nabor Junior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Pedro Teixeira 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Teotonio Vilela 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

- - .- ;_ __- _.., 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vai ser feita 
a apuração. - --

Votaram Sim 50 Srs. Senadores: 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 50. 
Aprovado o projeto. 
A matéria vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI i>A CÂMÀR.A N• 235, 
DE 1993-COMPLEMENTAR 

(N' 146/93-Complementar, na Casa de origem) 
(De inlciativa do Presidente da República) 

Cria o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica instituído, noâmbitõ do Ministério da Jus

tiça ~o Fundo Penitenciário Nacional __: FUNPEN, a ser gerido 
pelo Departamento de Assuntos Penitenciários da Secretaria 
dos Direitos da Cidadania e Justiça, com a finalidade de pro
p0rcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades 
e programas de modernização e aprinioram-erito do sistema 
Penitenciário Brasileiro. - - -~- "-- ,_ 

Art. zo Cons_tituirão recUrsos çlo_FuiiPen; 
I- dotações orçamentária-s ·cta União; · 
II- doações, contribuições em dinheir<?, yitlores 1 bens 

móveis e imóveis. que· vénha· a receber de_ org~nis~os ou 
entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras·. bem_como 
de pessoas· físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 

III- recursos provenientes de ronvêni'Os, contratos ou 
acordos firmados com entidades públicas ou priVadas, nacio
nais, internacionais ou estrangeiras; 

IV- recursos confiscados ou provenienteS da alienação 
dos. bens pe:-didos em_ favoi' da União Federal, n.os termos 
da legislação penal ou processual penal, excluindo-se aqueles 
já destinados ao Fu.ndo de que trata a Lei rio 7.560, de 19 
de dezembro de 1986; · 

V ........ llJu)tas decorrentes de sentenças penais condena-
tórias com trânsito .em julgado; · 

VI -fianças quebradas ou perdidas. em ·conforniidade 
com o-disposto na lei processual penal; 

VII- cinqüenta por cento do montante total das custas 
judiciais recolhidas em favor da União Federal, relativas aos 
seus serviços forenses; 

VIII- três por cento do montante arr.ecadado dos con
cursos de prognósticos, sorteLos._e loteraias, no âmbito do 
Gov.e.n;lO f~der~l; · 

IX-:- rendimentos de qu&lquer natureza, auferidos como 
r:_emuneração, decorrentes de aplicação do patririiônio do Fun
pen; 

X- outros recursos que lhe forem destinados por lei. 

Art. 3o Os recursOs .do Funpen serão apJicados em: 
I- construção, reforma, ampliação e aprirtfbra"rriento de 

. estabelecimentos p~nais; .. 
II- ritanutenção dos serviços penitenciárioS; 

_ III:-:- formação~ aperfeiç~a-~ent~.e especialiZação do ser-
viço penitenCiário; · 

IV -aquisição de material permanente, equipamentos 
e veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento 
dos estabelecimentos penais; 

V- implantação de medidas pedagógicas relac.ionadas 
ao trabalho profissiorialiZ_ante dO preso e do internado; 

VI- formação educacional e cultural do preso e do inter-
~o; . . .... 

VII- elaboração e execução de proieto?. "!"qltados à rein
sé'tÇáO.Sóêiãl de presos, internados e egreSsos; 

VIII- programas de assistência jurídica aos presos e Jn.:. 
ternados carentes; . 

IX - programa de assistência às vítiina:S -de crime; 
.~x-programa de assistência aos dependentes de presos 

e internados; 
XI- participação de representantes oficiais em everitoS 

científicos sobre matéria penar, penitenciária ou criminoló
gica, realizados no Brasil ou no exterior; 

XII -publicações e programas de pesquisa científica na 
área penal, penitenciária ou criminológica; · · · · 

XIII- custos de smt própria gestão, e:ccetuando-se des
pesas de pessoal relativas a servidores públicos já remunerados 
pelos cofres públicos. 

§ 1~ Os recursos do Funpen poderão ser repassados me
diante convênio, acordos ou ajustes, que se .enquadrem nos 
objetfVós fixados neste artigo~· . - -

§ 2~ Serão obrigatoriamente repassados· aos estãdos de 
origem, ·na proporção de cinq-üenta por cento, os recursos 
previstos no inciso VII dO art. 29 desta lei complementar. 
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§ 3'! Ós__saldos. verificados no final de cada exercício 
serão obrigatoriamente transferidos_ para crédito do Funpen 
no exercício seguinte. : _ 

Art. 4"- O Poder ExecUtivo baixará os atas necessários 
à regulamentação desta lei complementar. 

Art. _5~ Esta lei complementar entra em vigo·r na data 
de sua publicação. r -I ' ' -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenà) -!tem 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei çlo'Se.nado 
n•.o 172, de .1992 _ -- Com,plementar, de ,a).!.toria dp Se_nador 
Mauro Benevides, que dispõe s_obrc a..cumprimento imediato 
do disposto no§ 2~ do art. 192 da Constjtuição federal, tendo 

Parecer_favorável, sob n·.' 194, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos. , , . . _ 

_-A disç4s~ão da matérié! foi encerraqa_ na sessão ordinária 
de 2 de setembro último, ~em apresenta_ção de emendas. 

Passa~se à votação, que depende da maioria f!.qsoluta da 
composição da Casa c que seiá feita pe-lo Processo eletrónico. 

,ós Srs. L[de_res poqerão prontmcia·r~se. · , , · 
Como vota o nobre Líder do PMDB? 

O SR. CiD SABÓIÚJE CARVALHO-Sr.-Presidente. 
Perdi o ·encanlinhãmento: iniciai. porque- es-tava -no- exame de 
um projeto que vou relatar. V. Ex• quer_ repetir~ _ 

O SR l'RESfi'>llNTE (Humberto. Lucena) - É. o_ ile.m 
6. Projeto de Lei do Senado n70 172192- Complementar, 
que dispõe sobre o -:um primento iriú!Cfíato do di_sposto no 
§ 2~' do art. 192 da Constituição Federal, _de autoria do Senador 
Mauro Benevides. - · 

O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO (PMDB- CE) 
-Sr. Presidente, o PMDÍ3 vota "si fi".· · 
' ' - -- --. ----~-

0 SR PRESIDENTE (Humberto Lucena)--,-_ Conto_ vota 
o nobre Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL -PÉ)~ Sr. Presidente. 
o projeto é relativo __ a quê? _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O projeto 
é de autoria do Senador ·Mauro Ben_evid_es e dispõe sobre 
o cumprimentO imediato do disposto no § z~ do art. 192 da 
Constituição FederaL 

O SR. MARCO MAC!EL (PFL- PE}- Já sei do que 
se trata. Sr. Presidente. Eu estava em entendimento com cole-
gas. __ 

O nossO voto é favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Trata-se 
daqueles fundos constitucionais das regiões, a serem adminis-
trados pelos bancos regioha:is. · - -- · 

Como vota o Líder do PPR? 

o SR. El>IT ACló CÀFETIÜRA(PPR ~MA)- ··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 LÚ~~na) ~·como vota 
o Líder âo PTB? 

O Slf. jONAS .PiNHEIRO (PTB ::_ AM)- ··Sim;', Sr. 
Presidente. 

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)- Como vota 
--o Líder do PP? 

O SR. MEIRA FILHO (PP -DF) -«Sim" • Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM) - •'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? (Pa.usa) 

S. Ex" não se encontra em plenário. 

O SR. RONAN TITO_:_ Sr. Presidente. distraí-me aqui 
discutindo a votação do outro projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Trata-se 
do projeto de Iei complementar de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato do dis
posto no § zo do art. 192 da .Constituição Federal. Trata-se 
daqueles recursos que constituem os flúidO.s:: de desenvoivi
merito (egíona.I, administrados pelos bancos tegion-áiS: Banco 
do Nordeste·, Banco da Ainazónia, etc. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à ~'atação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Albano Francq 
Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
Antonio Mariz 
Aureo Mello 
Bello Parga 
Carlos De'Carli 
Cesar Dias 
Cid Carvalho 
DariO-Pereira 
Oirc~u~ C~rn~iro __ 

•. E91!Jl.rçlo Suplicy 
Elcío _Alxares _ -
Epitac~ô C3fetejra 
Flaviario Melo 
Gerson Camata 

- -- Oilberto Miranda 
Iram Saraiva 
JoãO catmon 
João Rocha 

- Jonas Pinheiro 
J osaphat Marinho 
José Richa 

. -;-- .·-- -José_Sarney 
Julio CampOS 
Jutahy Magalhães 
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Lavoisier Ma,i~ . 
Levy Dias 
Louremberg Rocha 
Louriv'al Baptista 
Lucidio Poi-tella 
Magno Bacelar 
Mareio Lacerda 
Marco. Maciel 
Mario Covas -
Marlucc Pinto 
Meira Filho 
Nabor Junior 
Nelson 'C~rneiro 
Nelson Wedekin 
Onob-rc Qúinan 
Pedro TciXIúfa · 
Ronaldo Aragão 

·Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Teotnnio Vilela 
Valmir Campelo -
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vai ser feita 
a 'apuràçao: ' ' · ' · · ' _ , : · · ' · 

Votaram Sim 49 Srs. Senadores.-
Não houve abstenção. 
Total de votos: 49. 
O projetb foi àprovado. . 
À Coinissão Diretora parà. a· redaçãO final. 

o ·sR. í>RESIOENTE (Humberto Lucen.a) - Solir:e a 
mesa. redação final oferedçla pela C.omissão_ Diretora. que 
será !dia pelo Sr. l" Se.cretârio. 

É lida a seguinte __ 

PARECER N• 474, DE 1993 

(Da ComiSsão DiÍ'etorà) 
Redação final do Pro~~J? de L~}. ~o Senado n~ 172~ 

de 1992- Complementar, 

A Comissão Diretõfã âpfêsCntà a redação final do PrOjeto 
de Lei do Senado n' 172, de 1992 - Complementar, que 
dispõe o cumprimento -imediatO "dó _diSpOSto_ no § 2" do art. 
192-da ConstituiÇão Federal. · -· - --

Sala d_e_Reunião da Comissão, 15 de dezembro de 1993. 
Júnia Marise- Presidente, Júlio Campos- RCI3.i0r-, Lucídio 
Portella, Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECERN' 474, DE 1993 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 172, 
de 1992- Complementar. 

Dispõe sobre o cumprimento do disposto no § 2~ 
do art. 192 da Constituição Federal. 

O CongfésSo Nacióital decreta: _ . -
Art. 1" Os recursos de que trata o §-29 do art. 192 da 

ConstituiÇão Federal serão depositados nas instituições finan
ceiras da União no mesmo ato em que foreirl Hberãdos -pelo 
Tésouro NãCiõital. - -

Art. 2" As institUiÇõeS~ fiitanceiras referídas no art. 1" 
desta Lei são: o-BanCO da Amazónia S. A, o Banco do Nor
deste do Brasil S.A e o Banco ·do Brasil S.A, para recebimento 
dos depósitos alusivos, -ie'Specfivamente; -amf investimentos 
na região Norte, região Nordeste· e região Ceritro-Oeste. 

_.Parágrafo único. ApóÇíiisfalado o Banco de Desenvol
vimerii:o do Centro-Oeste, o. Banco do Brasil S. A. transfe
rir-lhe-á o saldo de depósitos existentes na conta específica, 

Art.. 3\' Estão sujeitas às de_terminaçõe--s-do_art. ]'!desta 
lei todas as cntidades.da administração federal direta e autár .. 
quica, independentemente de terem sede na região respectiva. 

Art. 4·' Até o terceiro dia útil de cada ffies. os' banco~· 
depositârios remeterão às entidades depositantes_ extra to com 
a m9vimentação de:suas contas no mês anterior. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor !"la data de sua publi-
ca'ção: ' · - ' __ - --

~r.t.. 6' Rev9g~m-se as dis~~SiÇóes em conlrâ!io. · 

· ' · O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação finaL(P3.usa.) '·, · · · · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro-a discussão. 
A matéria é dada' como definitiVamente adota:da, dispen

sada a votação, noS termos regim"entais. 
A matéria vai à Cãmara dos Deputados. 

O SR. PRESID,ENTE (Humberto ,Lucena)- Peço a aten
ção dos Srs.. Líderes: se não houver o.bjeção, do Pl~nário~ 
a Presidênç:iã -gosfã'r"i3 ãüldã. de incluir em pauta a indicação 
de alguns embaíxatlbres, cujos noffi~s'forarn apióvá'doS pela 
Co!!!iS_~~C?- d~ l{e~~Ç~ês Ext~riOres: (Pa,us~.) ': · __ 

Em seguida, teremos uma sessão extraordmána do Sena-
do Federar. · · · ·· - · 

OSR. MÁRÍO COVAS- Si. Presidente, peço apalavra 
pela orde"m. 

ó SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_:_ V. Ex• tem 
a palavra. - - - · 

. O SR. MÁRIO 'cÓVAS (PSDB ...:_ SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Ex~ esg~~~ll; a pauta 
da sessão extraordinãria e está acrescentando mátéria? 

· <Y'SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)·_:__; Matéria 
·extra-pauta~ cõm--a'-ànuéncia do Plenário, que díz respeito 
à -iiidicação de embaixadores. 

O SR. MÁRIOCOVAS- Isso esgota a màtéria? , 

o sR.. PRESIDENTE cl-lll~berto Lucen~) -Esgota ; 
matéría desta sessão. Em seguida, haverá uma sessão extraor
dinária para votar dois requerimentos de urgência e vários 
projetes de resolução de concessão de empréstímo a Estados 
e Municípios. 

As matérias constantes da pauta da presente sessão, nos 
termos do Regimento ·Interno, deverão ser apreciadas em 
sessão secreta. 

Solicito aos Srs. furi.cionários as providências necessáriaS, 
a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental. 

São as ?eguintes as matérias apre~iad-aS em sessão 
secreta: · 

-13-
MENSAGEM N> 339, DE I993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discu~s-~o_,_em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n• 339, de 1993 (n' 620/93, na origem), de 23 de setembro 
do ~orrente ano, pelaqual o Senhqr_~resid~nte da República 
submete à delibefação do Senado o nome do Senhor SEBAS
TIÃO DO REGO BARROS NETIO, Ministro de Primeira 
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Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulatíva~~nte com 
a função de Embaixador do Brasil junto à ~ede~açtip d~ Rús
sia, ·exercer a função de EmbaixadOr do_ Brasil junto à Repú-
blica 'da Mongólia. • ' 

·....: I4-. 
MENSÀG'EM No 358, DEl993 

Escoiha de "Chefe de Missão DÍplomática · 

Discussão, em turno ,ún_icO~--dO Pa~~~-Çr da Çomissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacionaljobre a M~:Qsag!F'J11 
no 358, de I993 (n' 674/93, na origell)), de 11 de outubro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação .do Senado o no medo Senhor SEBAS
TIÃO D.O. REGO BARROS_NETTO, Ministro de Primeira 
-ClasSe da carreira de Díplomata: pa"ra, curnulativam~nte. tom 
a função de Embaixador do Brasil junto à Federação da Rús
siá, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica da Ucrânia. 

-IS
MENSAGEM No 359, DÍ'i"1993 

· EScolha de' Chefe de Missão Diplomática . 
' ' , ' - ' '- . --- ~ ' . 

DiscussãO; ein turno úniC<?,-doPar~c.e_r daCQQlfssãq çle 
Relações Exteriores_ e Defesa- Nacíonaf"sobre _a_ Men.sagem 
no 359, .de 1993 (n' 682/93, na origem),.'de 13 de outubro 
do corrente ;tOO, pela qual o Senhor Presi_d~nte da República 
submete à deliberação do Senado o OUOJile do Sen.hpi: . __ HEL~ 
DER MARTINS DE MORAES, Ministro de Segunda Classe 
da Carreira de Diplomata, para exercer a funÇão de Embai
xador do, Bra.sil jur,tto à República de Gana. 

. -I6- ' . 
MENSAGEM N" 361, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiSCUssão,· em tu'rnO único, do Pa~~~er da CCÍ)ili~~ão: de 
Relações Exteriores e Defesa NaCiórial sobie a Mensagem 
n' 36I, de 1993 (n' 684/93, na origem)_,:de 13 de outubro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Pf.~~ident~\.41~ República 
submete à deliberação do Senado o QOJ11C do Senhor TAR
CÍSIO MARCIANO DA ROCHA, /Jinistro de Segunda 
Classe da carreira de DiprOnl.atã,-p-ãia exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Honduras. 

- I7-
MENSAGEM N' 381, DE I993 

Escolha de Chefe de Missão Diplomátic~ 

Discussão, em tUrno únicÕ·,-do Parecer da_Corfl.is~o de 
Relações Exteriores e DefeSa Nacional sobre a Mensagem 
no 381, de 1993 (n' 746/93, na origem), de 26 de outubro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação- do S_enado, o __ nome_ çlo SenhQr LUCIA
NO OZOR10 ROSA, MinistrQ de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente com a função_ de Embai
xador-do Brasil junto à República Popular de Moçambique, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Unida da Tanzânia. --

-IS-
MENSAGEM Ne 382, DE 1993 

Escollia de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer--cta-CornissâÕ de 
Relações EXteriores e D~esa Nacional sqbre a Mensagem 
no 382, de 1993 (n' 747/93, na origem), de 26 de outQbro 
do_ corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 

submete à-deHberação do Senado o nome do Senhor JOSÉ 
OLYMPIO RACHE DE ALMEIDA, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para', cumulativamente com 
a função de Embaixador do· Brasil junto~ Confederação Suíça, 
exercer a função de Embaixador do Brasil juhto ao Principado 
de· Lichtenstein. ' 

. - I9- . 
ME!'!SAGEM Ne 400. DE '199~ 

EScol~~ ~e C~efe _d_e ~issfjo_ pjplqmática 
Discussã,o, 'efn. turno ,único, doo Pafecef. da ComissãO de 

Relações Exte.riores e Defesa Nacional .sobre a Mensagem 
n' 400, de I993 (no 839/93, na ongem), de 9 ,de novembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
$\Jbmete_ à deliberação do Senado o nome do Senhor BER
NARDO PERICÁS NETO, Ministro de Priemira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Bélgica. 

-20-
MENSAGEM N• 432, DE 1993 

EsçQiha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único: do Parecer d3 Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n° 432, de 1993 (n•' 908/93, na origem), de 1'' de dezembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação dó Senado o nome do Senhor LUIZ 
FELIPE DE LA TORRE BENITEZ TEIXEIRA SOARES. 
Minis.tr::o de Primeira Classe da carreira:ae Diplomata. para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
dá. Suécia: · 

""" 2I -
MENSAGEM N° 433, DE 1993 

Escolha de Chefe .de Missão Diplomática 

Discussão, em tllfho úníco, dõ -pareCer da Comissão de 
Relações Exteriores_e_Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n° 433, de 1993 (n° 909/93, na origem), de 1'' de dezembro 
do corrente ano, pela quafo Senhor Presidente da República 
subinete à deliberação do Senado o nome do Senhor SEBAS
TIÃO DO REGO BARROS NETTO, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomara, para, cumulativamente com 
a fuilção de Ernb3ixador· do Brasil junto à Federação Russa, 
exercei a ftinção'de EinbaiXador do Brasil junto à Repúblic:;t 
da Armênia. 

(A sessão transforma-se em :secreta às 18h56mín e volta 
a ser pública às 19h18min.) · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada 
a matéria cOnstante da pauta:·- 1 

,- - -

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Ba~t~sta. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -SE. Pro.n~ncia 
o seguinte discursoJ- Sr. Presidehte, Sr~ e Srs. Senadores, 
recebi da jornalista Thaiz Bezerra, corisagrada colunista social 
que atua em Sergipe no Jornal d~ Cidade, u":l ?o_s noticiosos 
mais prestigiados do Estado, convtte para part1c1par das come
morações dos seus 15 anos de colunismo social, iniciado na 
Gazeta de Sergipe. _ _ . _ . 

Gostaria muito dci ·comparecer a esta solenidade,. que 
se r~~Jizará, com grande e seleto p~blico, no tradicionaJ Teatro 
Atheneu no próximo dia 17 do corrente, pois esta colunista 
tem me prestigiado no seu noticiári9, tendo sempre, p_ara 
comigo, uma palavra sincera, respeitosa., e amiga, qu_e_ me 
deixa_sensibilizado quando leio o Jornal da Cidade. . 
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Impossibilitado de comparecer a esta cerimônia, devido 
a compromisso anteriOrmerite assumido_ para assistir, em Red
fe, juntamente <:om minha filha c -meUs .ne.tos, .na sede do 
Tribunal Regional· Federal da s~ Região,. ness-e mesmo dia, 
a uma Sessão _e~ que- será prestada homenagem póstuma 
ao Ministro Geraldo Sobral, meu genro, com a Concessão 
da Medalha Pontes de Miranda, desta Tribuna do Senado 
da República envio os meuS cumprimentos e as minhas congra~ 
tulações à ilus,t(e: ~Qiuçista Thai~ ,Beze:r:ra pelos. s_eus 15 anos 
Pe colunismo ·e pelo trabalho sério, interessante e informativo 
que vem realizando para tnovin'Ientat a vida so_cial e cultural 
da cidade de Aracaju, onde desfruta do apreço e da conside-
ração de muitas amizades.. · 

Finalizando; Sr. Presidente, peço a transcrição cOm' o 
meu pronunciamento de artigo publicado no Jornal da Cidade, 
edição de 12-12-93, intitulado "Thaiz Bezerra revela sua v_ida 
e os buxixos", ·que trata deSta cerimónia e faz uma resenha 
de sua atuação co-mo Cõlunista, iriiciada aos 19 anos de idade 
e, sem interrupção, até estf" ano em Que comemora seus :is 
anos de atividade no colunismo social. . . . 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE b SR'. 
f--OURIVAL BAPTISTA EM SEU. DISCURSO.: 

THAIS BEZERRA REVELA 
SUA VIDA E QS "BUXlXOS" 

Jornal da Cidade 

''Sou uma privilegiada, porque tenho fÕrça para lutar" 

Uma misfura de anjo e-díãbO, cOrri o seu lado pímêniã 
que_ mexe com toda a cidade, Thais Bezetra, revela Sua vida 
contando esta desde a época em que foi Bete Chicletão até 
o tempo de hoje. onde está completamente livre para o amor. 
Fala dos primeiros passos no jorn1llismo" sergipa[lO, conta: da 
sua condenação na Justiça, dizendo que aconteceu de forma 
arbitrária, fala das ameaças que recebe e das mulheres casadas 
que vão até sua casa pará-C"<:5fitar traiçõy,s de seus maridos. 
a. fim de_ que ela cite cm sua coluna, para provocar atrito, 
j& com inreiiÇão de reconcíifação.. - · -'-

-OSmánO Santos 

Thais Alvares- Bezerra nasceU em 9 de- mãi6 ·de- 1959 
na ddade de Aracaju, sendo filha de Aivares Bezerra e Josefa 
Alvares Bezerra, ''a saudosa Juju"._ 

A seriedade em sua maneira de agir, é uma das lições 
que aprendeu do pai, incluindo entre outras que aplica em 
vida, a sinceridade nas amizades, a conduta moral, o amor 
pelo mar e alegria de viver, que ele tem até hoje, com seus 
78 anos de idade . 
. ' 'ba querida mãe Juju, exemplo de mulher co"in sua manei

ra 'de ser e de viver. Atuou como el"!fermelra no período 
da S~gunda Guerra Mundial, registrou preSençã·n.os primeiros 
passos do rádio sergipano, atuandO como.loCutora: __ "Em ter-. 
mos de vida, Thais COnta· qõe- hefdou muita coisa, sobretudo 
o ·amor. Uma mulher que para a filha, foi "uma flor que 
plantou o bem e o amor". Uma filha que fala comovida de 
sua saudosa Juju, pela falta que faz-Uma mãe, principalrriente 

··Uma .. que sempre teve o coração cheio de bond~de~ Pelo traba
lho que desenvolve dentro do jornalismo sergipano, no conM 
tato coqstante que faz com a sociedade, pelo poder que tem 
através do seu caderno no Jornal da Cidade, Thais acha que 
as pessoas criam uma imagem dela, que não é real, pensando 
que: ela é inatingível. Na verdade, conta que é uma pessoa 

de vida_ simples, porém de hábitos refinados. Logo_ cedo, no 
período da infância foi para o· Jardim de Infância Augusto 
Mayn:<lrd para brincar· ter o primeiro conta to coih o ABC. 
Não esquece o dia em que caiu no sono em plena sala de 
aula, pelo choque que sentíu ao s.e acordar, quando percebeu 
que estava em uma,outra sala çl~ ,aula, levada que fora pela 
professora, que jpJ11ais agiria ~s.siri:l. se soubesse do trãuma 
que causou, com essa.- atitude. - . . . -

O primário foi Téito no Colégio Brasília, seguido do giná
sio.e científico nO Colégio de AplicaçãO. 

De um tempo passado 

"Wm tempo gostosamente vivido e que só traz boas recor
dações. Fora dos rhomentos de estudos, espaço para mil brin
ca_deiras; princípalmente .p.a praia de Atalaia, onde o·pai tinha 
casa de vera~eío. !)ma infância _bem diferente da que vive 
hoje os meninos da geração, -cOmputador, onde existia liber
dade para o sentir mais forte da natureza. "Pescava,siri, caran
guejo no mangue". 

Po período em que estudou no Colégio: Br3sllia -u_ma 
lembrança _da forte personalidade da professora Alaide, dire
tora do colégio. "Uma mulher dura, rígida, _mas dócil no 
tratamerito''. Não -esquece das professoras: Helena e- Selma 
Garcez.- ' · - · - ·· 

Do COfégio de-Aplicaç30, uma histórl3b.em.-a pãrte, por 
representar o tempo dos 12, 13, 14; ari6s, épOCa de transfor
mação-de personalidade. 

Foi Bete Chicietão 

Viveu uma épbta hippie na inquietude da juventude, 
quando estava com 14 anos de idade, quando. usava calç~ 
cocota, sandálias japonesas vir8das ao -êontrário e Cabelo sem 
pentear, caracolado. Uma jovem que ninguém chru:nava pelo 
seu nome de batismo. "Era Bete Chicletão, não sei o motivo 
desse Chicletão". 

Coin O despertar para o am-or, entusiasmada com um 
certo jovem da época, que prefere não revelar o nome, aten
deu o peg,i,g,o do n.amorado deixando o lado Chicletão de 
~ad_o, passando a se preocupar com o lado <lo moldurar a 
beieza feminina e seus encantamentos. 

Foi atleta 

O esporte tomoU contã de seU teffipo de juvelliude, quan
do praticava todo tipo de esporte: "Atletismo, ginástica rítmi
ca, basquete, handebol e vôlei". Foi praticando vôlei, cor,no 
atleta que integrou a seleção s_ergipana nos jogos estudantis 
e em outros eventos esportivos, que viajou pelo Brasil. Uma 
jovem que não gostava de comer nada, satisfazendo somente 
com carne de sol com farofa. Com as viagens esportivas, não 
tendo na hora da refeição, a carne de sol com farofa, teve 
que se contentar com um outro tipo de alimentação, quando 
passou a sentir o sabor do arroz, feijão e macarrão, verduras. 

Vestibular · 

Com 17 anos de idade, passou no vestibular para Química. 
Estudou alguns meses e trancou o curso para passar um tempo 
no Rio Grande do Sul, na busca de conseguir realizar o sonho 
de fazer o curso Superiór de Arquitetura, já que Química 
não marcava com ela. 

Para fazer o vestibular na dedicação do tefn.po para o 
estudo, sentiu que era necessário trabalhar, conseguindo em
prego numa agência de propaganda de Porto Alegre. 



11470 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dc.temhro de 1 ryJ~ 

No departa~ento de criação, cóm--a:ptidão para o desenho 
e muita criatividade, conqu~stou um prêmio com um desenho 
de um tênis de asa. No Rió ·Grande do Sul tentou duas vezes 
o vestibular par-a- Arquit~tura sem obter Sucesso. Passou um 
,ano_~ meio _se dando bem çom o frio e aprendendo a viver 
longe de. casa, dando duro no trabalho, pegando ônib.us, sain
do cedo de casa.:" A gente_ .amadurece, pois você sofre e cres~ 
ce ... Um dos momentos de alegria'vivídos, foi quando comple
tou 18 anos de idade, pela carinhosa rnanif~stação feita pelos 
colegas de trabalho da agência de propaganda. "Chorei tanto 
no .meu aniversário, eles-W;er_am uma f?i~q, todos da, agência 
assmaram, e colocaram feliz aniversário, numa letra especial'' 

De volta a Aracaju 

Retornando a Aracaju_em junho ·de_l978, pensando com 
mais seriedade na vjda, reabr_iu a_ matrícula na Faculdade _de 
QUímica -_e vúliou num oUtro pique, graça- a ·exp-eriência: do 
Rio Grande ~do Sul. ~ ~ ~ ~, ~ ~ ~~~ 

No dia 28 de agosto iniciou a escrever no jOrnal- G~iei3. 
de Sergipe, pela idéia do jornalista Ivan Valença, então editor 
da Gazeta de Sergipe, de fazer um trabalho_ diferente, direcio
nado para um públj_co jovem e preparado por um<! pessoa 
que convivesse Coni a juventude.- ~ -

O convite para Thais veio por Jorge Lins, que trabalhava 
com Ivan na Gazeta e que tinha recebido do _editor do jornal 
a tarefa de procurar uma m·oç·a p~r'a ·aféridCr- a- riOVa -proposta 
jornalística. Numa manhã de sol de um_dorningo;-quando 
Thais estava no Iate Clube, saindo para passear no Rio Sergi
pe, sentiu o olhar de Jorge, um velho _conhecido. "Ele me 
conhecia desde pequena e Sf!.bia que eu· .escreVia. Não _s~i 
se viu meu visual-e aChoU difereóte; fiaS-o fato é que,. ele 
me convidou num belo domingo saindo ngma jangada com 
o meu par•. _ _ '----~- _ _ _ _ 

0
_! , , 

Quando_ iniciou ·a escreVer na Gazeta; seu trabalho foi 
apresentado em meia página, assíiiando __ a coluna tente Jo-
vem. _ _ _ _ _ ___ __ _ 

A proposta inici:il: for de filiar_ soll).ente,,d~ juventude. 
Com estilo pró.Prío, com-notinhas picantes, não s6 coliquistou· 
o público jovem, corno pasSq~--a-despertar interesSéôo leitor 
do jornal. -

No ano de 79, depois de colocar muito veneno no pedaço 
foi premiada com o surgimento d_a Gazetinha, suplemento 
dominical que tinha sua çoluna conm carro-chefe. 

Coni ã Gazetinha, Thais passou 3 'ier uma identifiCação 
maior corri ·os-- leitores da Gazeta de Sef-gipe, não ficando sO
mente a falar de juventude. Confessa qu~ antes, era muito 
mais apihlentáda do que hoje, comeDtaitdci que chegou a fazer 
uma lista dos homens que sair~m -~a I!nha e que o trem não 
pegoo: Colocou as iniciais dos empresáriCiS:, tódos eles casados 
e diz que foi um escândalo. --

Das ameaças que recebeu por ca:us:a--de ãigUina de suas 
notas, conta que teve o fato qu·e e·nvolveu uma profissional 
da área jurfdica, que hoje é promotora. "Coloquei uma nota 
com a filha dela, que estava paquerando um casadinho no 
carnaval do Iate, fato que aconteceu na minha frente. O cara 
estava casado com uma amiga minha e os dois no maior' flerte 
e tal. Coloquei na nota, apenas o nome da mulher. A mulher 
entrou de casa a dentro, quando eu morava na casa de minha 
mãe, para falar comigo. 

Foi um escândalo. Pedi para conversar com e1a na varanda 
e contei toda a história, inclusive dizendo que tinha testemu
nhas_._Ela me ameaçou· assim meSriio;·e assim eu tive cftie 
c~~ocar uma notinha, que a menina tal e tal, desfazendo, 

por causa de ar11eaça ~e,cebida, em minha própria casa··. Hoje, 
essa mulher ~m.aria maiS de Uma vez até chegar a Thais, 
pela força_que ela tem com p seu cade_rn9 nO ,Jornal da Cidade. 
D.essa força elâ diz que não tem noção, rrias sà.be que existe 
crédibilidade dos· seus leitores em função do trahalho que 
desenvolve ao longo de 15 anos. "Eu procUro falar a verdade. 
tenho consciência. não de poder, mas da credibilidade. de 
falar uma coisa e de ser acreditada·· · · 

Uma Pessoa que diz que é muita dad~.' que não faz gros
sefia com ninguém, ,embora .chegue a ter vontade de assim 
pro"ceder.com asp~ssoás_que· pasSam o dia torra-ndo, pedindo 

· para dbiulgar riotas. · 
Na Gazeta escreveu até,o ano de f98Ó, recebendo todo 

apoio da direção dp jornal :em tOdo os momentos. "Orlando 
Dantas comigo foi uma maravilha" 

Ameaças 

No início Thaís chegava a receber deze_nas de telefonemas 
de pessoas reclamando das notas piCantes. 'até chegando a 
receber promessas de alguns tapas. Hoje, a coisa mudou. 
En:t vez d~s .n:t':ll_~_er~~- r~clamarem das notas que contam algo 
riiã.is da vida delas, elas_ é que cotltám esse algo mais. "'Hoje 
as mulhe_resligam_para falar dos maridos·, dos namorados. 
Hcijé; ín'vertéir ·o papeL Hoje, tem mulher Casada que pede 
a mini. para cólocar uma pimenta com· o ·marido, para--dizer 
logo após a publicaçã-o no jofnal~ que -sabe que aquela nota, 
é com ele. E são muitãs mulheres que assim procedem. Ficam 
me usando, para brigarem com os maridos para colocarem 
eles na linha. Não posso citar nomes, muitas chegam ria rriinha 
pórta pára ~ize~: Thais, bote que você viu um empresário, 
assim, assado, na praia de_ Atalaia· com um-a morena, porque 
méu marido estava lá e eu vi. Isso existe_, semanalmente". 

Uma mulher que muita gente _considera a fofoqueira 
íriâf6r âa cidade, conforme ela mesmq conta, mas sabe que 
mesmo assíin, todO m"undÓ lê Th~is, Be;zerra. "Tenho consciên
cia dísso'~,Jhrui.jornàlista 9ue desenvolve um trabalho social 
iíã-cáre·a dá soci~dade sergip<~:na, ma_s_ que sempre fica em casa". 
EU eSColho o·s luga~;es que ÇH- vou". 

Urna grande satisfação é de ouvir de amigas-que possuem 
filhos estudando na Europa, e que mandam o seu caderno 
todos os domingos para eles. Quando não mandam recebem 
o telefonema de cobrança. Isso deixa a gente gratifiCa."da J)elo 
trabalho". 

Processo na Justiça 

O grande problema que enfrentou no jornalismo, acon
teceu quando escrevia na Gazeta de S~rgipe, quando foi cha
mada para ir ao Tribunal de Justiça, para ser ouvida ·por 
uma juíza. Ainda era de menor, e teve que assinar ''por coação 
psicológi~'\ _CQIJ,forme declarou, ''um papel que a incrimi
nava", de uma coisa que, segundo ela, não tinha nada a·v~r. 
Com o passar do tempo, o que gratifica ela hoje, é saber 
que veio à to ria recentemente esse fato, através de uma discus
são de uma advogada e um seu cliente e que a advogada 

_confessou num gesto nobre de reconhecimento, quinze anos 
depois, o erro que praticou na época. - --- . _ 

Com o processo Thais foi condenada. Um processo que 
deu o que falar na cidade. ''Eu já era funcionlfria do Oeso 
e ela mandou um ofiCial de Justiça e um policial federal"me 
buscar dentro do Deso. 

Jornal da cidade 

Com um convite irTecUsávd de António Carlos Franco, 
deixou em 1981. a Gazeta para ir trabalhar no Jornal da Cida~ 
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de, assinando um caderno com o seu nome, além de vantagens 
de participa~ãõ. ~a; veridêl ae c~merciai~. - - . -

Do Jornal da Cidade, um amor forte e verdadeiro. "Tra~ 
balhar com o Grupo_ Franco é- gr3tificatn:e·,--pois· é unf gi"up'O 
sério, e o _que faço no meu caderno, recebo todo o apoio. 
Na parte de política, a gente tem um e-ntendimento, -p-Ois 
o jornal tem uma-linha e eles são políticos". 

Depois de dois anos de estudante da Faculdade de Quí~ 
mica, em 81 resolveu abandonar o curso para viver como 
jornalista. Do vive·r Com a: profissão da notícia, diz que em 
Sergipe é difícil, ·•um __ salário de m"iséi"ía desse, a gente tem 
de fazer das tripas, coração". 

Falou que não ficou acorilodada somente com o salário 
do seu texto jornalístico, resolvendo partir para o lado publici
tário do seu caderno, contando com isso a seu favor a expe
riência em agência de propaganda, na éj)oca do Rio Grande_ 
do Sul. "Eu crio campanha, vou vendei- e a coisa melhora. 
Devo dizer que tenho_lS anos de trabalho e s_ó fui comprar 
um carro, quando tinha 10 imos de trabalho. O ano passado, 
Jurema teve uma idéia brilhante no meu aniversário. Antes 
eu ganhava 50_ bouquet de flores e levava para o c_emitério. 
para o orfanato. A idéia fOi de sugerir, em vez da pes~oa 
gastar com flores, de depositarem um dinheiro no valor do 
presente. Foi um outro_ escândalo, que a maioria achou o 
máximo e consegui comprar um Fiat. A única coisa prejudicial 
dessa idéia, foi, _que ao invés de dar lucros às floriculturas, 
dei a uma empresa conceituada de automóveis, cOmo é a 
Sarnam. O que tenho cm 15 anos de trabalho, é um carrinho 
dado pelas amigas e uma casa construída _em quatro anos, 
com muito sacrifícío. O único luxo q-ue-_ tinha era de passear, 
de ir fazer o meu cabelo em São Paulo". 

Está solteira 

Comenta _que hoje já não está mais casada e que_ vive 
uma vida de solteira. _QuinZe anos-de assinatura de uma coluna 
para Thais -tem u-m giande SígllifiC?dO, pois COJllO ela bePl 
diz, poucos colunistas no Brasil chegam a esse patamar de 
15 anos de trabalt?.o sem interrupção e sem tirar férias. 

Sem freqüentar os lugares·ffca sabendo de tudo, conta 
que isso fica p-or conta dos seus informantes. E a Cia:. sergipana 
"Registrou pa:ssagetn natelevisão em Sergfpe, com O programa 
Chá das 5, que foi apresentado na TV Atalaia. Deixou de 
fazer _o programa por causa do plano Collor que afugentou 
os·patrocinadores. Ainda sonha em um dià, voltar a telinha. 

Na sua maneira de ser, diz: "Não me preocupo com a 
vida de ninguém, ando da minha casa_ para o meu trabalho, 
e sei de tudo dentro de casa. Apesar de tudo, todo mundo 
COJUenta, e na verdade, que acredito, de que eu ri'ã()vou' 
atrás da notícia. A- notícii-Vem- e entra em minha casa. Se 
eu fecho a porta, ela entra pela janela, se fecho a janela, 
botam de baixo da porta". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cesar Dias. 

O SR. CESAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o segQinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, passados 
cinco anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. 
o Congresso N--ªç_ional procede à revisão da Carta Magna. 
E um fato que se desdobra aos trancas e barrancos, devido 
a numerosos e também rumorosos episódios, do conhecimento 
de todos. 

Senadores _e Deputados_ ~prescntai_ll emendas diversas, 
sobre_ diferentes assuntos, pretendendo corrigir, segundo sua 
ótica, aspectos constitucionais Cdrisagrados na Lei Maior. 

Peço especial atenção desta Cas<:! e da Câmara dOS' Depu
tados para a importante questão indígena. É n~cessáriç d~r 
atenção correta a este tema, objetõ de avaliações erno.ciOnajs, 
e ,que foi, em passado recente, alvo de decisões irracionais, 
que ensejaram prOcedimentos a'ntf-nacionaiS.- _ 

O índio merece de nós todo o respeito, atenção e cuidado. 
A ele deve ser assegurado o direito à vida, à terra, à sua 
cultura, à riqueza. Mas não lhe pode ser negado, igualmente. 
o direito à civilização, ao progresso, áo bem estar. ao-desenvol
vimento, ao usufruto do que for de sua decisão incorporar 
a si próprio. · · · 

O que tem ocorrido é uma pseudoproteção ao índio, 
por pessoas desonestas de propósito e de ações, que se apro
veitam da ingenuidade deles, da desinformação deles e da 
falta de informação da sociedade quanto à realidade indígena, 
para ganhar dinheiro, muito dinheiro, de origem nacional 
e internacional. 

V. Exa~ têm acOmpanhado as denúncias que eu e eminen
tes Senadores e Deputados, dentro os quais destaco os valoro
sos e combativos_João Fagundes,_de Roraima, e Euler Ribeiro, 
do Amazonas, temos feito sobre a demarcação das terras indí
genas em extensão absurdamente inaceitável, porque foge 
à realidade nacional 

Atualmente, estão em faSe-dernarcatória 29áieas somen
te-para os ianomârnis. As áreas sãO contínuas, formam uma 
extensão úni~ de terra. t grave e preocupante que se locali
zem na fronteira do Brasil com a Venezuela e que se estendam 
ao país vizinho, formando verdadeiro enclave. Terão não mais 
do que 9 mil índios e constituirão uma- Nação: terra e povo, 
protegida pela ONU. 

Naquele espaço, o Brasil acabará perdendo a sua ·sobera
nia, o seu domínio. Só no lado brasileiro, são 9 milhões de 
hectares, maior do que Portugal. E do Estado de Roraima, 
que represento nesta Casa, serão retirados 53 por ceiito do 
território; fttviabiliza'r'fdo-o, acabando com Roraima. 

Não foi este o_objetivo do Governo e dos legisladores 
ao cri_arem o Território Federal hoje Estado de_ Roraima. 
Com a demarcação nos molde~ previstos, pior do que a perda 
dos 53% do território será a deliberada e cc>n-sciente perda 
da soberania. 

Conclamo os Srs. Senadores e Deputados a meditar sobre 
este assunto. E a corrigir as falhas existentes na Constituição, 
que ensejam os problemas que acabo de mencionar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S_r'õ e Srs. Senadores, a 
experiência vem-nos ensinado que, não rafo, certos rumores 
quando propalados com o propósito de denegrir, de fragilizar 
ou de abalar os fundamentos de uma instituiÇão, 1ogram.-num 
primeiro momento, atingir parcialmente seus objetivos, ao 
implantar a inquietação entre seus membros e a petplexid3.de 
no seio da opinião pública. 

Quando, porém, a instituição é sólida, e lúcidas as suas 
lideranças, estas não tardam a articular reações de tal sorte 
saudáveis e consistentes, que culminam por fortalecer a insti
tuição e imunizar os seus membros contra as arremetidas de 
seus opositores. -
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É .o _que veJO suceder com a Justiça do Trabalho e, mais 
precisamente, com seu flanco não menos prestigioso, consti-
tuído pelos Juízes Classistas. ,_: 

Com efeito, aproveitando a instabilidade dos tempos e 
a oportunidade de uma próxima ou cada vez mais- distante 
revisão constitucional, inimigos e detratOr:e_S da representação 
de Juízes Classistas. andaram assmdhançlÇ> pela imprensa a 
iminente extinção deste importante braço da Justiça Traha
lhista, sob_o falso fundamento de sua in-operosidade e dos 
altos custos de sua remuneração. : 

Superadas as perplexidades geradas por essa descabida 
maledic..ênciá, as lideranças da Associação_ Nacional dos Juízes 
Classistas da Justiça do Trabalho Jogo ide_ntificaram os ,seus 
detratores e, mais, os ínteresses escusbs que os propele-m a 
colocar-se contra sua illstítuição, incluinqo· e_ntre estes, segun
do documento emitido pela citada Associação, .. certos joi'na
listas" e determinado Deputado, todos: ii_gados a um certo 
partido polítíco e a urna central sindical que se dizem defen
sores __ dos trabalhadores, mas tentaram denegrir a imagem 
e destruir urna instituição de grande alcance sociaL 

Tudo isso, sugere, ainda, o documento em epígrafe, mo
vido pelo_ interesse de conquistar para o partido O controle 
da Justiça Ttãbalhista, conforme nota da_Tribuna da Impren
sa, de 17/6/93, anexada ao documento e por ele implicitamente 
endossada. 

Mas, a contra-ofensiva da Associação Nacional dos Juízes 
Classistas não se limitou à identificação e denúncia de seus 
detratores. Ela. ademais, mergulhou fundo na avaliação dos 
serviços prestados por seus associados à causa trabalhista. 
Daí, resultaram o levantamento de dados estatísticos bastante 
expressivo-s e··a edição de vários documentos consagrados à 
divulgação do importante papel desempenhado pelos Juízes 
Classistas na Justiça do Trabalho. 

Entre estes, há de estar provocando sensível impacto o 
folheto intitulado Defesa e editado, em Porto Alegre, pela 
AssociaÇão dos Juízes Classistas da 4a Região- AJUCLA. 

Por ele, é o contribuinte,_convidado -a conhecer o .. outro 
lado" da Representação Classista na Justiça do Trabalho, o 
que lhe é, de resto, propottioflado -eril_t6picos inciSivos, vaza
dos_na linguagem carac_terísti_ca da moderna comunicação. 

Por_elc,_somos informados que a representação classista 
são os próprios jurisdicionados - empregadores e empre
gados- a levarem o conhecimento prático para o Judiciário. 
Que sua atividade nas Juntas corresponde a 5,2% do- Orça
mento, mas rende qu~se o triplo: 13,55%. 

Que tramitam nas pautas da Justiça do Trabalho milhões 
de processos, sendo 1.337.000 solucionados em Juntªs, e _a 
parte mais expressiva, nos Tribunais._ 

Que nos Tribunais, os ClassísülS--desenvolvem atividade 
semelhante aos demais Juízes, embora percebam remuneração 
inferior. 

Que a Repres-entação Classista é da própria essência insti
tucional da Justiça do Trabalho. 

Que os Juízes Classistas viabilizam cerca de 50% dos 
acordos realizados, graças à compreenSáo dos-fatos e ao con
tatQ. conciliatório direto que realizam junto a Reclamantes 
e Reclamados, seus "iguais''. 

Que sua eliminação não traria economia, antes repre
sentaria perda de uma contribuição valiosa. 

Que entre os efeitos negativos da extinção dos classistas, 
os m_ais danosos seriam o custo adicional _para a ·União de 
3,6 bilhões_ de cruzeiros reais (ano) e o aumento-no tempo 
de tramitação dos processos. --

Paralelamente, são prestadas a todo~ os interessados in
formações relevantes e essenciais sobre o que é a Rcpre
·sentação Classista, sua origem e evolução, as causas e os Princí
pios da criação da Justiça_Trahalhista em diversos países; sob i-e 
os Juízes Classistas- 0'-!ue são, o que fazem, a remuneração 
que percebem e a forma de sua aposentadoria. 

Nestes dois últifnos tópicos são desfeitas as críticas male
dicentes e as meias ~erdades propaladas para expor- :a Repre
sentação Classista à execra:çã<Y pública. 

E que, por via -desses o·portunos escláréCimCntos: somos 
inteirados de que os Juízes Classistas são pagos por sessão 
de trabalho- 20 no máximo, ao mês- nada recebem quando 
do recesso anual do judiciário c sua remuneração (15 sessões 
média/mês) equivale a 50% do que recebe um Juiz do Trabalho 
de i" Grau. 

Por últirTio, cai por terra, definüivarnente desmentida, 
a fábula da aposentadoria do Juiz Classista cOin apenas cinco 
anos de exercício de mandato. 

A verdade é meridianamente reposta com a informação 
de que, de acordo com a legislaç!'3-o brasileira a aposentadoria 
na Justiça- e isso é válido, inclusive, para os Juízes Classistas 
--é concedida após 35 anos de trabalho ou, proporcional
mente, após 30 anos (de contribuição à Previdência) 5 dos 
quais no exercício da atividade de Juiz. 

Sr. Presidente, Srs. Sen-adores, em tempos críticos e anó
malos como os atuais, em que a febre das denúncias é capa:z 
de devastar tanto a reputação de maus brasileiros, quanto 
a de cidadãos prohos e inocentes, é justo e oportun-o que 
se_exalte a atitude briosa dos Juízes Classistas que, alvos da 
torpe tentativa de desmç_r~lizaç_ão por parte de indivíduos 
sectários e inescrupulósos·, soube reagir como se deve: ·com 
dignidade, com coragem e. sobretudo, com a contraprova 
da verdade exibida de forma irrefutável, a tempo e a hora. 

Registre-se, portanto, nossos cumprime!ltO§ ao Sr. André 
de Magalhães Zilberkrein, 1" ViCe-PieSidente da ANAJU
CLA. pela louvável iniciativa de se ter dirigido aos Parlamen
tares, dando-lhes conhecimento de todos os lances deste episó
dio. . _ · · ·- · ·. 

Era o ·que eu tinha a diú:r, Sr. Presidente-. (Muito bemt) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ODAC!R SOARES EM SEU~DISCURSO: 

Ao Exm<:> SenadOr 
Senhor Senador, 

Brasília, 10 de novembro de 1993. 

Levamos ao seu conhecimento e à sua alta consideração 
dados verdadeiros sobre a Justiça do Trabalho e a Repre
sentação Classista, sua importância e·suã-ímprescinàívi:l pre
sença como fator de equilíbrio, conCiliação e-eqüitátiva distri-
buição de justiça social. - _ _ _ 

Pedimos, encarecidamente, que, pOr alguns preciosos mi
nutos, debruce-se sobre os_ docwnentos em anexo e os analise, 
pois, só assim, as dúvidas que porventura s_emeam seu espírito 
serão dirimidas. POderá·, então, verificar quantas falácias e 
meias-verdades têm siq() assacadas contra a única_ represen
tação verdadeiramente democrática existe-nte no Poder Judi-
d:irio. -· ----

O Legislativo e a Representação Paritária de TI'aba[ha
dores e Empregadores na Justiça do Trabalho têm um berço 
comum -:- o Povo Brasileiro; ambos saem do seu âmago e 
são um corte da sua soCiedade. Não pode existir Democracia 
sem Poder Legislativo forte e operante; não pode existir urna 
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Justiça do Trabalho justa, diligente~e-demQcrática sem a preM 
sença e a participação efetha e cada vez, maior dos Juízes 
Oassistas. · 

Permita~nos reproduzir algum?-_S_cqlocaçóes feitas por 
ilustres figuras pâtrlãs -e -estrangeiras que, a nosso _ver, s_ãO 
extremamente _c_qerentes com o assunto em tela: "Há questões 
importantes demais para serem decididas apenas por juristas''. 
Clemenceau - político francês. 

''Já que nenhum homem possui autoridade natural sobre 
seus semelhantes_ e o poder não gera o d_ireito, a -única base 
que resta para a autoridade legítiiJla ~o acordo". Jean Jacques 
Rousseau. - _ .. _ _ 

"Um bom ]Uh deve, ser primeiro, ser honesto~ segundo, 
possuir uma dose_ razoável de habilidade; terceiro, ter cora
gem; quarto, ser cavalh_eiro; e finalmente, se tiver algum co
nhecimento da lei, istâ será um auxílio". Mr. Lyundhurst 
-ex-Secretário de Estado da Ju_§tiça do:; Estados_ Unidos. 

"0 Jufz leigO é charllado leigo apenas por não possuir 
um título de bacharel em Direito _e não pertencer aos quadros 
da magistratura, porque, na realidade, ele é o especialista 
da matéria que será submetida a julgamento" .. Salete Maria 
Poli ta Maccalóz - Juíza de Direito do Rio de-Janeiro. 

''A participação de juíZes ciassistas na Justiça do Trabalho _ 
brasileira atende a razõCs histórico-s.aciológicas que cumpre 
preservar e aprimora-r". Arnaldo Lopes Sussekind- ex-Mi
nistro do Trabalho e Ministro aposentado do TST 

"Encontrei entie ferreiros, padeiros, prensadores, meta
lúrgicos, homens de todas as gamas do processo prod_utivo, 
rnuTtb mãiS senSo de justiça do que entre os velhos juízes 
ingleses com os quais eu era acostumado- a me entender". 
Harold Laski - politólogo inglês. 

"A Justiça do Trabalho é o ramo do Judiciário que meriõr 
despesas acarreta no orçamento, e também 9 que mais arre
cada custas para o Erário -público". Wagner Gfglio_.:.....: julz 
aposentado do TRT da 2• Região São Paulo e professor da 
USP. 

"É inegável Qu-e à Justiça dq Tr~baJho coffi s~a compo
siçâo-paritãriã, deve sêr Creditada boa parte do êxito de nossa 
evolução social, livre dos traumas sofridos yor outros países, 
durante o processo de desenvolvimento ... E da essência mes~ 
ma dos órgão_s ·reguladores das relações trabalhistas, serem 
compostos paritariamente. Eliminar os juízes Classistas da 
Justiça do 'frabalho equivale, no nos_so_entender, à morte 
da instituição". Wagner Giglio_----:: juiZ aposentado do TRT 
da 2' Região - São Paulo e professor da USP. ____ _ 

"Nas audiênCias, qua-ritas perguntas el~cidatí\o_'as qUe eu, 
como juiz deixei de formular às partes ou testemunhas, foram 
feitã~:q:ielOS juiZe-S classistas ... Estando desacompanhadas de 
advogado, as partes recebem efetiva assistência dos repreSen~ 
tantes classistas, tanto de empregados quanto de emprega
dores". _Amauri Mascaro_ do Nascimento juiz aposentado do 
Trabalho, ex-consultor jurídico do Ministério do Trabalho 
e professor da USP. 

Na plena certeza de que o material que qra lhe envi~mos 
será de grande valia para sua decisão final quando da aprecia
ção ·sobre a Justiça do Trabalho e a inquestionável atuação 
da Representação Classista naquele Pretória especializa.do, 
durante a Revisão Constitucional e, colocando-nos ao seu 
inteiro dispor para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda 
possam persistir, queira nesta oportunidade receber as mais 
elevadas expressões de apreçQ e profunda consideração pes
soal. 

Atenciosamente, André de Magalhães Zilberkrein, 1" Vi
ce-Presidente da_ANAJUCLA. 

DOCUMENTOS EM ANEXO 

- Dos vencimentos- da MagiStratura Trabalhista -
a verdade dos fatos; - -- . -. 

2-Lei ri' 6.903181 de 30 de abril de 1981 Aposentadoria 
c;I~_s_ J__!lízes Classi;st_as.. . _ . . . -·- '· . 

3 --Notícia publicadâ. no jornal Tribuna da Imprensa 
do Rio de Janeiro, em 17-6-93 e que, estranhamente-,_ não 
foi republicada em nenhum outrojornal. _ _ 

4- Lei Orçamentária n' 8.652 de 29-4,93 -.Orçamento 
da União para 1993 (em cruzeirOS- antigos e em cruzeiro.s 
reais)- Quadro Comparativo-. _ 

5- Orçam·ehto da União--, anos de.l99!_ 1992 e.1993 
(Quaâro Comparativo). . . . . .~. 

6.- Dados oficiais do TST -dezembro de 1992 -
quantidades físicas por-categoria. 

7 - CompOsição dos Tribunais Regionais do Trabalho 
-ano 1992. 

8- Número d~ re"clamações (processos) recebidos e jul
gados nos TRT no ano de I992. 

9 - Número de reclamações entradas e julgadas nas 
Juntas de Conciliação e Julgamento. _ _ -·· 

10- Número de Conciliação· nas JCJ no ano de 1992. 
11 - Número de reclamações entradas nas JCJ no ano 

de 1991. 
12 -Número de Conciliações nas JCJ no ano d~_i99L 

JUÍZES CLASSIST AS 

De acordo _com a Lei n\"> 6~903/81, o Ju_iz Classista de 
tO_âas as b:tstãncías·; das Juntas- de cOnciliaÇãO·e Julgamento, 
dos Triburiais Regionais do Trabalho ouçlo Tribunal Superior 
do Trabalho, são várias as alternativas para que o represen
tante dos trabalhadores ou dos empregadores naquelas cortes 
especializadas obtenham a sua aposentadoria. 

LEI No 6.903. DE 30 DE ABRIL DE 1981 

Dispõe sobre ã. aposentadoria dos Juízes Temporários 
da União de que trata a Lei Orgânica da Magistraturá Nacio
nal. · 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Co~grysso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 
Art. 19 A aposentadoria do juiz temporári_o do Poder 

-Judiciário da União, prevista no parágrafo ún(co do aft. 14 
da Lei Complementar n° 35, de I4 de março de !979, dar-se-á 
nos termos desta lei. - - -- - - -

Parágrafo único. O lJeriefício de -que trata-este afüg-o 
é devido: 

a) aos ministros classistaS dos TribuÕ.ais SuPerior dO Tfa- · 
balho; 

b) aos juízes classistas dos Tribunais Regionais -do Tra
balho; 

c) aos magistrados de que tratam os arts. 131, item II, 
e 133,_ item III, da Constituição Federal; 

d) aos juízes classistas que, como vogais, integram as 
Juntas de CollCillação e Julgamento. 

Art. 29 O juiz temporário será aposentado: 
I- por invalidez; 
II- compulsoriamente aos 70 anos de idade; 
III- voluntariamente, após trinta anos de serviço, com

putado o tempo de atividade remunerada. abrangida pela Pre-
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vidência Sodãl Urbana (Le'i ii" 3._807, de 26 de agosto de 
1960, e legislação subseqüentc) observado o disposto no art. 
4\' deste lei. -

Art. 3" _os proventos serão: 
I -integrais, quando o juiz teinpOrário_: 
a) contar 35 (trinta _c cinco) anos de serviço; 
b) se invalidar, por acidente em serviço ou por moléstia 

grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei; 
II- proporcionais -ªo tel"!lpo de serviço quando o juiz 

temporário: · 
a) for _aposentado comp_ulsoriamente e contar menos de 

3S anos de serviço; ou 
b) aposentar-se voluntariamente e contar mais d_e 30 

(trinta) e menos de 35 (trinta· e cinco) anos de serviço. 
Art. 4" Nas hipóteses previstas no art. 2'>, itens II e III, 

a aposentadoria somente será concedida se o juiz tempOiário, 
ao implementar a condição, estiver no exercício da _magis
tratura e contar, pelo me-nos, 5 (cinco) anos contínuos o ti 
não, de efetivo exercício no cargo, ou, não"-estando, o houver 
exercido por mais de 10 (dez) anos contínuos. 

Art. 5"' Para os efeitos_desta lei, o tempo de serviço ou 
da atividade será computado, conforme o caso, de acordo 

Art. 9'! Ao inaqvo_ do Tesouro·Naci~tlal ou da Previ
dência Saciai q~e estiver no exercfdó ao·cargõ de }uiz tempO~ 
_rário e fizer jus à aposentadoria nos ,termos desta lei, é lícito 
optar pelo benefício que mais lhe convier, cancelando-se aque
le excluído pela opção. · · · 

, Art. 10. O juiz temporário, enquantO nO exeidCio do 
cargo, equiparar-se-á· ao funcionário_público civil da União, 
para os efeitos da legislação de previdência e ass.i~têl)cia social. 

- Art. 11. Farão jus ao benefídõ-·de que trata esta lei, 
com efeitos financeiros devidos somente a_pa_.ftir qe sua publi
~ação. Os juízes temporárioS que, mesmo antes dela, tenham· 
Implementado as condições estabelecidas para a aposenta
doria, observado o disposto no art. 4" 

Art. 12. As despesas decorrentes desta lei serã·o atendi
das, no correl)te exerçfcio, pelos recursos próprios do Orça
mentO da União ou da Previdência Social, conforme o caso. 

_ Art. 13. Esta l~i entra em vigor na data de sua publi
caçao. · 

Art. 14. Revogam-se as disposições effi contrário: 
- - Brasilia, 30 de abril !'!e 1981; 160' da Independência e 

93' da República. - JOAO FIGUEIREDO ~ IBRAHIM 
ABI-ACKEL. 

com a- legislaçãO relativa aos. servidores públicos civis da Assim sendo, as providências serão as seguintes: 
União, ou com a dos segurados da PrevidênCia-Social Urbana, to) Reque~~r ao Presidente do TRT certidã_o do tempo 
observadas as seguinte_~ normas: de exercício na função de juiz cl;:~.ssista; 
. ~J-------:- pão será admitido contagçm .~e te_mpo de serviço....... ~ .. 2°-).-Requ-erer· ao INPS _c;ertidão de tempo de serviço jun~ 

em dobro ou em outras condições espcciC~:i_s,. resªalyados os tando a Carteira ProfiSSional; 
casos previstos na Constituiçã"o; 3°) DecJai-açáo de que não exerce nenhum outro cargo 

II -é vedado acumulação de tempo de serviço público ou função pública; __ .. _ 
com o de atividadc, quando concomitantes; 4ç) Declaração de· bens, em formulário fornecido pelo 

III- o tempo de s~rviço relativo à fiHação à Previdénci3 TRT: 
SOcial Urbaria, ria condição de seguradado-empregador facul- 59) De posse dos quatro documentos acima, requerer ao 
tativo; empregado doméstico ou trabalhador autónomo, só Presidente do TRT a flposentadoria de acordo com a Lei 
será computado quando tenham sido recolhidas, na~ époc~s n"6.903/81, citando neste requerimento os_ar_tigos, parágrafos 
próprias, as contribuições previdenciárias c.orrespbndentes aos e letras e~ que estiver·0 -_in_teressado enquadrado, juntando 
respectivos períodos de atividade. _ _ _ _ os demais documentos citados acima. 

Art. 6? O segunldo da Previdência Social -Urbana, que 
houver servido corno juiz temporário, terá computado o res~ Jo--:nal T~buna da lmpr~nsa, de 17-6-93 
pectivo tempo de serviço para os fins da Lei no 3.807, de 
26 de agosto de !960, e legislação subseqüente. 

Parágrafo úníco. Na hipótese deste artigo e conforme 
se dispuser em regulamento, serão devidas contri~~iç_()~~-pre
videnciárias referentes ao tempo de serviço- da- magistratura 
pelo segurado, cabendo à União o pagamento da contribuição 
do empregador. _ _ _ _ _ _ 

Art. 7" Os proventos de apos-entadoria_ dos juízes~t~mpo~ 
rários serão pagos pelo TeSouio Nacional ou pela Previdência
Social, conforme o caso, sendo reajustados sempre que forem 
alterados os vencimentos dos juízes em atfvidade em. igual 
proporção. -

Art. 8" O processo de aposentadoria de que trata esta 
lei, obedecerá, no que couber, ao disposto na Lei no 4.4~3, 
de 24 de novembro de 1964. 

CUT QUER A JuSTIÇA DO TRABALHO 

- Revoltado com a doutrina autoritária que a Cel-ltral Única 
dos Trabalhadores (CUT) impõe aos seus integrantes, o Presi
dente do Sindicato dos Me~oviári?S do Rio de Janeiro (SI
MERJ), Jorge _Cruz, que já fez um estágio no instituto da 
entidade sindical, Cajainar, reyela os seus_segredos,. __ 

Cruz disse que a CUT ptete"nde estender os seus teritá
culos até a Justiça do Trabalho. Para isso, segundo ele, está 
treinando, preparando e pagand9 bons salários a vários advo
gados, no Cajarnar, para prestarem concursos para juízes, 
visando a dominar toda a Justiça trabalhista no País para 
atender aos seus interesses. 
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS JUÍ:Z:ES CLASSISTAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
' .· 

f-Vi-JDADA EM 19 DE NOVE MURO' OE 1'.JS3 

SEDE: Av. W-3 Norte _Quadril 701_ E<jifício Brasília Rádio Centor, 3.' Andar, Sitlô 3020 
Fone:. (061) 226-2613- Fvx: (061) 322-2624- CEP 70719-900 Brci;;ilia - DF 

LEI ORÇA~IEN'I'Í'R!_A l·i" 8G'.i2 de 29/04/9:3 

(Orç3m1:·nt.o· da União - para 19')3) 

.1 O!i_Ç~f~EN'!'O GERAL DA UNIÃO~ Cr$ 13.896.006.300.G8<J.O __ qo,OO 

: 2: Cr$ 13,9 quatrilhÕes 

=. C.li$ 1 J. fi<.J(,. oot;. :100. WHo, on 
--+ CH$ J:J,~I lrilhoc.;s dc·•:r·uzeir·us 

r cu is 

2 - DO'rAÇÃO PARA. A. PRESIDÊN-CIA 

DA REPÚBLICA 

Cr$ 68,6 trilhÕes 

- CB~~J?.ª-".§ _ _l?_P hÕes de 

rea i s ---

3- DOTAÇÃO PARA A~ Cr$ 42.512.p41.269.000,00 

~J_lJ_?TI.Q.~~_!)-~) 1'HABI\Lfl0 ~:+:.Cr$ 42,S trilhn<e.ê__ 

- ::_1\:1: _IJ:'.!;]:>.(IIJ].;>f,_<J,()(J 

cr••zeirns 
~ ····-

= 2: 42,5 btlh~es de rruzriros rc~ls 

( Compreende 1 TST e 24 1'HTs) 

PERCENTUAIS ROBRE OURÇA~~~TQ GERAL DA UNJÃO 

1 - Justiça do_ trabalho- 2: 0,306% 
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.a ASSOCIACAú NACIONAL DOS JUiZES CLASSISTAS DA JUSTIÇA DO . TRI\BAL rJO . 
~~a F •,:"ltJADA E'M I'J 0? N::1VEMURO OE' !Jd:.S - -·-

· SEDE: Av. W·3 Nútta Qu,J(!~.9_ _ _70t, __ ,E_UifíSlC? BrfJJiilia_ Ródio _ _cc.mc;, 3. _' ,t\nd.u._ S.d;..~ ~_c,__:o
Fone: (OGT) 22G-2GI3 - Fax: (OÜT) 322-2624 - CEP 7071 S-900 . __: .. Ílr:>~;/ia - DF 

PREVISÃO PARA. 1993 _o-_ ~,_;,._ • - ... '~ 

3 - ENCARGOS DOS. INA'I'IVOS - INATIVOS E PENSIONISTAS DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

Cr$ 6.609.516.Y03.000,00 

CR$ 6.609.516.903,00 

! Cr$ 6,6 trilh;cs) 

+ -C(t$ 6,b bilh~cs d~.~ruzeiros 

reais) 

= ( :!: 15,53% do total da Dotação da Justiça Cio Trabalho) 

~ - Pf!:l1'fl1 Ul!IÇÃO PO.R SETORI:.J -.SOBRE ENCARGOS DOS INATIVOS 

I - Servidores Inatlv~s 55% ( 3,635 trilhÕes) 

II - JuÍzes rlc CarreJ.ra 

III - JuÍzes Claslstas 

TOTAL = lOOS 

- 55% ( 3,635 bilhÕes de cr~~ir0s 

reais) 

27% 

27% 1, 78~ bilhÕes .de Cr\lzeiros 

reais) 

18% (1,189 trilhÕe.!>l 

18% (1,189 bilhÕes de cruzeiros 

reais) 

%sobre (A) dotaçio da J. do Trabalho (B) = Orçamento du Uni~o 

I -JuÍzes de Carreira= (A) 4,198% (B) _0,01284% 

II- JuÍzes Classistas = (A) 2.795% (B) 0,00855% 

rrojeção 1993 = Sobre dados de 1992 

% sobre o total dos Encargos de Pessoal 

I - Servidores ativos = 54,0% 
Servidores inat i vos = 13 ,_o% 

II- Jalzes de Carreira atlvos = 
Juizes de Carreira !nativos 

III Juizes Classistas ativos 
Juizes Classistas !nativos 

16,0% 
::i 6,0% 

7,0% 
z 4,0% 
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A:,SOCIAÇAO NACIUI~AL _ i.JJ$ JUilES CLA:;SISTAS DA JU~TIÇA DO TRABALHO 
~·--o=--~- i· l!!'-.lH.IM L\ i I'J ur: ~Ü\ 1-.!\IUI<O IJt; I'J!Si 

~l:OF.· Av. W-:.s..N(>~I• - Uu,,di<J :JIJ- (d.~Tf~ r· 1'.' AndcH- Fur.1ü: (üt.dl (/,~;ü:;t.~ -.Hr.t:.ilJ.<.; .t.d 
. . ., ! . ' 

A---~~~~-~~~"·.;.J~~~ ~l.3J1"-? Q ... 9·~~ç~~lQ~~~-2Q 
r.{.;:.! "'! ... - ·- "'f ·-=. e"J. .. "f"J .. , .. ~ C·r:-~...-; -- --- ..... ~--~-~-~~-~~--~-.... 

Para onü",.i C:SI.Jo indo ~s veroas federais neste ano 
e pariJ oadu dever ao ir no .. no quo vem (em %). 

'J99J. - - i 99!2.1 
- 29,32 -- 4&.·1<: ' " 26.&0 16, !:JS I 

1 o.es 9.0S 
6,43 ~ .:.:5 
3.50 2,10 
3.-~ :j 3,Gv 
2,96 4,1J-

,.-:. '"') , .. -~ 
_·- .... ,.JO 1,r,3 

2,08 l,U 1 

1,56 
1,d4 

.• .,. 1,74 
,1,31l 
1,30 
1,03 

>0.1;;8 
õ;::w---
O,:?ll 
0,2b 0.22 o ., .. . ~o 0.~>'1 . 
0.24 ú, l~ 

-

0,23 0,02 
o. 18 o. 1!) 

0,13 O,Gô 
O,OSI 0,04 
0.09 O,C5 
0,06 - 0,()4 

0,03 o,o:; 
0,03 0,02 
0,03. ü.Gl 
100 lcc i 

·····-"' .... ··-··----··-.- __ ,- ............ ·---·· . ·------------~ 

.!993 
I 
I 

... o~~-
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o custo total com a Justiça do Trabalho para 1992. n!io chcgr~ O,!.> (meio 
por cento) do total do Orçamento da HcpÚblica e é·cincov<.:Y-<::.; menot· do que o:; 
gastos com a prÓpr-ia Presidência da HepÚblica. 

No custo da· Justiça· do 'J'rabalho est.ão inc!uldos: 
manutCnÇão de prédios prÓprius e nlugucis em todo o PaÍn 

- frota de Vl:ÍciJ!oh 
vcnc i mcn Los <.!c I U -OUO Curte i onil r i "os 
vencimentos du. 1.061 JuÍ:ws presi;lentes de JunLw; e Sut1sL1 Lu Los 
vencimento:.:; de.~ l.44t1 JuÍ:t.c.!U Cla.suisLnG Li Lul<.).l't!U de- Jural'a!J 

-vencimentos d\~ JtHJ JuT2;;~~·L~licios. ~té .. ~Tribunal-~ H~Ei<;:m,;üs 
vcnc irncn tos de- 90 ~I u Í 2es C I :~ss is !.a fi. de ~C: r i pu_[W. is )l<..:g i o riais 
vencimçnLos de ~? ;;;T;;iiJc;:;;s-vitaiTcios cio -TS'r 
vencimentos o~- lO n1inistros classistdS do 1'8'r _, _________ ...... ___ -·· ---------- --- . -·-·-"·:•_. 

v~nc i men tôs Ue,- .:Odon os a tua is aPoSentados d.3. J. ·r. , 
de inativos ;--n<~loii LPfbunais. 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABAlHO 

TRIOUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

QUANTIDADE FISICA POR CATEGORIA 
REFERENTE A DEZEMBRO OE 1111l2 

flOPCJue a folh'-' 



j! 

:! 
I 
.I 
l.i 

'""""'..u "L. ""JJO.,: :P..I.AWt.US 1\.iCIOfU..!S Do 11'i.AZ.:\~Q -
tOIIPDSJÇÃO I DESDOII.\RENTO-

ÓRGÃO .:: S E D E '" 

I :roGAllOS I ClASSISTAS I TOTAL I PL!JIO ":.."" I TlllUIAS 

,.,., ,. Jtlo ft Janeiro I 36 I ~8 I 54 I 01 i . 00 I os 

I ' 00 
; 

00 ,.,., ,. 5&o PadO 42 22 I 64 ' 
~ 

T1tt 3• •la Horizonte I 24 I 12 I -36 I ~Titt 3• lo1o Horizonte I 24 _l _ _12 __ L36_ I 01 I 00 i 04 

= •• Porto .uerr-e I 24 I 12 I 36 I O! I" 00 I os 

'rKT •• ..,,....r I 19 I 10 I 29 I 01 I 00 I 03 

,..., •• ftec1fe I ! 2 I O!_ - ·- I 1!L_I_o! i 00 I ., 
Tll1 7• FOM:alttz• == I 00 I 02 I 

~· 
I 01 I 00 I 00 ... --

..=!::...._11! Jol..__ L QB I ... ~ I ~2 I c· I - ___ oo i 00 

"Ti! •• Cu:-1t1ba ! 18 I 10 I 2d O! I "" 
I 00 

'TJII': 101 BruiHa I n I 05 I li I 01 I 00 I "' 
TftT UI .• fiL"laJ.IS ! 00 .L p2_j o e I -. Q.l ! 00 I -JO 

n: !2• ' nortanÓpol1a I 12 I 06 I 13 I 01 I 00 I 02 ==--- --

-!'Jt:'--!.31 Joa.o liles.•o• I I I 
' . I -- I I 

__!!"':' !•• Po!:fo Velf1!1 ___ "" I O> I oe I O>_L __ 00 I 00 

~~-- _CUQ!!'U __ - 24 I 12 I 36 I ºl I ~ I 11! 

TJt! 161 são luis I 00 I 02 I o e I 01 I no I 00 

1?.'! :"!I 'fJtÓria I 06 I 02 I 2• I O! I 00 I 00 

~' 18• Coiân1a I 00 I "' I 08 I 01 I 00 I 00 

~ 191 l'lae~1Õ I <oo I 02 I o e I 01 I 00 I 00 

":'11'! 20• Arac:aju 05 I o• I oe I 01 I 00 I "" n.r 21• Natal I 05 ! 02 I oe ! 01 I 00 i 00 

tr. n• Teres1n.a I .00 I 02 I 00 I 01 I 00 I 00 

i"l'tt 231 CU1. I 06 i 0< I oe 01 I 00 I 00 

!'r. 241 c_. e.-.... I 06 I .. I 00 I 01 I 00 I 00 --- --- - õ --.j 
·- _-, -- I ·-

TOTAL I 00 00 00 "!,. .. . .. 

I;;..IV •• ~·;.\v - 11~:..· ..... ·-"·(; - ,..!"..:."!., -• ~w. -
I 
• COAA!.CtDOR - u:aCNA.L I NÚ!'fEilO llE 

I co...,.. i .,,. I IJISTAl.Al>I.S I A !M':'Al.AJ!: I TO':'AL 

CcrreatdOl' I vt::e I 76 I 3! ! lU 

Co:-~e1ec:or- I I I vtee 102 I 3"' íAl 

I P:-es. til:' I ttic ltÍ. I " I 29 I ::.u 

I Cc:-:-etdor I Vtce I •• I 29 i 090 

I P~s. m I ~tão Há I ., I 20 I 068 

' I c: __ eo<>""~ Hio_~i. I ., I 19 I 003 

I - - I .. I oe -J 02"-----F~.s._!r~~U:..Ha 

?:e.s _,.. Ni "Í 
I ,. i ,. i 

c~~ 

! C:::-:-e&:ello:- Nio ~i I ,, I ~-
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; 
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Lcc:r.e.;~da~ Hl- !!1 l_____,,_____j .. 2 _j !.1~ 
I Pru. ;n Não Hi. I ' I 07 I 06 013 

! !lr-u. '!ln'. Não HÍ I 07 I .. I Qlfl 

I Pru. 1'M Nio Mi. I 12 I " I D3l 

I P'ns. ~1' Não Há f 07 I t7 I 01• 

Pr"es. ~ t.ão Hi.. I 09 I 02 I cn 

Pru. ntf Nio HÁ I 06 I "" I 015 

j Pru. ~ Nio Há l 03 I o• I 005 
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. ____ ..... QCC,I' .J•.,I >_ICI.I>HIO 

J!J5f_!Ç ... 1..1q T~.Afi~L"''J 

TAt•UNAL euP.AlOA DO T"AI'Io&LHO 

NÚMERO DE PROCESSOS RF.Cf:DT!lOS E JUt.riAOOS 

NATS DO 'T'RAilAl.IIO NO ANO DF. 1992 

REGIÕES RECF.D!DOS 

1l 34.100 

21 41.550 

jl 32.562 

41 26.856 

51 13.277 

61 1 o. 628 

71 2.788 

81 7.533 

91 15.323 

101 7.687 

111 7.248 

121 9.940 

131 3.676 

141 4.441 

151 26.134 

161 2.849 

171 3.031 

181 2.889 

191 2.041 

201 • 
211 2.765 

221 • 
231 • 
241 • 

TOTAL 257.318 

• Não Instaladas 

NOS 'T'R!llUNA!S 

JULGADOS 
. 

16.411 

25.263 

25.701 

22.138 

11 .461 

10.900: 

3.073 

4.900 

9.085 

7.378 

3.,21 

5.879 

2. 881 

2. 231 

13.960 

1 .926 

3.558 

3.085 

327 

• 
740 

• 
• 
• 

174.418 

Dezembro de 1993 

REQTO-
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'NÚMERO DE RECLAJo1AÇ0F.S_ ENTRADAS F: .JULGADAS NAS )UNTAS DE CO_NCI

LIAÇÃO E JULGAMENTO NO ANO DE 1992 

REGIÕES RECEBIDOS JULGADOS 

11 196.298 160.888 

21 294.167 248.420 

31 190.355 185.444 

41 97.844 95.656 

51 111 • 048 101 • 704 

61 88.634 80.351 

71 27.473 22.775 

81 38.894 36.030 

91 72.687 64.915 

101 55.045 40.743 

111 33. 100 37.281 

121 49.756 44.694 

131 24.383 18.887 

141 17.037 17.567 

151 155.957 129.825 

161 15-.381 1 2. 351 

171 12.678 10.419 

181 22.149 16.981 

191 8.285 6.602 

201 • • 
211 6.745 6.453 

221 • • 
231 • • 
241 • • 

TOTAL 1.517.916 1.337.986 

• Não Instaladas 
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NÚMERO DF. CONCTL T AÇÕF.5 NAn JUNTAll DE CONCrl. TAÇÃO E JULGAHf:NTO 

NO IlHO DE 1992 

RF.OI0ES 

11 

28 

Jl 

4~ 

,. 
6t 

71 

81 

91 

100 

11·1 

12:1 

131 

141 

151 

161 

171 

181 

191 

201 

211 

221 

231 

241 

TOTAL 

• Não InstalaJ~s 

CONCILIAÇÕES 

6l .1 32 

111.416 

111 • 933 

3D.4G6 

40.277 

36.783 

9.955 

14.500 

28.632 

1 5. 528 

13. 76G 

10.115 

7.310 

6.276 

62.085 

4.590 

4.017 

8.353 

2.284 

• 
2.541 

• 
• 
• 

,, r. 
3:t ,i'/ .. 
&., :?• 
J~ '? .. 

~" 7· 
lfl"" 
31,1o 
n~ 
31 ~4 
2i'!" • 
4-zf, 
3~~ .. 
)o7a 
nr. 
40~<1 

3"% 
3Í1 .. 

Ji %o 
a r, 

Ji}> ... 
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p, J. , J. T, . 1 AIHUNAL SUPERIOR 00 Tr o\HAl.HO 

,-.:;.__._ 
' . - ..... - -' . . • - r"· . ~-~- ---·--·---------------- ~~~ 

·,--, ':,t_ , . 

NÚMEIIO DE CONCILIAÇÕES NAS JUNTAS DE CONCILÚ.CÕÉS E JULGAMEN 

TO NO ANO UI' 1991 

fiJ,;GIÃO CONCILIAÇÕE:l 

1~ negião~·-···-··-~·····················51.260-

2ü Hcgiàq •••••.•...••••••...••.•....• 117. 659 

31 RegiãQ •••••••.•••••••••• ~ •••••••••• 107.4G'/ 

4• !legião ••••••••.••••••..••••...•.••. 42.164 

5• Região •••••••.••••••••••• : ••••••••• 43.343~ 

6~ Região ••••• , ••••••••••••••••••••••• 36.7'/·l 

7• :legião •••••• - •• ; ••••.•• ~;··~· •••••••••. 8.5313 

o• !legião •• -•••• o o o o o •• -.'· o o o o o o ••• 00 •• 16.300 

9~ Região.'~ •••••••••••••••••••••.••.•• JO. ~i~)O 

10i acgião •.••••••.•....•• -•••••.•...... 1G.~,73 

111 Região ............................ 1.L87~ 

12• i~egião •••••••••.•••••••••••.•••••• l.O.O!JS 

13il Região •••••••• , ••••••.••••.••.•••• lt.~99 

14~ Região,. • .~ ••• , •• ~ ••••••• , ••••••• -•• ~.-.6.273 

15• !ler, ião •••••••••••••••••••••••••••• c.o. ~27 
16~ Região •••••••••••••••••••••••• , •••• !i.,J65 

17• RegiàQ •••••••••••••••.••••• , ••••••• 3.675 

Hl• RegiãQ ••••••••••••••••••••••••••••• 7,132 

T p TA L ............................ 607.916 
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Jl ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS JUÍZES CLASSISTAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO ·r· FU!'.OADA EM 1':.1 OE NOVEMBRO OE 19e3 

sÉDE: Av. W-3 Norte auad1a 701, Edifício Brasília Rádio Center, 3.• Andar, Sala 3020 
·Fone: (061) 226-2613 • Fax: (061) 322-2624 • tEP 70719-900 - Brasília - DF 

A Verdade sobre os vencimentos dos magistrados na Justiça do Tra-

~ 

Muito se tem eccrito ou falado a respeito 

rJCJR vencimentos dos Juizes- Classistas. Alega-se que ganham mui to e 
lf'nllo!ham apenas duas oil três horas por dia. Nada mais falso, calu 
n1G~o, falacioso e injusto. Que pérfidos desÍgnios estão por trás 
da campanhn difamatór.ia-_ levada a cabo por certos 11 jornalistas" ou 
determinado Deputado Federal, todos ligados a um certo partido po
lÍtico e a uma central sindical que se dizem defensores dos traba
lhadores mas, tentam dÉ ... rlegrir a imagem e destruir uma instituição 
de grande alcance social e que tem prestado inrrmtávc Is e inques
tionáveis serviços em prÓ! da paz e da justiça social por mais de 
meio século?! Por outro'lado,'·um grupo de juÍzes de carreira radi
cais, que não conseguem, por motivos vários, conviv~r- com os Úni-.. ..,. .. ~ ' 

'cos verdadeiros e 1Ídimos juÍzes sociais e democraticamente ele! -
tos, afirma que pela razão de não serem os Cla'ssistas diplomados 
em Direito (e muitos o são), são leigos e desprepsrados para atuar 
no PretÓria Trabalhista. Argumentos primários que não resistem a 
uma análise mais objetiva e despida de preconceitos ou itléi":; JH't'

concebldas. 
Coloquemos. pois, a verdade cristalina pgra 

o conhecimento de todos. 
Quanto ganha realmente um Ministro ou um 

juiz de carreira, do Quinto Constitucional ou Classista, na Justi
ça do Trabalho? 

No Tribunal Superior do Trabalho todos os Mi 
nistros ganham igualmente,ou seja, dez por cento. (10%) a menos que 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto, no que concerne 

aos proventos básicos, pois, os Ministro de carreira ou do Quinto 
Constitucional percebem anuênios. que podem superar os 35% ( trinta 
e cinco por cento) adicionais, enquanto que os Classistas, normal 
mente,só recebem anuênios referentes ao tempo que permanecem como 
Ministros. 
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Nos Tribunais Regionais do Trabalho, a situ~ 

çao é idêntica, sendo-que- os JuÍ.zes ganham em médi_!}, o i to· por cencc· 

to (8%) a men·os· que os-·Minü;trbs do TST. Com ·refer~n·cia aos nouê
nios ac·on tece da mesma forma que no· TST, porém, vale mencionar, pbr 

exemplo, a existência de juiz de carreira que chega a perceber qu~ 

renta e seis por cento-(46%) de anuênios, isto na 1ª Região. 

Nas Juntas de Conciliação e Julgamento'obor

rem as grandes diferenças e injustiças que precisam ser der\Unci.a

das. Os provento~ bistcos dos julzei de ca~re~ra são. cerca de 6{~o 
por cento (8%) menores que os dos juÍ.zes dp. Tribunal (2! Instan

cJ.a). Ji os Juizes Classistas nas Juntas ganham, no mÓximo, dois 

terc;o 13 ,ou seja, S(;!tJsenta e sete f.>Or cento (U.?%) do que recct.Jern o:; 

Juizes de carreira e, tão somente, se· 'fizerí:!m vinte(20) sess5es(ou 

audiências) ou mais por ~ês. Caso contririd,sio desconta~oi propo~ 
cionalmente, isto porque o cilculo do provento bisico_é feito por 

sessão(ou audiência). 

Vejamos as diferenças"gritantes que·ocorrc:m, 

nas Juntas, entre o que percebe o juiz de .carreira c o· juiz clas

sista: 

O ,lcliz d8 carreira, independentemente do nu-

mero de ses soes que· faça_ por mês, r)crcebe ln tegralmen L e os seu~ 

proventos; isto significa, _que vinte, quinze, dez, cinco ou nenhu

ma sessao durante o mês, ele recebe sem nenhum desconto. Ji o Clas 

sista, na medida em que diminui o numero de sessoes caem os seus 

proventos. Assim, por exemplo, se uma Junta fizer apenas dez ses

soes num mês,-o juiz de carreira ganhari o seu provento integral 

enquanto que o Classista receberi cinquenta por cento (50%) apenas 

dos seus proventos; se ocorrer, porventura, que uma Junta ( e ir;so 

é muito frequente nas Juntas do interior dos Estados, até dos 

mai~res) faça apenas duas (2) se~s~es por mês, o juiz de carreira 

vai embolsar seus proventos sem nenhum desconto, ao passo que o 

Classista somente receberá dez por cento (10%) do que ganharia ca 

so fossem realizadas as vinte sess~es. Constata-se que, desta for

ma, tanto faz ao juiz de carreira trabalhar mais ou menos,pois,na-



11486 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1993 

da prejudica os·~eus-vencimentos. Para os Classístas, ~importante 

que mais sessões.sejam realizadas e por dois' motivos - o .primeiro, 
- - - ~ - ' -. -

deve-se ao fato ·-de ser .ele um juiz. social que visa o des li. nde do 

conflito trabal~_ista com a maior pre,teza,pard qt:Íe a:; partes .nno 

!:I c j am p r·c j u<...l i c o. das c.:orr{ a p r r 1t • r·a~j L i naçt~o _ d~. p __ ~ç::-~--f_!~~:::Q- =-?, t./!. _a --~ ~J r::~ so_-: - . . - - . - -. - .... 

lui;;ão final; o s-egundo; quanto maiS trabalharem; menos processos 

se acumularão e, ·por c'õnse-gUl ;.;te, também, mais. p.ercéberão. 

,Vale aduzir que, tanto no ·TsT como nos Tri

bunais Regionais; os JUizes óha~ados vltallcios e os Classistas 

têm a mesma cargá de trabalho e recebem o mesmo rtÚme·ro de proces

soB pára relatar ou revis'lr. Já nasJuntas, cabe ao:juiz de carre~ 

rn presidir os trabMlhos da mesma e propor a sol~~ã~ do conflito 

tra.balll;sta. Aos Classistas é dado·o direito de inquirir as partes 

e as testemunhas, procurar conciiiar, n~ que geraiffiente sao bem su 

cedidos, e, f' i nal mente; dar· n s · son tenç; as nos· p l"~ce~sos; o que, nn. 

realidade, não cabe ao"]uiz de carreira. Os Classl.stas ainda naó 

participam do processo-de execução mas, deveriam fazê-lo pal'a· de

semperl'ar e agil izal' o à .tl'abàlhos da Justiça do Tr.ab,tlho. 

Com estes escl.árecimentos; julgamos restab_e..L~ 

cor a verdade, tão dlstd.rcida e escamoteada, sobre a atuação e on 

vencimentos dos Juizes dlassistas e a necessidade impel'iosa; nao 

só dll manter-se corno de ampliar-se a atuaçãd da Representação Clas 

sista na Justiça do Tl'~balho, como forma ~nica de democracia no ro 

der Judiciário. 
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O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência convoca.- sessão e·xtrãOi-dinária ·a-= realizai-se_, boje, às 
19h20min. 

Com a·segUinie 

ORDEM DO DIA 

-1-

-5-

0FÍCIO N• S/!43, DE 1993 

(Incluído e-m Ordem do Dia' nos termos d~ art. 3~ -
da Resolução n' llO, de 1993) 

Ofícío n" S/14-3, de 1993~---através do qual a Prefeitura 
Municipal de São Gabriel (RS), solicita autorização para con
tratar operação de Crédito junto aQ, B~n_c;o do_ES,tado do Rio 
Grande do Sul S.Ã. - BANRISUL, no valor de dnqüenta 

PROJETO ri E LEI DO SENADO N; 41, ÓE 1993 e seis milhões, trezentos e setenta e dois niil cruzeiros reais, 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 1 a preços de junho de 1993, utilizando recursos do FundOpim~s. 

do Regimento Interno) (Dependendo de parecer ·da ComísSB.o d·e Ãisuntos Econô~ 
- micos) - - -

Discussão, em turno-únicO; do~P~ojéto de Lei d_o ·senado 
no:> 41, de 1993, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que - 6-
dá nova redação ao art. 15 da Lei n'' 5.991,de 17 de dezembro OFÍCIO N• S/146, DE 1993 
de 1973, que ''dispõe sobre o controle sanitário do comércio (Incluído em -Ordem do Dia ll.OS termos do art. 3~ 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatas~ d_~ ~esolução n_<:' no, de 1993) 
e dá out'ras providências", tendo 

Parecer proferido em Plenário, em substituição à Cernis- OfíCío' n" Sif46, de -1995"~ através do qual a Prefeitura 
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Carlos Patrocínio, do Município de Belo Horizonte (MG), solicita autorização 
favorável ao Projeto com uma emenda que apresenta. para contratar operação de crédito junto ao_ Banco de Desen

volvimento de Minas Gerais S.A . ........:. -BDMG, no valor de 
- 2 - um bilhão, cento e Yinte e nove milhões-, Oitenta e nov~ mil, 

OFÍCIO N~ S/50, DE 1993 quinhentos e oitenta e Oíto -cruzeiros reais: ·a -preços de abril 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ de 1993, utilizando re_cursos do Banco Internacional de Re-

da Resolução n9 110, de 1993) construção e Desenvolvimerito - BIRD. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Económicos.) 

Ofício n'S/5(J, de 1993, através do qual a Prefeitura Muni-
cipal de Planalto (RS), solicita autoriZação para contratar ope- - 7-
ração de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande -- OFÍCIO N' S/148, DE 1993 
do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de dois bilhões, oito-
centos e vinte e _oito milhões, cento e quarenta e sete mil, (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 39 
novecentos_- e quarenta e seis cruze'iros, á preços de janeiro da Resolução Ô9 110, de 1993) 
de 1993, utilizando recursos do Fundopimes. (Dependendo Ofício n' S/T48; de ~1993, através-do qual a Prefeitura 
de parecer da Comissão de Assuntos Económicos.) Municipal de São Luiz Gonzaga (RS), solicita autorização 

_ J _ para contratar operação ~e crédito __ ,i.!!!lto _p.o Bancó do Estado 
do Rio Grande do~ Sul - BANRISUL, no valor de vinte 

OFÍCIO N• S/136, DE {993 e quatro milhões de cruzeiros reàis;·~a préÇos·âe julho de 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ 1993, utilizando recursos do Fundopimes. (Dependendo de 

da Resolução n~ 110, de 1993) parecer da Comissão de .Assuntos Econô~icos.) 

Ofício n' S/136, de~ 1993, através~ do q_ual a Prefeitura - 8- -
Municipal de União da Vitória (PR). soliCita autorização para -OFÍ~Iii ~. S/1S3; DE .1993 
contratar operação de crédito junto ao B_anc·o do J:;stado do 
Paraná S. A. _ BANESTADO·, rio valor de dezoito milhões (Induído em Orde_m dQ Di~ nos termos do art. 3~ 

~ ~ da Resofução n• 110, de 1993) de cruzeiros reais, a preços de maio de 1993, utilizando recur-
sos do Progtama Estadual de Desenvolvimento Urbano ~-- Ofício no:> S/153, de 1993, através do qual a Prefeitura 
PEDU. (Dependendo de parecer da Comissão de As.suntos Municipal de Porto Alegre (RS), solicita autorização para 
Económicos.) contratar operaçãb de crédito junto ao Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul S. A. - BANRISUL, no valor de dois 
bilhões. noventa e quatro milhões e cinqüenta e um mil cruzei
ros reais, a preços de outubro de 1993, utilizando_ recursos 
do Fundopimes. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Económicos.) 

-4-
0FÍCIO N• S/137, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 31' 
da Resolução n• llO, de 1993) 

Ofício n' S/137, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Angra dos Reis (RJ), solicJtã autOrização para 
contratar operação de crédito junto à Cai:Ka Ecoilómica Fede
ral - CEF, no valor de trezentos e treze milhões, seiscentos 
e noventa mil, novecentos e oitenta e oito cruzeiros_ reais 
e setenta centavos, a preços d_e julho de 1993, utilizando recur
sos do PROSANEAR. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos.) 

., - -

-- - ~----=,~ 

' OFÍCIO N; S/154, DE 1993 
-9-

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3o 
da Resolução n• 110, de 1993) 

Ofício n' S/154, de 1993, através' do-qual· a Prefeitura_ 
Municipãl de Colorado (PR), solidta autorização- para contra
tar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
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S.A. - BANESTADO, no valor·de SeSSenta e um milhões 
de cruzeiros reais, a preços_dê setembro dç: 1993, utilizando 
recursos do Programa Estadual" de DesenvolvimCnto Urbano· 
- PED U. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos.) 

-' 10-

OFÍCIO N• S/155, DE !993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennOs do art. 3~ 
da Resolução n• no, de 1993) 

Ofício n• S/155, de 19.93, através âo ·qual a Prefeitura 
MuniciPal de Mariluz (PR), solicita autor'ii:3.ção pará êOii"trà)àr 
operação de .crédito junto _ao- Banco do.J;:Stado dQ j?~fatiá 
S.A..-BANEST ADO, no valor de dezeos.ete milhões e sete
centos mil cr~zeiros reais, a· preços de- setembro de .1993, 
utilizando recursos do Programa Estadual d_e Desenvolvimen
to Urbano- PEDU. (Dependendo de paiecer da Comissão 
de Assuntos E~onômicos.) 

-11-

0FÍCIO N• S/157, DE !993 

(Incluído em Ordem do Dia nos-termos do art. 3' 
dd Resolução n• 110, de 1993) . 

Ofício ri• S/157, de 1993, através do. qual a Prefeitura 
Municipal de Fazenda Rio Grande (PR), solicita autorização 
para contratar operação de crédito junto -aO Banco do Estado 
do Paraná S/A - BANESTADO, no valor de quarenta e 
sete milhões e duzentos mil cruzeiros reais, ~a preços de setem
bro de 1993, utilizando recursos do Programa Est~dual de 
Desenvolvimento Urban~-:- PEDU~_(I?ependend<? de pare
cer da Comissão de Assuntos Económicos.) 

-12-

0FÍCIO N• S/158, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ 
da Resolução n• 110, de 1993) 

Ofício n• S/158, de 1993, através cté) qual a Preré"itura 
Municipal de Missal (PR), solicita aUtoriZação para contratar 

qperação de crédito junto ao ·Banco do Esta'dó--4o Paraná 
SIA- BANESTADO, no valor de dezoito mil~ões e oito
centos mil cruzeiros reais, a preços de junhO de! 1993~ utili-

. ·zando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano - PEDU. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos_ Econômkos.) _ 

-13-

0FÍCIO N• S/160, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ 
da Resolução n• 110, de 1993) 

Ofícío n9 S-1160,-_de i993;'~~t;;vé~ d~ qual ~ Prefeitura 
Municipal de Nova Olímpia (PR), sOliéíta aUtorização para 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S/ A- BANESTADO, no valor de quartorze milhões 
e quinhentos mil cruzeiros teãis~- a preços de setembro de 
1993, utiliz.indo recursos do Programa Estadual de Desenvol
VÍ':fle~t.o Urbano- PEDU .. (Dependendo de parecer da Co-· 
m1ssao de Assuntos Ec.onômicos.) 

-·14-

0FÍCIO N' S/166 DE !993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ 
· da Resolução n• no, de 1993) _ 

Ofício n' s'/166, de í.993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Caxias do Sul - RS, solicita autorização para 
contratar operação de crédíto, junto ao Banco do Estado 
do R.io Gra:nde do Sul- BANRISUL, no valor de oitocentos 
e sessenta e sete mÜhões, trezentos e trinta mil Cruzeiros reais, 
a preços de outubr_:o de 1993, utilizando recursos do Ftindo 
de Desenvolvimento ao Programa Integrado de Melhoria ~o
cial - Fundopimes. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais 
hav-endo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19hl8min.) 

Ata da 2593 Sessão, em 15 de dezembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Humberto Lucena 

As 19 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. Saraiva _ Jarbas Passarinho _João Calmon _ João França _ João 
SENADORES: Rocha _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Paulo Biso! 

Affonso Camargo- Albano Francq - Alfredo Campos - Almir José Richa- José Sainey - Júlio Campos_ Júnià Marise - J~tahy 
Gabriel _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _Antonio Mariz _ Aureo Magalhães - Lavoisier Maia - Levy tlias - Louremberg Nunes 
Mello _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli _ César Dias Rocha - · Lovrival Baptista - Lucídio Portella - Luiz Alberto-, 
- Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro. - Dario Pereira -· Oliveira __ Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda'. 

D. c · D" ald - Marco Maciel _ Mário Covas _ Marluce Pinto _ Mauro rrceu amerro _ 1v o Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio 
Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Eya Blay - Benevides- Meira Filb.o- Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson 
Flaviano Melo_ Francisco Rollemberg _ Gari_baldi Alves Filho_ Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão_ ()dacir Soares _ 
Gerson Camata _ GilbertO Miranda _ G~iÍ!)errne Palmeira _ Onofre (ij,u;an :._Pedro 'siffion...:PedroT~ix~lra _ .Racl!idSiilllinha 

. . Henrique Almeida _Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ l"n\m . Derzi _ Raimundo Li!"ll _ Ronaldo Aragão _ R9nan Tito _ Ruy 
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Bacelar _ Teotpnio Vilela• Filho V almjr C:ampelo _ Wilson 
Martins. ' . . . , '' -· 

' ". ' . '. ' ' 
O SR •. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A lista de 

presença acusa. o comparecfuiento de 75 Srs. SenadoréS: 
Havendo número regimentãl 1 declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de De_u~1 ~niciamos no~Sos tr3.balhos. _ 
O Sr. 1 '' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguínte- ' - -- - -

'. /'~J.'J!:P,I!C,N'l;'E 
· ·oFíCios· · 

DO .PRIMEIRO SECRETÁRIO 
-DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

W 45)/9-:>, 'de i5 do corrente, encaminhand.o, para os 
devidos fin-s,: au!ógra~OS do PTqjeto de Lei dã Câmara n~ 74. 
de 1993 (n•'4.562189, naCasa de origem), que transforma 
as Escolas AgrotéCniCas Fetletais e~_ ~utarquias e_ dá outras 
providências; _ - · _" '_, • ·__ '· ----~ · ·: · · · · ·· · · 

N•) 452/93. dC f5 do _corrente. encaminhando, para os 
devidos fins. autógrafos d~ ~f~jct2_~(: Le_i_Q~,C&mara -O'' 89,_ 
de 1990 (n" 3.633/89, na Casa de origem), que dá a denomi
nação de PresidcnteJuscelino Ku]?i_tschek de Oliveira à Rodo-
via BR-364; e ~ . ~. . ~~ 

N" 453/93, ae -15 do coTrente. encaminhando, para os 
devidos fins, autOgiafos dÚ Projeto de Lei do Senado n\' 183, 
de J98} (n" 8.576186, naquela Casa), de autoria d.o Senador 
Gastão Müller, que acresc_epta parágrafo.ao art. 3~_e revoga 
P.art. 4' da Lei n• 6.994, de 25 de maio de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Expe-
diente lido vài à publicação. ' ' · · ' ·- -_· · · · 

. Soói'e a- mesa, re_(juerimeiltoS que-~serãO -lidos pelo Sr. 
1\' Sel:iCtarió.- · -· 

SãO -lidos os_ segUintes 

REQUERIMENTO N• 1.430, DE 1993 

RequeremOs urgêricia, rios te_rriios do art. 336, b, do Regi
mento Interno, para o Ofício Sf164, de 1993. _ ____:_ Satã das 
SéS:sõeS, 15 de_ dezembro de 1993. - Affonso Camargo -
Álvaro Pacheco - Antônio Mariz - Aureo Mello - BeiJo 
Parga - Beni V eras - Carlos Patrocínio --=- César Dias -
Cid Saboia de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro 
- Eduardo Suphcy - Elcio Alvares - Esperidião Amin -
Eva Blay - Francisco Rollemberg - Garibaldi A-lves. Filb_o 
- Gerson Camata- Gilberto Miranda- Humberto Lucena 
- Iram Saraiva- lrapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho 
- João Calmon - João França :- João Rocha - Josapbat 
Marinho - José Fogaça - JOsé Ricba - José Sarney
Júlio Campos- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Mansueto de Lavor - Márcio 
Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto 
......__Mauro Benevides- Meira Filho-:- Moisé$ A.brão ~-Nelson 
carneiro- Nelson Wedekin- Onofre Quinan:....:.. PedrO Simon 
- Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito 
..,.:., Ruy Bacelar -. Teotônio Vilela Filho - Valmir Campelo 
""':''.Wilson Martins. 
.~/ 

REQUERIMENTO N• 1.431, DE 1993 

· ' · Requeremos urgênciã., nos termos cio art: 336, b, do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n\' 247, 
de 1993 (n• 4.233/93, na Casa de origem), de iniciativa do~ ~ 

_ Presiçjente da Republic~r. que dispõe sobre a conces-são de 
anistia, nas condições que menciona. 
• · -Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1993. ~·Alfonso 

Camargo - Albano Franco - -Alfredo Campos - Álvaro 
Pacheco - Amir Lando - Antônio Mariz -· A~r_f!9 Melto 
- Bello Parga- Carlos De'Carli- César Dias- Cid Sabóia 
de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo 
Suruagy- EduardO S11plicy- Elcio Alvares-- Epitácio Cafe
teira - Espiridião Amin- Eva Blay - Flavio Melo - Fran
cisco Rollemberg· ~ _ Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata 
- Gilberto Mirãndá .:... Hydekel Freitas - Iram Saraiva -
Irapuan Costa Júnior- João Càlmon- João França- João 
Rocha - Jonas Pinheiro - JOsé Paulo Bisol -·'José Sárney 
- Jiínia Marise - Lavoisiel- Mãia .~ Louremberg Nunes Ro
cha - Lourival .Baptista - Luc.ídio Portella - Lui~ Alb~rtO 
Oliveira - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor :.....:.. 'Márcio 
Lacerda - Marluce Pinto - Meira Filho _; Moisés Abrão 
- Nabor Júnior'- Nelson Wedekin - N_ey Maranhão -
Qdacir Soares - Onofie Quinan -- Pedro Teixeira - Rachid 
Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Roy 
Bacelar- Te_otô~njq Vilela Filho- Yalmir .Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humbditb Lucena)- 'Esses reque
rimentos _serão votadOs após a "OrdClli dó bia, na for:rna do 
disposto o art. 340; inciso II, do R.egimenÚ> Interno;· 

O SR. ALBANO FRANCO- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra o n~~re Senador Albano Franco, pela ordem. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN --,SE. Pdà ordem. 
Sem revisão do Ofa-dor.) - Sr. Presidente, _desejanlos que 
conste __ efD. __ A_ta a nQSS!l pr~sença-·e o nosso ~OtO "sim'' ao 
Proje~tó de Lei no135, de 1993 ~Complementar, porque na 
hora em que ingressávamos no recintO do Senado Federal 
já -~sfava o regist;n~"eletróniccifeito. · _ 

~ Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' refe
re-se à sessão anterior, em que daria o seu voto ''Sím" ao 
projeto de lei de autoria do nobre Senador Pedro Simon. 
Constará de Ata, nobre Senador Albano Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno -único;do Proj~t~ de L~i do Senado 
n'-' 41. de 1993. de autoria da Senadora Marluçe Pinto, que 
dá nova redação ao art. 15 da Lei n'-' 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973, que "'diSpõe sObre o controle sanitário do comércio 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e cartela tOS, 
e dá outras providências", tendo _ __ _ _ 

Parecer profeiidO- em Pl~riárh~ em substituição à Comis
são de Assuntos Sociais, RelatOi-: -Senador Carlos Patrocínio, 
favorável ao Projeto_ coll! uma emenda que apresenta. 

A matéria ficou sobre- a mesa durante três dias úteis, 
a fim de receber emendas. 

À proposição não foram oferecidas emendas nesSe pe
ríodo. 

Em discussãO o projeto e a emenda apresentada pelo 
Relator, em turno único·: (Pausa) 
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Nãtf fmvcndo quem rcça_a palavra, ,ClJCCrro a ç!.i.scussão. 
Em vota.ção o projeto, :)e.m pr'Cjuízo da emenda.· · 
.Os Srs. Senadofes 4ue'.o ·aprovam queiram permanecer 

sentados·. (Pausa) 
-Aprovado. · 1- • •f 

Em votação a emenda ~pres.entada pelo Sr. Relator. 
OS Sr:;. Senadores que f1 a_,provam qucir_am permanecer 

sentados. (Pausa) · 
Aprovada. 

A matéria vai à Co.missã_6 Diietora pa"rà ~tre-daçãÕ 
final. 

O SR: .!'RESIDENTE (Humhérto Luc'Fna) -,Sohrç,a 
me_sa, rcdação final a ser lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte . '., 
-,1' 

PARECER N• 475, OE 19~Ú·. 
(Da Comissão Oiretorà) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 41, 
de 1993. '' · • ' 

A O;:uTI)sSão Dire-tora~apresenta a redaçã·~fi~al do Pr~j~to 
ÇIÇ Lei do Senado' ir• 11. p.é .1993_, de a-utQ_t:ia da Senadora 
Marluce P~nto, que dá nova redação ao prt. 15 da Lel n'·' 
5_.991. de 17 de dezembro de 1993. que dispõe sobre o _controle 
sanitário do comércio de drogas. medicam,eptos, ins.umos far-
macêuticos_ e correlatas, e dá outras providências. _____ _ 

Sala de Reuniões da Cbinissão, 15 de:ctezembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente - LucídlO Portella, RelatOr 
- Beni V eras- :Nabor JúniOr. ' : ~ · . _ .. 

ANEXO AO PARECER N' 475; OE 1993 
Redação final do Projeto de Lei' do Senado n~ 41, 

de 1993, que dá nova redação a·o~ árt. 15 da Lei n~ 
5.991, de 17 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
o controle sanitário dO comifrciO -de drogas, medica
mentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras 
prov~dências. 

O Cóngressb Nacional decreta:_ 
Art. I" O art. 15 da Lei n' 5.991. de 17 de dezembro 

de. 1973, passa a ter a seg~i~te redaçào: ·- -- ;.---. _ 
"Art. 15. A farmácia, a drogaria e h ervanário terão, 

obrigatoriamente, assistência de técnico ie~Ponsável, inscrito 
no Conselho Regional de- Farmácia, na forl'l1a da lei. 

§ 1~ Para o efeíto da assistência técnica prevista no ca-
put deste artigo, são considerados responsáveis: 

I- pela farmácia,.o farmacêutico; -
II- pela drogaria e pelo ervanário: -
a) o farmacêutico ou; 
b) o oficial de -farmácia ou auxiliar de fàrmáda, pOrtador 

do devido diploma de curso profissionalizante em nível de 
segundo grau. __ _ __ ... - ____ - . -. ~. 

§ 29 O prático de_ farmácia ou de drogaria, que não 
seja portador de diploma de curso profissionalizante. poderá 
assumir a responsabilidade técnica de drogaria ou de ervanário 
de sua propriedade ou co-propriedade, desde que comprove 
o exercício da atividade pelo prazo mínimo de dez anos, inin-
terruptas ou não. _ __ _ _ _ 

§ 39 O responsável técnico pela farmácia, obrigatoria
mente, permanecerá, no estabelecimento, durante o horário 
de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. 

§ 4" É respeitado o direito _adquirido pelo provisionado 
para exercer a responsabilidade técnica .de. farmácia." 

Art. 7·• -Esta lei entra em vigor na data d~ sua publi
cação. 

_Art..3". _Revog~m-se as disposiçõ~s em cont(ário. 

ú SR. PRESIDENTE (Humberto l.u~oa)- Em discus· 
são a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a·ctiscussão. 
A redação final é dada como aprovada, independente

mente de votação. 
A matéria vai à Câmara ·ctol) Dcputadqs: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Item 2: 

- · (Incluído e~ Ord~.:O do Dia nos termo~ d~ art. 3~ 
___ da Resólução n• li O, de 1993] . _. 

óffcio i1·' srso~-de- í993_. atrâv-és do _qual a Pre'feitura !vfuni
cipal de Planalto (RS). ~olici'~~ ~4f9{Í~<!çãP pal~-Ço~tr~tái ope
ração"-de. crédito junto ao Barico, do Estado do iúo Grande 
do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de -do'iS bilhões. oito
centos e virlte e oito l_ll_ilhõt;:s. _·cento_ e quarenta e sete _mil, 
noveceritos e qUarenta e seis cru.Zefr""õs: a· Pieços de janeiro 
de-1993. utilizando recursos do FUNDOPIMES{Dependendo 
de parecer da ComiSSão de AssuntoS Económicos) 

-Sobre a mesa, parecer que setá lido pelo Sr.!'-' Secretário. 
É lido o seguinte 

PARECER N' 476, OE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Ofí
cio_ "S" nD 50, de 1993 sóbre o pedido de autorização 
para que o Prefeito de Planalto (RS) possa contratar 
operação de crédito no valor de Cr$2.828.147.946,00~ 
a pre·ços dê janeiro-de 1993, junto ao Banco do Estado 
do EStado do Rio Grande do Sul. 

Relator: Senador José Fogaça 
1) O Senhor Prefeito Municipal de Planalto.(RS) solicita 

autorização de5ta Casa para contratar operação de crédito, 
r\il valor de CR$ 2.828:147.946,00 (dois bilhões, oitocentos 
e vinte e_ oito milhões, cento e quarenta e sete mil, novecentos 
e quarenta e seis cruzeirOs); -a preços de janélro de 1993, 
junto ao Banco dQ E!$:tado do_ Rio Grande do SuL - - · 

__2). Os_ recursos serãO utilfzad9_S na execução çlo Prog_rama_ 
In~_g_t:_ado de_ Melhoria Spcfaf d-aquele Município. O Programa 
tem -comoTo'rites -de fiflãnCiamento recursOS do TesOuro -do 
~s_tãdO~ do-RíO .. dfande d9 Sul e ;1poio suplementar do Banco 
Tiltern~cional __ para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD:no ãmbito do FUNDOPIÍVIES. ·-c- .. 

=_-_'3) _-Cohtckriíe pareCer do :BanCO Central do ·BrâsH, a ope
raÇãO de c_réditÇl encontra-se dentro dos limites previstos· na 
R,es.o)ução n:36/92, do $f'n~d.o federal. 

.: 4) _-Corria 9 pleito está dentro dos limites fixado·s pelo 
Sen~do Federal e a inst~ução processual atende às exigências 
contidas na_Resolução-n"' 36/92, somos favoráveis à aprovação 
do pedido, nos termos do seguinte: -

PROJETO OE-RÉSOLUÇÃON• 140, OE 1993 

Autoriza a- Prefeitura Municipal de Planalto (RS) 
a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$2.828.147 .946,00, a preços de janeiro de 1993, junto 
ao Banco do E~tado _do Rio Grande do Sul. 

_Q Senado Federal resolve: 
. _Art. l' É a Prefeitora Municipal de Planalto (RS) auto· 

rizada a contratar operaÇão de crédito, no valor de 



Dezembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). Quinta-féra 16 11493 

Cr$2.828.147 .946~oo·- (doiS "bilhões, ·oitocentOS e -Vinte e oito 
milhões e novecentos e quarenta e seis cruzeiros), a preços 
de janeiro de 1993, junto ao Banco do Esiado-do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 2"' A operação de crédito a que se refere o artigo 
ant~rior será realizada nas seguinte~ _çondições: ___ _ 

. "a) valor pretendido: Cr$ .. ?.-.ª28.)47.94~,00, a preços 
de jan/93 (equivalente· a Cr$ 3.577:890;0QO, a preços de 
fev/93); · 

b) prazo desembolso dos recursos: 60_ di~s; 
c) juros: 11,00% a.a.; 
d) atualização monetária: Reajustável pelo IGP-FGV; 
e) garantia: caução das parcelas que se fizerem n.eces

sárias do produto da arrecadação trib!J.tária municipal, inclu-
sive quotas-partes do ICMS e do FPM; · 

t) destinação dos recursos: Programa Integrado de Me
lhoria Social; 

g) co~~iç~e$ de pagamento: 
- do principal: em 48 parcelas mensais, igUais e_ suC~s

sivas vencíveiS ·nó dia 20 de cada mês, vencendo a primeira 
12 m~ses ap"ó·s a pririu~~ira liberação; - · _- __ 

- dos juros! exigíveis ·trfni.eshàfrrierite na "cãrêricia ,e 
mensalmente na amortização.'-' _ _ 

Art. 3~' O prazo para ó exercíciO da presente autori
zação é de 270 dias a contar da vigêi1c_i~_d~:s~_R_c;_~~l!J.Çã?. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigo!"_na ~a~a de sua 
publicação. ··· · · - · · 

Art. 5~' Revogam-se as disposições em'c~i!_tJári_9._ 
Sala das Comissões, 14 de dàembro de 1993. -João 

Rocha, Presidente -José FogaÇa~ R.:e1ã:tor-=---Affiulso Camar
go - Elcio Alvares - Álvaro Pacheco - Ronan Tit~ - João 
Calmon - Raimundo Lira - Gilberto Miranda - Dirceu 
Carneiro - José Richa - Saldanha Derzi - Marluce Pinto 
- Eduardo Suplicy - Beni V eras. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - b parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução_ n:.11Q, 
de 1993. · · 

A Presidência esclarece que durante a diScuss~o" do prg_-
jeto poderão ser oferecidas emendas à pro~sição: 

Em discussão o projeto. '(Pausa.f 
Não havendo quem peça a palavra, ~nc~rro a discussã;o. 
Em votação. __ _ _-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretôi"â Para a redação 
final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :._ Sobre a 
mesa, redação final a ser lida pelo Sr. 19 Secretário. 

Ê lida a seguinte · 

PARECER N• 477, DE 1993 
(Da Comi5sao Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 140, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresentá a teâação final do Projeto 
de Resolução n"' 140, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Planalto (RS) a realizar operação de crédito junto 
ao Banco_ do Estado do Rio ~rande do Sul, no valor de 
CR$2.828.147.946,00 {dois bilhões, oitocentos e vinte e oito 

milhões_, cento e quarenta e sete 'mil e novecentos e quarenta 
e seis cruzeiros), a preços ·de janeiro.de 1993, junt(\ "o Banco 
do Estado do Rio.Grand.e do Sul .. 

Sala de Reuniões da Comissão. 15 de dezembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
~Beni V eras -'Nabor Júnior._ 

ANEXÓ AO PARE.CER N" 477, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 140, de 
1993. 

I I--

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos ~o art. 48? ~t~rp 28, dc;:d~.c:ghp~nt_o Interno. 
promulgo a seglftntê:. - -_ -

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Planalto (RS), 
a contratar operação de crédito no valor de 
CR$i:S28~147 ,94, a_ preços de janeiro de 1993, junto 
ao Banco do Estado do Rio Gr3nde do Sul. 

O __ Se_nado ..fe_S]_~ral resolve :r _. _ _ __ . _ 

Art. ls> E a Prefeitura Municipal de Planal,to (RS), nos 
termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal. auto· 
rizada a contrata-r operaÇâd de crédito no valor de 
CR$2.828.147,94 {dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil. 
cento e _quaren_ra, ~ sete cruz;eiróS -reãis e nove"nta e cjuaúo 
cenúlvos), a preços de janeiro de 1993, junto ao Banco do 
Estado do Rio Gr,ande do Sul. 

. Art. . .2~ A-operação de crédito a que se refere o artigo 
anterior será realizada nas segUintes condiÇões: 

. a) valor pretenilido: CR$2:828.147 ,94,_a pie-<(OS ele-janeiro 
de 1993 (equivalente a CR$3.577.S90,00, a preços d fevereiro 
de 1993); 

b) prazo desembolso dos recursos: sess.enta dias; 
c) juros: 11,00% a.a.; 
d) atuallzaç_ão monetária: reajustável pelo !GP- FGV: 
e) garantia: caução~das parcelas que se fizerem necessárias 

do produto tla arrecadação tributária municipal, inclusive quo
tas,partes do ICMS e do FPM: 

~ O destinação dos ~CJirsos: Programa Integrado de Melho
ria Social: 

g) Condições de pagamento: 
-~- d~Q prin~ip~_:_ern qu~~enta ~ _oit~_ par~ela~ mensais, 

iguais e sucessivas, vencíveis no· dia 20 de cada mês, vencendo 
a primeira doze rileses após a primeira liberação; 

- dos juros: exigíveis trimestralmente na caréncia e men-
salmente na amortização. -

__ Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
de sua publicação. 

Art. 4<.> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. _ - · _ - -- _ 

Art. 5~' Revogam-se as disPoSições em contrário". 

_ ... O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em'discus
são a .redaç~q final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A redação final é dada como aprovada, independente-

mente de votação .. _ ~--, . · 
A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 3: 

OFÍCIO JÍii Slt36, i>E í99:\ ... 
(Incluído em Ordem do·P.ia nos-termo~-do art.·3" 

. da Resolução n••,JIO, de 1993). ' · 

Ofício n" S/.136, de- 1993,.-através _do _qual a Prefeitura 
Municipal de União da Vitória.(PR), SoHdt').~_lltorização para 
contratar OperaÇão Jc cl-é'dit,o" j,u)nto ao -BariCó do ESÍado do 
Paraná S.A - Bane~1ado, no valor de deZOito-milhões de 
cruzeiros reais, a preços de maio de_ 1993~-útiiizanCfõ recursos 
do Programa EStadual de Dcsenvolvimentó Urbano'-' PE
DU: (Dependendo de parecer· da Comissãó'de Assuntos Eco
nõmicos). . · ' · - -

, O,~r. Mário Çpva~- $~- ~r~sidenté;· 9"se é o it~-~ 1~
O'SR. PRESIOENTE (Humberto Lúaéiii) :___ Nãó., Sena· 

dor,éoitcril-3,- '--41. 

O Sr .. MáriO Covas- Mas já nãO -v6ÜIT{~~s ~t-iês- ffiãiérias? 

O SR. PRESIOEN'rE (Humberto Lu~çna) :___.Esta será 
a terceira votação, Sr. SCnàdor. ~-
· · · Sobre' a rnesa,.parecc·r da·Comt-ssão de· Assuntos Econô
micos a·ser lido pelo Sr. ·I" Sécretárlo: ·---• •, · 

· ·É lido· o ségüinte: • · ~ • · • ' : · ' • 
· · · · PÁímc·E.~ 1'1; ~7s, oE tH~ · .. 

. Do Sr. Presidente em exercício _d_o Banco Central 
do Brasil, encaminhando ao Senado.F.ederal, solicitação 
da Prefeitura Municipal de União da Vitõda ,- PR, 
para realizar op~r,a~ão de crédi~<? )~nto ao , ~anco 
d9 Estado do Paraná S.A -- Banestado no válor de 
CR$18.000.000~99 (~~~(]~to milhõefirde

1 
cruzeiros, t;"eais), 

a preços de maio/93, utilizando recô~os do Prqgra!lla 
t.St3dual ~e Desenvolvimento urbaD:o.- PEDU. 

Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira; 
Está cm pauta o Ofído "S".n'Ü6, de .Í99J. do sr: Presi· 

dente em exercício do Banco Central do Brasil, encaminhando 
ao Senado Federal solici!-açáo da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória - PR para realizar ope-ração ·de crédito 
interna. - --

A operação financeira -em questão apresenta aS segtiirite 
características_: · , 1 ; 

a) valor pretendido: CR$18.000.000~0UTdezoito milhões 
de cruzeiros reais), a preços de maio/93; t· 

b) juros:i2% a.a; 
c) atualização monetária:reajuStável pela TJ~ .. ; 
d) garantia:ICMS; ··· · 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-es

trutura urbana, através do Programa Estadu_al de D~senvol-
vimento Urbano- PEDU; ' 

O condições de pagamento: 
- do principal:amortização _em 48 (quarenta e oito) par

celas mensais. com carênchi.' de 12 (doze) meses; 
- dos juros:não existe período de carência. 
A análise do pleito da Prefeitura Municipal de União 

da Vitória deve tomar por base os parâm~_tros_da Resolução 
n' 36, de 1993, do Senado Federal, que dispõe sobre limites 
globais e condições para as opéraçõiS -de créd~~()_ inJerno e 
externo dos Estados. do Distrito Federal, Oõs Municípios e 
de suas autarquias. 

Foram anexados ao ofício os documentos requeridos pelo 
art. 6', § i" da referida Resolução. 

Segundo o Parecer Presi-93/l618, do Banco Centra] do 
Brasil, a operaçao se enquadra nos· limites previ~_! os na Resolu-_ 
ç~o n" 3~/~~ ~\1}_~~-proy_o<:a~ ~mpa~to. monetário no sistema. 

Assim sendo, nada temos a Opor à aprovação do pedido 
nos termos do seguinte: · 

PROJETO DE ll.ESOLUÇÃO N• 14\ D,E; 199,3 

Autoriza a Prefeitura MuniCipal de União' da Vitó
. ria - PR a realizar operação de trédito :junto ao Banco 
do Estado do Paran:á- S; A. - Banestado ~no· valor de 
Cr$18.000.000,0ó (de:zolto n)ilhões de 'cruzeirOs r~ais), 
3 preço de maio de 1993~· u'tilizando re~<:Ursos do Progra
ma Esta9ual 4e Desenvolvimento Urb*no- ·PEDU. 

OSehadoFed.ei-a(r~sqlv~:.· _ . -~.-~ -.. :.·, '_ .. 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Uniãb- dá VitOria 

-autorizada, nos termos da Resóluçácí n_? 36, de 1992', do Senado 
Fç~eral, ~ contr~ir 9peraçãq ~~·~r,éfiit~ !qte~f!q j~}ltO ao :Qãnco 
do Estado do Paraná S.A. - Banestado. ___ .,_ _ , 

Ar~. 2o _A operação financeira descrita rio art_- i\> apre-
senta as seguintes características , _ 
~~~. a) valor pretendido:Cr$18.000.000,00' (dezoito milhões 
riie crUzeiros re3isJ, ·a Pr-eÇós de rriaió/93; · 

b) juros: 12% ·a.a;, · · ' ---- · · ' · ' · ' ' · · 
c) atualização monetária:reaj_l,lStável pel~ 'f.R.; 
d) garantia: I CMS; .. 

_e) destinação dos ·recursos: reálizaçãd de obras de infra
estrutura urbana, através do PrOgrama Estaê:IUar de Dêsenvol-
virÍlentO-Urbano·- PEDU; ' '· · ·'' '' ~ · 
· o· ~ondiçõe~ ~~ pagam~O:tô: : _ · · · - · ~ . ~ . 

-do principal:amortizaçãoem 48 (quª{~n,t~ ~.o.ito) par· 
celas mensais, com carência de 12 (doze_) meses; 

- dos juros:não existe pe'ríodO de C-arência. 
.A:rt. 3~ A autorização concedida por esta ReSolução de

verá ser exercida num prazo de 270 (duzentos e setenta) diàs 
C9Qt~do:? da data de sua publicação. · 

Art. 4~ EStaResolução entra em-vigtWffá data de sua 
pilblicação. .. 

Sala das Comissoes, 14 de dezembro de 1993 -João Ro
Cha1 Presidente - tuiz Alberto~ Relator - Elcio Alvares 
--Alvaro Pacheco- RQnanTito- JoãoCalmon- Raimundo 
Lira- Gilberto Miranda- Affonso Camargo ;___ DirceU Car
neiro - José Richa - Saldal'lha Derzi - Marluce Pinto' .:.... 
Eduardo Suplicy 

O SR. PRESIOENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
é favorável e conclui pela apresentação de projeto de ·res&~ 
lução. . . · 

Cotnpletad3 a fase de instrução, passa-se à -discUsSãO. 
A Presidência esclarece que durante a discussão püde'nlO 

ser oferecidas emendas. . . . ; ' 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. ·.-' · 
Os Srs. Sen3dcil-es cj_ue- o aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para ·a re;dilÇ~o 
final. 

O SR. PRESIOENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, redação final a ser lida pelo Sr. 19 Secretário. 

E lida o seguinte 
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PARECER N• 479, De 1993 
(pa Comissão-Diretora) 

Redação final d'o ProjetO: de Resolução n~ 141, de 
1993. 

A COmisSão Diret'ora àpr'esent3 a redação final do projeto 
de Resolução n9 141, de 1993, que autoriza- a Prefeitura Muni
cipal de União da Vitória (PR) a realizar a operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO. 
no valor de CR.$18.000.000,00 (deZoito ·milhões de cruzeiros 
reais), ·a preços de mai-o_ de f993, Utilizando .recursos de Progra
ma Estadual de Desenvol~imehto Urbano·- PEDU. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente_- Lucídio Portella, Relator 
- Beni V eras- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 479, DE 1993 

· Redaç'ão 'final tlo Projeto de Resolução n~ 141, de 
1993. . 

Faço sab.er que o Senado-Fedé~a·l aProvou, e: eu: 
, Presidente\ nos termos-do art .. 48. item 28, 

do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• . DE i993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de_ União da Vitó
ria (PR) a realizar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor 
de CR$18.000.000,00, a preços de maio de 1993, uÍili
zando recursos do Programa Estadual de Desenvolvi
mento Urbano- PEDU. 

O Senado Federal resolve: . . . 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de União -da Vitói-ia 

(PR), nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contrair operação de crédito no valor 
de CR$18.ooo:ooo,OO (dezoit<) milliões de cruz_;'i~os reais). 
a preços de m~io de 1993, junio ao Bànco do _Estad<11do 
Paraná S.A.- BANESTADO.- - ~. . 

Art. 2~' A operação financeira dc!sciifa~ nO iit:- 19 apre
senta as seguintes características: -- --------=::-o.- · 

a) valor pretendido: CR$18.000.000~00 (dezoito milhões 
de cruzeiros reais) à preços de maio d~ 1993; 

b) juros: 12% a. à.; 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referen

cial; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: rçalização de obras de infra

estrutura urbana~ através do Prógrama Estadual de Desenvol
vimento Urbano - PEDÚ: 

I) condiçõe_vle'pagamento: 
- do prinCipal: amortização de obras de infra-estrutura 

urbana. através do. Programa Estadual de Desenvolvimento 
-ifrbano- PEDU; · 

- dos juros: não existe período de carência. 
Art. 3~ A autorização concedid~ por esta Resolução de

verá ser exercida num prazo de duzentos e setenta dias, conta
dos da data de sua publicação. 

Art. 49_ Esta Resolução entra em vigor na da:.ta de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -~Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encer o a discussão. 
A redação fin~l é consideraQa aprovae 1. indepe.nden

·temente de votação. 
A matéria vai à promulgação. . . . 
O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) -Item 4: 

.OFÍCIO N•• Sfl37,'DE Úl93. 

(Incluído em Ordem dd Diá h os terrrios do arL J• 
da Resolução n'' 110. de 1993) 

Ofício- n" S/137. "de ·199~. a~ravés P.o qual a Prefeitura 
Municipal de Angra dos Reis (RJ) solic{ta autoriz:ação para 
contratar operaç~o de cré~ito ju,nto ~ Caixã ECOnômica Fede
ral- CEF, no valor de trezentos e treze milhões. seiscentos 
ê noventa inil", noVecentos e oitentá e oito cruzeiros reais 
e setenta·centavos. a ·preços de julho de 1993. uiiliian.dO recur
sos do PROSANEAR. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1'·' Secretário. 
Ê lido o seguinte 

PARECER N• 480, DE 1993 

Da Comiss~o de_ Assun,tQs Eca:nômi_cos, sobre o Ofí
cio "S" n9 137/93, do Senhor Prefeito de Angra dos 
Reis (RJ), solicitando autorização para <;ontratat: opera
ção de créd!t!l Junto à Caixa J;:conômica Federal- CEF, 
no valor de CR$313.690.988,70 (trezentos e treze mi
lhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e oitenta 
e oito cruzeiros reais e setenta centavos), em julho/93, 
utilizando recursos do PROSANEAR. 

Relator: Senador Eduardo- Sti(ilicy · 
O Presidente. do BanCo cent"rãr dõ s'raSii eriCaniinha ao 

Sénadó Federal parecer DEDÍP/DIARE - 93/751. de 
13-ló-93. acerca-da ·manifestação daquele Banco Central rela
tiva à operação 'de crédito a ser contratada pelo M_uniçípio 
de Angra dos Reis (RJ), junto à Caixa Econômica Federal 
- CEF. no valor de CR$313.690.988,70 (trezentos e treze 
milhões. seiscentOs e noventa mil, novecentos e oitenta e oito 
cruzeiros reais e setenta centavos) em julho/93. utilizando 
recursos do PRO.SANEAR. 

A operação de crédito apresenta- as seguintes caracte-
rísticas: · · 

a) valor pretendido: CR$ 187.404.690,15 (cento e oitenta 
e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, seiscent_os e noventa 
cruzeiros reãis e quinze centavos), a preços de maio/93, equiva
lente a Cr$ 313.690.988,70 (trezentos e treze milhões, seiscen
tos e noventa mil, novecentos e oitenta e oito cruzeiros reais 
e setenta centavos), em julho/93; 

b) juros:l2%. a.a.; 
c) taxa de administração: 2% do valor do finaõciariiento; 
d) taxa de compromisso: 0,75% a. a.; 
e) garantia: ICMS; 
f) destinação dos recursos: obras de saneamento \abaste· 

ciniento-de água, esgoto sanitário, drenagem e educação sani
tária) em div-ersas localidades do município, beneficiando uma 
população de 81.000 habitantes; · 

g) condições de pagamento: em 20 (vinte) prestações se
mestrais. ~lculadas pelo Sistema Francês de All}ortização 
-Tabela Price, com 3_Q meses_ de carência. 

- Saliçntamos que; e-mbora _a ·solicitação feita ao Senado 
Federal tenha sido de 860~757,15 UPFs. (recursos do BIRD) 
a Instituição Financeira próp-ós para exàme do Banco Centra 
apenas 795.000 UPFs., correspondente a CR$ 187.404.690,15, 
em maio/93 e a CR$ 313.690.988,70, em julho/93. 
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Sendo o PROSANEAR desenvolvido com recursos do 
BIRD·(50%), CEF-(25%) e rriutuáriÓ-(25%), vale registrar 
que no caso em questão -se-rão lisãdos somente os recursos 
do BIRD, Uma vez qtie a OOritraparrida do município -abrange 
os25% da Ca1xa··e:cõi-tôiniC3--F~aeral, e!TI. ~azãd-de sua indispo· 
nibilidade financeira, at-uanÇio aquela i"ristítuição apenas como 
repassadora dos recursos. , · 

Ante o. exposto, somos pelo acolhimento do pleito nos 
termos do seguinte -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•OJ4:i, DE J993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis 
(RJ) a contratar operação de crédito junto à Caixa Eco· 
nômica Federal - CEF, no valor de __ ÇR$ 
313.690.988,70 (trezentos e treze Diilhões, seiscentos e 
'noVenta mil, novecentos e oitenta e oito cruzeiros reais 
e setenta centavos)? em julho/93, utiliz~ndo r_ecursos 
do PROSANEAR. 

O Senado Federa( resolve: ~-~ -- -
Art. 1" É a Prefeitura Muniçipaf de-· An-grã dos Reis 

(RJ) autorizada a contratar,_nos tçrmos da Resolução n\' 36/92, 
do Senado Federal. operação de crédito no valor de CR$ 
313.690.988". 7.0 (trezentos e treze_niilll_ô_e_s. ~eisc_entos_ e noventa 
mil, novecentos e oitenta e=oitõ crUzeirOS tC.iís ""ê seféf!ta centa-
vos) em julho/93. - __ - __ _ _ 

Parágra-fo único." Os recursos r~~_ri_d_os neste artigo, pro
venientes do PROSANEAR. serão- destiflã:dos à realização 
de obras de saneamento em diVersas loCalicfãdes do município. 

Art. 2" AS condições financeiras da operação são as 
seguintes: - - -, .,-,...,,_-,~-----

a) valor pretendido: CR$ 187.404.690,15 (cento e oitenta 
e sete milhões, quatrocentos e quatro mil,_seiscentos ~noventa 
cruzeiros reais é quinze centavos), a preços de maio/93, equiva
lente a CR$ 313.690.988,70 (trezentos e treze milhões, seiscen
tos e noventa mil, novecentos e oitenta e Oito cruzeiros reais 
e setenta centavos). cm julho/93; 

b) juros: 12% a.a.; 
c) taxa de administração: 2% do v-alor do financiamento; 
d) taxa de compromisso: 0,75% a:a.; 
e) garantia: lCMS; 
f) destinação dos recursos: obras de saneamento (abaste

cimento de água, e_sgoto· ~anitário, drenagem e educação sani
tária) em diversas loCriHdadesdo município,_beneficiando um<:! 
população_de 81.000 habitantes; 

g) condições de pagamento: em 20 ("ipte) prestações se
mestrais, calculadas pelo Sistema Franc~s de Amortização 
-Tabela Price, com 30 meses de carência. 

Art. 3\' Esta resolução entrã em vigo-r·na data de-Sua 
publicação. 

Sala das Comissões. 14 de dezembro de 1993. - João 
Rocha, Presidente - Eduardo Suplicy, Relator - Affonso 
Camargo ~-Élcio Alvares-- -Álvaro Pacheco _, Ronan Tito 
- João Calmou - Raimundo Lira -- Gilberto Miranda -
Dirceu Carneiro --José Richa --Saldanha Derzi- Marluce 
Pinto - Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n" 142/93, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis a con
tratar operação de crédito junto à Caixa Económica Federai. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) ·· 
Não havendo quem peça a palavra_, enCerro a discussão. 

(Pausa.) ·· · 

Em votação. 
Os Srs. Senadoi-es que q aprovam ·queiram permanecer 

sentados._ (Pau:=.a.} 
- Ap=rovaàõ. 

A matéria vai ií Comissãq Diretofã p3ra a redaÇão 
final. 

- . . -- . -- . . ' -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 
_ . . .É lida o seguinte 

PARECER N' 48!", DE 1993 
(Da Comissão Diretora} 

Redação final do Projeto de Resolução no 142, de 
1993. 

A Comissão Diretora apreSenta a·redãçãO fíriãldo P-iojeto 
de Resolução n9 142, de 1993, que autoriza a Pr~feifurá Muni
cipal de Angra dos Reis (RJ) a co0 trata.r opera.~9 de crédito 

--ju-nto à Caixa Econômica Federa(_:_ CEF. _no. valor de 
CR$313.690.988,70 (trezentos e treZe milhões, seiscentos e 
noventa mil, novecentos e oitênta e oito cruzeiros reais e 
setenta centavos), em julhO de 1993, utilizando recursos do 
Prosanear. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro .de 1993. 
-Humberto Lucena, Presiclente - Lucídio Porella, Relator 
- Beni V eras...:... Nabor _Júnior. _ 

. }\NEXO AO PARECER N'481, DE 19~3 
Redação final do Projeto de Resolução n9 142, de 

o 1993. 

--:FaÇo sabér_ qúe- ~ SellãdO-F'edenlf ap.ro":~~.L e~~IJ. Presi
dente,_ ~os termos do ~rt. 48,ltem 28": àó Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ni , DE1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis 
(RJ) a contratar operação de crédito junto à Caixa Eco~ 
nômica Federal --CEF, no _valor· de 
CR$313.690.988, 70, em julho de 1993, utiliiaD.do recur
sos do Prosanear. 

O Senado· Federã.l resolve:-
Art. 19 É a Prefeitur-a ·MuniCipal âe -Angra dos R(ds 

(RJ), nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de CR$313.690.988,70 (trezentos e treze milhões, seiscentos 
e noventa mil, novecentos e oitenta e oito ci'lii.éirOs reais 
e setenta centavos) em julho de 1993. _ _ . -

Parágrafo único. Os recursos referidos nest~ ?rtigo, pro
venientes do PROSANEAR, seião destinados à realização 
de obras de saneamento em diversas localidades do município. 

Art. 29 As- condições financeiras da· operaÇão são as 
seguintes: ' 

a) valor pretendido: CR$187.404.690,15 (cento e oitenta 
e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, seisceritos=e noventa 
cruzeiros reais e quinze centavos), a preços de maio de 1993, 
equivalente a CR$313.690.988,70, em julho de 1993; _ 

b) juros: 12% a.a; · · · · -
c) taxa de administração: 2% do vãlor do finã.nciainento; 
d) taxa de compromisso: 0,75% a.a.; 
e) garantia: !CMS; 
f) destinação dos recursos: obras de saneamento {abaste~ 

cimento de água, esgoto sanitário, drenagem e educação sani-
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tária) em diversas localidades do Município, beneficiando uma 
população de oitenta e um mil habitantes; 

g) condições de pagamento: em vinte prestações semes
trais, caculada_s_ pelo Sistema Frances de Amortização- tabe
la Prite, com trinta meses de carência. 

Art._ 3n A autorização conCedida por esta resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
a partir da sua publicação. 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) -Em discus
são a rcdaçâo finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a rcdação final é _considerada apro

vada, independente de votação~ 
A matéria vai á promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humhcrto Lucena) -Item 5: 

OFÍCIO N• S/143, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3" 

da Resolução n" 110, de 1993 

Ofício n'' S/!43 de 1993. através do qual a Prefeitura 
Municipal de São Gabriel (RS) solicita autorizaçãO para con
tratar operação de crédito junt_o a_o Banco do E!>tado do Rio 
Grande _do Sul S.A - Banrisul, no valor de_ cinqüenta c seis 
milhões, trezentos e setenta c dois mil cruzeiros reais, a preços 
de junho de 19_93_, __ utilizando recursos do Fundopimes. 
(Dependendo de pare_cer _da Comissão de Assuntos Econô
micos) 

$_obre a mesa. parecer que será lido pelo Sr. l" Secretário. 
É lido o seguinte. - -- -- ---

PARECER N• 482, DE !993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofí
cio "S" n"143, de 1993 (OF Presi-93/280-3, de 12-11-93, 
na origem), do Sr. Presidente do Banco Central doBra
sil, encaminhando ao Senado Federal, solicitação da 
Prefeitura Municipal de São Gabfiei (RS), rei.iltiva à 
operação de crédito pretendida pelo município. junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, 
no valor de CR$StJ.372.000,00 (cinqüenta e seis milhões, 
trezentos e setenta e dois mil cruzeiros reais), a preços 
de junho/93, utilizando recursos do Fundopimes. 

Relator: Senador José Fogaça 
Vem a esta Comissão de Assuntos Económicos, o Ofício 

"S" n'' 143, de 1993. do Senhor Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando solicitação da Prefeitura Municipal 
de São Gabriei/RS, para que seja autorizada a firmar opc:_ração 
de crédito com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
- Banrisul, no valor de CR$56.372.000,00. a preços de ju· 
nho/93. 

Trata-se de financiamento para exe_cução de programas 
de infra:estrutu-rae deSenvolvimcnto-institucionâl naquela mu
nicipalidade, dentro do Programa Integrado de Melhoria So
cial - PIMES. que está sendo realizado com recursos do 
Tesouro do Estado do Paraná e suplementarmente apoiado 
pelo Banco Mundial, constituindo o FUNDO-PIMES. 

As carastcrísticas da operação de crédito, ora analisada, 
são as_ seguintes: 

a) valor pretendido: CR$56.372.000,00 (cinqüenta e seis 
milhões. trezentos. e setenta e dois mil cruzeiros reais), a 

preços de junhoN3. equivalente a CR$74.388.491,00 a preços 
de julho/93; 

b)juros: llY'c a.a.; 
c) autorização rnonetária: reajustável pelo JGP- FGV; 
d) garantia: !CMS e/ou FPM; 
e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de 

desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana. 

O condições de pagamento: 
- do principal: amortaziçâo em 4R (quarenta c oito) 

parcelas mensais, iguais e sUássivãS. vencíveis no dia 20 de 
cada mês vencendo a primeira 12 meses após a primeira libe
ração; 

- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência. e. men-
salmente na amortização. · 

A emissão da autorização do Senado Federal para opera~ 
ções de crédito interno, a exemplo do caso presente, funda~ 
menta-se nas disposições da Resolução n;' 36i92; do Senado 
Federal, a qual estahelece parâmetros c limites para as opera
ções de crédito intern~_ e_ ext~rno de Estado, Municípios e 
do Distrito Federal. 

Â luz da citada Resolução, o pedido da Prefeitura de 
São Gabrlcl/RS enconúa--se-ãdt!-quadamente instruído, dele 
constando toda a documentação exigida pela norma em vig_Of 
para processos desta natureza. _ . _ _ 

Cahe, por oportuno, fazer referência- ao aspe_cto das ga~ 
rantias oferecidas pelo município (parcelas do ICMS e/ou 
FPM) ao BANRISUL, na operação. A Emenda Constitu· 
cional n·• 3. de abril/93, com a introdução do § 4'.> ao art. 
167 da Constituição Federal. limitou a utilização desse tipo 
de recurso como garantia, apenas_em operações com a União 
ou para a liquidação de_ débitos para com esta. Assim, teSta 
inconstitucional e possível de contestação a citado garantia 
esta inconstitucional e passível de contestação a citada garantia 
na operação sob análise, uma vez que_ a matéria ainda não 
foi objeto de pronunciamento oficial desta Casa. 

Diante do acima exposto e destacando o mérito do pleito, 
somos de parecer favorável á autorização da operaç_ão ·de 
crédito pretendida pela Prcfe_itura Municipal de S_ão Gabriel/ 
RS objcto do Ofício "S" n'' 143/93, nos termos do seguinte 

. PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 143, DE i993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Gabriei/RS 
a contratar operação de crédito interno junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande- do Sul - Banrisul, no valor 
de CR$56.372.000,00, a preços de junho/93, para execu~ 
ção de programas de infra~estrutura e desenvolvimento 

___ in~tit!,lciQnal. 
O Senado Federal resolve: 

Art. 1\' É a Prefeitura Municipal de São Gabriei/RS, auto
rizada, nos termos da Resolução n•.> 36192, do Senado Federal, 
a cqntratar operação de crédito interno junto aQ BancO do 
Estado do Rio Grande do Sul - Banrfsul, ao_ vaJor_ de 
CR$.5.6.372.000.00 ( cinqüenta e seis m-ilhões. trezentos e seten
ta e dois mil cruzeiros reais), a preço~ de junho/93. 

Parágrafo único. "Os reCursos referidos no caput deste 
artigo destinam-se á irilPieinen-taÇão de prÕgramãs-de infra-es
trutura e desenvolvimento iristítucional, naqueia municipa:.
lidilqe, deittro do Programa Integrado de Melhoria Social
PIMES. 

Art. 2" A operação de crédito ora autorizada se realiZará 
sob as seguintes condições: 

a) valor pretendido: CR$56.372.000,00 (cinqüenta e seis 
milhões, trezentos e setenta e dois mil cruzeiros reais), a preços 
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de junho/93, equivalentes a CR$74.381Í..Ml.OO a preços de 
julho/93; ' · · 

b)juros: II% a.a-.; 
c) atualização monetária: reajustável pefo IGP- FGV; 
d) garantia: JCMS e/ou FPM: . . . 
e) destinação dos ·recursos: inVestiitfentos nas ·áreas· de 

desenvolvimento instituci6rtal e -de infta.=-esfrutura urbana; 
O condições de jlaga'niento: 

._,_ do principal: amorti~ação _em 4$ (quaren!~ e oito) 
parcelas mensais. iguais e sucessivas. YCJ1Cíveis no dia 20 de 
cada mês, vencendo a primeira 12 meses após a primeira 
liberação; ' ' · -, '.' __ 

- dos juros: exigíveis trimestralmente na carênCia e_Illenw 
salmente na amortização: -- ~- -_': !_ • • __ 

Art. 3'' O prazo -para o exercíciO da preserite-·autorlw 
zação é de 270 (duzentos e setenta) dias,. contado~- a partir 
de sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na_ data· de_~~ . .Ia 

publicação. · . . . . . 
Sala das ComiSsões. 14 de dezembro- de 1993. _""O""'"" João 

Rocha; Presidente ---José Fogaça, Relator- Affonso Camar
go :.....:. Élcio Alvares ....; Álv_aro PacJJ;eco_ -· Ronan Tito --João 
Calmon - RaimundO Lira - Dirceu 'Gilberto_ M_iranda -
Dirceu Carneiro - José- lficha - Saldanha Derzi - Marluce 
Pinto- Eduardo Suplicy- Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto d~ .. Resolução n"' ~4::?/9~, 
qUe i:tutoriza a Prefeitura Municipal de__ São Gabriel (RS) a 
contratar operaçãó de crédito-junto ao Bánco do Estado do 
R~Q OraQde do_Sul S.Á. -BANRISUL, no_ yalor de cinqücnta 
e seis n"Íilhões, trézentOs e setenta e doiS lrlil cruzeiros reais, 
a preço de junho de 1993, apara execução de_ progiarrías de 
infra-estrutura e desenvolvimento insfitucional. 

Ertfdiscussão o projeto (Pausa.) - · 
Não havendo quem peça a p·atavra. ·encerro a discussão, 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o- aprovam queifam pen)1a11écer 

sentados. (Pausa.) -- -
A matéria vai à Comissão Úiretora para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 

mesa, redação finãrqueSeiá pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte ... ~ 
PARECER N• 483, DE 1993 

Da Comissão Diretora-~ 

Redação fmal do Projeto de Resolução_ n~ 143, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçáo final do Projeto 
de Resolução no 143, de 1993, q~e autoriz~a Prefeitura Muni~ 
cipal de São Gabriel (RS) a contratar operação de~ çrédito 
junto ao Banco do_ Estado do Rio Grande do Sul - ~~~_Rl
SUL, no valor de CR$ 56.372.000.00 (Cinquenta e seis milhõe&. 
trezentos e setenta e dois mil cruzeiros reais), _ã preços de 
junho de 1993, para execuçâb de programas de infra-estrutura 
e desenvolvimento institucjonal. __ __ _ __ . _ , ,-

Sala de reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1993. 
-Humberto Lucena Presidente- Lucídio Portella Relator. 
- Beni V eras- Nabor Júnior. _ _ -~ ___ . ___ , _ 

ANEXO AO PARÉGER N'.48:i, DE 1993. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 143, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu . 
. Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 

do Regimento Int_errio; prpmulga a se_guinte. 
RESOL'JÇAO N' , DE 1993 

Àutoriza a Prefeitura Municipal de São Gabriel 
(RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul ~ BANRISUL, no 
valor de CR$ 56.372.000,00, a preços de junho de 1993, 
para execução de programas de infra-estrutura e desen
volvimento institucional. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'! É a Prefeitura Municipat de São Gab~ieqRS), 

no's termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Fe.deral, 
autQiiZa:da a Córítr-ãtar·opei--ação de crédito interno junto ao 
Bânco do Estado do R1o .Grande do Sul -: BANRISUL. 
no. valóf de Cr$ 56.372,oo():ob~(dn._qü~~ta:e Sei~ ín'it]lpe_s, tre
zentOS e Setenta e dois mil ciuzciros reais), a preços de junho 
de 1993. 

-Parágrafo único. _Os recursos,referidos no caput deste 
artigo destinam-se à implementação de programas de infra-es
trutura e desenvolvimento lnstituciorial. naC[uela municipoa
Iidade, dentro do Programa Integrado de Melhoria Social
PIMES. 

Art. 2'! A operação de crédito ora autorizada realizar
se-a sob as seguinteS condições: 

a) valor pretendido CR$ 56.372.000.00. a preços de junho 
de 1993, equivalentes a CR$ 74.388.491,00 (setenta e quatro 
milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa 
e um ·cruzeiros reais), a preços de julho de 1993; 

b) juros: 11% a.a; 
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV; 
d) garantira: ICMS e/ou FPM; 
e) destinaÇão dos. recursos: investimentos nas áreas de 

desenvolvimento institucional e 9ejnfra-estrutura urbana: 
O condições-de Pagamento: - ~ 
..,... do "principal: amortização em quare-nta- e bito parcelas 

rnensa"is; iguaiS suces~ivas, vencíve_is nq dia 20 de ca_da mês, 
ven.Céüdo a primeira 'doze méses após a primeirá liberação; 

- - dos juros: exigíveis trimestrãlmerite na carência_ e men
salmente _na.amortização. 

Art. 39. A autorização- concedida por esta Resolução 
cteVeJ-á ser _exercida no prazo de duzentios e setenta dfas, 
conüldos a partir de sua publicação. 

Art. 4". Esta Resolução e11tra em vigor t:J~ data de sua 
publicação; 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuGena)- Em discus· 
são a r_edação final. (Pausa.) 

Nã_o havendo que!If peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada corno definitiva-

mente adotada, independente de votação. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 6: 
~ . . OFÍCIO N• S/146, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 39 
~ da Resolução n• IIO, de 1993) 

Ofício n• S/146, de 1993, através do qual a Prefeitura 
do MunicípiO de Belo Horizonte (MG) solicita autorização 
para contratar operação de crédito junto ao Banco de Desen
volvimento de Minas Geraís S.A. -BDMG, no valor de 
um bilhão, cento e vinte e nove milhões, oitenta e nove mil, 
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quinhentos e oitet1tá e oito cruzeiros re3ís; 'a p·reçOs de- abril 
de 1993, utilizando recursos· do Banco· Internacional de Re
construção e DesenvOlvimento .....:...- BIRD. '(Dependendo de 
parecer da Comissão'tle Assuntos-EconômiCêis·. ~-- -

~obre .a mesa, parecer que será lido pelo Sr .. ~.'-'-Secretário. 
E lido o seguin.t~ ... 

. PARECER. N'484, DE Í993 ,'. 
Da Comissão de Assuntos EcoD.ôm'icos sobre o Ofí

cio "S" n" 146, de 1993 (Of. PRESI - 93/2911, de 
22-11-93, na origem) que encaminha solicitação da Pre
feitura Municipal de Belo Horizonte -- MG telath'a 
'à' ·qperação ·dé cr~dito pretendida junto ao Banco de 
.Desenvolvimentó de Minas·GeraisS.A. --BMG no valOr · 

. ·de· CR$ 1 .129.'089:588,00 (huiri bilhãO; éentO e- viitte · 
I e ÍJ.Óve milhões ·oitenta é Rôve mil e '<iui:riheniós e oiÍeniá ' 
e 'ohocruieifo's,re3is) a 'preÇos de' abril/93, utilizandO · 
recursos do Banco Internacional de Reconstrução e De
senvolvimento ~ BIRD. 

Relat(_)r: Senador Ronan Tito 
Est<i;~n;t pauta o Ofício "S" n" 146, ae 1993, do Presidente 

do BancQ Central-do Brasil, que .encaminha ao Senado Federa}. 
a solicitação da Prefeitura Municipal de Belo Horizome -=
MG que pede autorização para co·ntratar operaçãO de crCdito 
junto ao Banco de Desenvolvimen~o. de Minas _Gerais S.A. 
--BDMG. 

A operação fínanceira sob exame apresenta as seguintes 
características. 

a) valor pretendido: CR$ 1.129.089.588,00 (hum bilhão, 
cento e vinte e nove milhões, oitenta c nove mil e quinhentos 
e oitent~ ~oito c;ruzejr,os_re-ais), a preços de abril/93~ 

b) juros: 7,5% a.a.; 
c), atual_ização monetária: variação cambial; 
d) garantia: I CMS; 
e) destinação dos recursos: os recursos s_erã,o empregados 

no Prograrn_a de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeí
rões Arrudas e Onça, na Região Metropolitana de Belo Hori
zonte (MG); 

f) condições de pagamento: 
- dO 'principal: amortização em 20 parcelas_ semestrais 

iguais,_ i:q~ carêncía~de_ 60 (sessenta) meses; 
- dos juros: sete parcelas_s_emestrais até 30-12-96 e, a 

partir de 30-6-97. em parcelas mensais até o final do contrato. 
Foi anexado ao pedido o parecer DEDIPIDIARE-931876; 

segundo o qual "a operaçâo financeira se enquadra nos limites 
previstos na Resolução nu 86/92 do Senãdo Federal" e ''não 
provocará impacto monetário no sistema". 

Acompanha o referido parecer a documentação exigida 
pelos artigos 5• _e 6' da Resolução n• 36192. · 

Tendo. em vista a boa situação financeira da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte e a fundamentação técnica do 
empréstimo, opinamos pelo seu deferimento nos termos do 
seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÁON•I44, DE 1993 -

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
- MG a contratar operação de crédito junto ao Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BMG no 
valor de CR$ 1.129.089.588,00 (hum bilhão, cento e 
vinte e nove milhões, oitenta e nove mil e quinhentos 
e oitenta e oito cruzeiros reais), a preços de abril/93, 
utilizando recursos do Banco Internacional de Recons
trução e Desenvolvimento - BIRD. 

O Senado Federal resolve: -, -. - ___ '"-"" 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte..,....-; 

MG, nos termos da Resolução n"' 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada .a c_ontratar operaç.ão.de crédito junto ao 
Banco de Desenvolvimento de Min~s Gerais S.A .. -:-BMG. 
_ Art. 2'~ A operação financeira me~cionada no -art. 1<:> 
apresenta as Segtiin!es ~racú!rístiêàS:. , - -· : . . . 

a) valor pretendido: CR$ 1.129,0&9,588,00 (hum bilhão, 
cento e vinte e noy~ rnilhões, oitenta e nove mil e quinhentos 
e oitenta e_ oito cruzeiros reais), a preços de abril/93.-

b) juros: 7,5% .a . .a.:.-; . 
1 

c) atualização monetária: variação cambial; 
d) garantia: I ÇMS ;" . . , . . 
e) destinaç-ão dos recursos: os requ;sos serão empregados 

no Programa de San"eamento Ambiental das Bacias dos Ribei
rõesArrudas e Onça,. na Região Metropolitana de Belo Hori
zonte (MG); 

O condições de pagamento: . , . . . . 
- do principal: amortização em 20 parcelas _semestrais 

iguais, com carência. de 60 (sessenta) meses; 
--dos juros: sete-parcelas semestrais até 30~12-96 _e, _a. 

partir de 30-6-97, em parcelas mensais até o final do contrato. 
Art. 3~ A ·autOJi.ZaÇão concedid,a,pó,r esta resolução de- · 

ve-iá ser exérddã nunt,prazo de 270 (duzentos e setenta) .dias 
córitados da data de sua publicação. 

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. _ , . 

· Sala das Camisões, 14 de dezembro de 1993 .. :___ João 
Rocha, Presidente_:_ ROnan Tito, Relato-r- Affonso Camargo 
- Eduardo S-õj)liCy · - É leio Alvares - Álvaro Pacheco -
João_Çal_móit ~ RaimundQ Liia- GilbertO Miranda-· Diiceu 
Carli~eirO ...:.. José Ricõa - Saldanha DerZí- MarluCe Pinto 
- Beni V eras. · ' · · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nõ 144/93, 
que autoriza a Prdêitura do Município de Belo Horizonte 
..;__ MG, a contratar operação de crédito j1,1nto ao Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S/ A- BDMG. 

Em discus_são_Q pro}éto. (Pausa.} 
. Não havendo q~em peça a palavra, e!fCerro a discussão. 
Em votaçáo. , __ 
Os Srs. ~enadOres_que o aprovam queiram permanecer 

sentadOs. (Pausa.) - --
Aprovado._ 

A matéria vai à Comissão Diretora para a redação 
final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -cSob're .a 
mesa, re-dação final que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 485, DE 1993 

Da Comissão Dii"etora 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 144, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a- redição final do Projeto 
de Resolução n" 144, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Belo Horizonte (MG) a contratar operação de crédito 
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. 
- BDMG, no valor de CR$1.129.089.58K;oo (um bilhão, cen
to e vinte e nove milhões, oitenta e nove mil e quinhentos 
e oitenta e oito cruzeiros reais), a preços- de abril de 1993. 
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utilizando recursos do _San,co Internacion~tde Reconstrução 
e Desenvolvimento- BIRD. 

Sala de Reuniões da Comissão~ 15 .de. dezembro de 1993. 
- Humberto Lucena, Presidente, Lucídio Portella, Relator 
- Beni V eras- Nabor Júnior. 

ANEXO AOPÁRECERNe 485;DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução no 144, de 
1993. 

Faço saber que O Senado Fcder'al~ aprovou, e eu, 
-:> • ··, PreSidente, 

nos termos do art. 48, item 28, do -RCgimento Interno, pro-
mulgo a seguinte · '_·_·_• - · -_ 

RESOLUÇÃO W ,"bE!993. 

Autoriza.~ Pn;:feitura Municipal de Belo Horizonte 
(MG) a contratar ÇJperação de crédito junto ao Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerias S.A. - BMG, 
no valor de CR$1.129.089.588,00, a' preços de abril de 
1993, utilizando recursos do Banco Internacional de Re
construção e Desenvolvimento - BIRD. 

O Senado Federal 1-esolve:-
Art. 19 É a Prefeitura Municipar de Beio Horizonté 

(MG). nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a contra4tr opera·çãó de crédito junto ao 
Ban-co de Desenvolvímento de Minas Géi-áJs S.A . ....:....BDMG. 

Art. 29 _A operação financeira merú::Ionada 00 art. 1" 
apresenta as-seguintes características·: -

a) valor pretendido: CR$1.129.089.588,00 (um bilhão. 
cento e vmte e nove milhões, oitenta e nti"Ve-J!iil, quinhentos 
e oitenta e oito cruzeiros reais). a PrcÇOs'·(l~abril de 1993; 

b) juros: 7.5% ·a.a.: ~; ·- . o 

c) atualização ~onetária: variação ç:am bial; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: os recursos ~erão empregados 

no Programa de Saneamento Ambiental das Baci3s dos Ribei
rões Arrudas e Onça, na Região Metropcilitima de Belo Hori-
zonte (MG); .o o • 

f) condições de pagamento: 
- do principal: amortização em Vinte pãrcelas semestrais 

iguais, com carê"nciã ·ae sessenta meses; 
- dos juros: sete parcelas semestrais até 3Cfde dezembro 

de 1996 e. a partir de 30 de junho de 1997. em parcelas 
mensais até o final do contrato. -

Art. 39 A autorização concedida por esta resolução. de
verá ser exercida num prazo de duzentos e Setenta dias, conta
dos a partir de sua publicação. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigOr na data çle_ ~ua 
publicação. · · · - , - , 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~na)- Em discus· 
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada Como definitiva

mente adotada, independentemente de votação, 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 7: 

OFÍCIO N• S/148, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tei:mos do ait. 3'-' -
da Resolução n' 110. de 1993) 

Ofício n·• S/148, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de-São Luiz Gonzaga (RS) solicita autorização para 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
R!o Grande_do Sul- BANRISUL, n_o valor de vinte e-quatro 
m1_lhões de. cruf~irqs r~ais, a preços de julho de 1993, utili
zaJ;J.do recurso~.do Fy.nqopimcs. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) __ _ 

~obre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. l"Secretário. 
E lido o seguinte 

PARECER N• 486, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofí
-- _çio HS" n~ 148, d,~ _1993 (Of. Pres_i 2913, de 22 de 
- novembro de 1993, na origem), do Senhor p[.ésidente 

do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado 
Ffderal solicitaÇãO _da Prefeitura MuniCipal de São Luiz 
Gonzaga - RS, para contrat~r operaçãO de crédito 
?O valor de CR$24.000.000,00,. a preços de julho/93, 
Junto ao Banco do Estado do RIO Grande do Sul S.A. 
- BANRISUL, utilizando recursos do Fundopimes. 

__ Relator: Senador Joséfogaça 
, O Senhor Presidente do Banco Ccn-tfal do Brasil encami

nhou ;:to Senado Federal, por intermédio do OfíciO· .. S" o" 
148~ de 1993, SÇ>liçitação da Prefeitura Municipal de Sâo Luiz 
Gonzaga- RS. para contratar operação de crédito no valor 
de CR$24.000.000.00, a preços de julho/93, junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul. 

Destinam-se os recursos a investimentos nas áreas de 
desenvolvimento instituclOrlãl e de infra-estrutura urbana. A 
operação de crédito a ser realizada envolverá re-cursos do 
Fun~opi'!les, cuja fonte primária é o Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul, e que conta também com o apoio suple
mentar do Banco I!ltcrnacional para Reconstrução c Ue:Sen-
volvimento- BIRD. · · 

. A o_p~ração de cr~dito sob_ exame ~pre-senta as-seguintes 
caractenstJcas: 

. ~) valor pretendido CR$24.000.000.00 (vinte e quatro 
mdhoes de cruzeiros reais), a preços de julho/93~ 

b) juros: 11% a.a; 
c) atualiz~ção mon.etária:reajustável pelo IGP- FGV; 
d) garant.a:ICMS e/ou FPM; 
e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de 

desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana· 
_ i) condições de pagamento: ' 

- do p~incipal: amortização em 48 (quarenta c oito) par
celas mensais, iguais e ~ucessivas, vencíveis no dia 20 de cada 
mês, vencendo a primeíra 12 meses após a primeira liberação; 

...... dos juros:exigíveis trimestralmente na carência e men
salmente na amortização. 

Instruem o processo os documentos exigidos pela Resolu
ção 36192, do Senado Federal, entendendo-se, no entanto; 
que as certidões negativas do INSS e da Cajxa Económica 
(FGTS) necessitam rêvàlidaÇão prévia à assinatura do Contra
to. pois encontram-se com validade vencida. 

_ O Baile~ Central do Brasil pronunciou-se -sobre a opera
çao ·de crédito através do Parecer Dedip/Diare-93/875, de 
17-11-93, quanto ao enquadramer1to do empréstimo nos limi
tes da Resolução n<:> 36/92, acima referida, tendo concluído 
que nã? há, neste particular, qualquer óbice à realização da 
operação pretendida. 

Vale notar que a Lei Municipal n' 2.733; de 3!-8-93. 
que autorizou a contratação da operação,_ permite ·ao Chefe 
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do Poder Executivo ceder, em garanti~._ ou_ Agent~ Finapceiro, 
quot~s-p~rtcs do ICMS e d<:> FPM, o que_contrã:ria dispositivo 
constltucwnal (art. 167, IV). que veda tal cessã-o. ·Reconhe
cemos, cOntudo, que~ ·por se con"Stituir garantia .contratual 
da operação de crédito entre· a Prefeíi~ra MuniciPal de São 
Luiz Goilzaga (RS) e o Bánco ·ao Estado dó Rio Grande 
do Sul S. A. - BANRISUL, ·roge aos aspectos regidÓs pe!a 
Resolução 36192 do Senado Federal. 

Diante do acima exposto, e considerando o mérito do 
pleito, somos de parecer favorável à autorização solicitaâa 
no Ofício "S" 148, de 1993. nos termos _do_seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~Í45, DÉ-1993 

_ Autoriza a Prefeitura de São Luiz "Gónzagâ- RS, 
;t contratar opeaÇ~Q t;Je éré~~to N~tO i:u! B_anco do Estado 
do Rio Grand~ do Sul - IIANRISUL no valor de 
CR$24.000.000,00, a preços de julho/93, para investi
mentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de 
infra-estrutura urbana. 

O Senado Federal resOlve: __ 
Art. , 1" É autorizada, a Pre.[eitura Municipal de São Luiz 

Gonzaga - RS, a contl-atar, õos term()s, da Resolução ,n\' 
36/92, ~o.S.enado Fedc_ral, opcraçâu de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor 
de CR$24.000.ü00,00 (vinte e qúàtro milhões de cruzeiros 
reais). 

Parágrafo único. Os recursos releridQs_neste" ar~ígo ·sao 
provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Programa In
tegrado .de Melhoria Social- Fundopimes e serão destinados 
a investimentos nas áreas de desenvolvimento institucioriaf 
e de infra-estrutura urbana no Municipio de São Luiz Gonzaga 
-RS. 

Art. 2'' As condições_ financeiraS-da operação são as 
seguin~es: 0~--=- _ 

a) valor pretendido: CR$24.000.000,00 (vinte c quatro 
milhões de cruzeiros reais), a preços de julho/93; 

b) Juros: 11% a. a; 
c) atualização monetáriua:reajustável pelo IGP- FGV; 
d) garantia< ICMS e/ou FPM; 
e) destinação dos recursos: investimentOS nas áreaS de 

desenvolvimento institucional e de infril-eStrufUrâ urbana; 
f) condições de pagamento: 
-do principal:amortização em 48 (quarenta e oito) par

celas mensais, íguais e sucessivas, vencfveis_nQ.~dia_20_de cada 
mês, vencendo a primeira: 12 meses após--ã primeira liberação; 

- dos juros exigíveis trimestralmente na carência e 
mensalmente na amortização. 

Art. 3" O prazo máximo para o eXercíCio da presente 
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias a partir de 
sua publicação. · 

Art. 4'' Esta resolução entra em vigor-na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993. - João 
Rocha, Presidente- José Fogaça, Relator- Affonso C amar
go - Élcio Alvares - Álvaro Pacheco - Rona~ Tito - João 
Calmon - Raimundo Lira - Gilberto Miranda - Dirceu 
Carneiro - José Richa - Saldanha Derzi - Marluce Pinto 
- Eduardo Suplicy - Beni V eras. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
conclui pela apresentação de Projeto de Resolução n~ 145, 
de 1993, que autoriza a Prefeitura de São Luiz Gonzaga (RS), 

a contratar operações junto ao Banco de Estado do Rio Gran.: 
de do Sul. .. ····-· . . . . , 

Em discussáOC)J5rojeto; (Fa:usã.)' · 
Não havendo qUem peça a palavra, encerro a discussão. 
_Em votação. - . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) _ 
Aprovado. 

. _ A matér~_a vai à Comissão Diretora p'ir·a a redação 
fmal. -

. ó SR. ~RESIDENTE (Humberto Lucena) - s'ob~e ~
mesa~ redaçao fmal que será lida pelo Sr. !? Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER N• 487, DE !993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto d~ Resolução n~ 145, de 
1993. 

A Comissão Direto-ra apresenta ·a redaÇão fi~al do Projeto 
de Resolução n9 145, de 1993, que autoriza a Prefeitura de 
São Luiz Gonzaga (R~), à_ contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado. do Rio Grande do Sul - BANRISUL 
no valor de CR$2.4.000.000,00 (vinte e quatro milhõesd~ 
cr~,~:?ej-r:qs reais), a preços de julho de 1993, para investimentos 
nas áreas de desenv.olvimento institucional e de infra-estrutura 
urbana. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 d,e.dezembro de -1993. 
-Humberto Lucena, Presidente --Lucídio Portella, Relator 
- Beni V eras - Nabo r Júnior 

ANEXO AO PARECER N' 487, DE 1993 

_ Redação final do Projeto de Resolução n~ 145, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e _eu, 
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 

do Regimento Interno, promulgo a_seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE i993~ 

Autoriza-a Prefeitura Municipal de São Luiz Gon~ 
zaga (RS) a contratar operação de crédito junto ao Ban
co do Estado do Rio Grande do Sul S. A.- IIANRISUL, 
no valor de CR$24.000.000,00, a preços de julho de 
1993, para investirD.entos institucional e de infra-estru
tura urbana. 

-O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura de São Luiz Gonzaga (RS), nos 

termos da Resolução n~ 36 de 1992, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor de 
CR$24.000.000.:00 (vinte e quatro milhões de cruzeiros reais). 

P~ragrafo umco. Os recursos referidos neste artigo são 
provementes do Fundo de Desenvolvimento do Programa In
tegrado de Melhoria Social- FUNDOPIMES. e serão desti
nados a investimentos nas áreas de desenvolvimento institu
cional e de infra-estrutura urbana no Município de São Luiz 
Gonzaga (RS). . 

~rt. zo As condições financeiras da operação são as 
segumtes: ___ _ - -

a)· valor pretendido: CR$24.000.000,00, a preços de julho 
de 1993: . 
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b) juros: 1 V'lc a.a.; 
c) atualização monetária: reajustáv,el pelo IGP-FGV; 
d) garantia: ICMS e/ou FPM; 
e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de 

desenvolvimento intitucional e de infra-estrutura_ urhana; 
O condiç-ões de pagamento: _ 
- do principal: amortiZação em quàrenh c oito Parcelas 

mensais, iguais- e ·sucessivas. vencíveis nó 'dia 20 de cada mês, 
vencendo a primeira doze meses_ após a PTin']eira Jiht!ração; 

-dos juros: exigíveis trimestralmei1Ú~ na carência e_ men-
salmente na amortiZaçãO. .' :.-: 

Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida num prazo de duzentoS e.setenta dia~. ·coil.ta~ 
dos a partir de sua puhlicação. . .. 

Art. 4" Esta ReSolução entra em. vigor ~a da!a '}.e sua 
publicação. · - · · · · · • "' " 

O SR. PRESIDENTE (U mherto Lucéria')- Em discussão 
a redação fina.!. (Pausa.) _ --

Não havendo quem peça à pala.vfa. en'cCrro ·a discussão. 
Encerrada a disçUssão, a redação I_i:n~l Ç consiçlerada co

mo adotada, dispensada a votação, noS terinos regimentais.· 
O projeto vai à-prOi'fiulgaçãO. 

0 SR. PRESIDENTE (Humberto L~ce~a)- Item 8: 

OFÍCIO N• S/153, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Di8 nOSterm-çs-do_arJ. 3;, 
da Resolução n" 110. de 1993) 

Ofício n" S/153, de 19_Q_3, atr~vés _dp- qual a Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre (RS) solicita autodzaçãq para-con
tratar operação de crédito junto ao_B_artcl:>" do Estado do _B.io 
Grande do Sul S. A.- BANRISUL. no valor de dois bilhões. 
noventa e quatro milhões e cinqüeTt13 ·e ·uni inH cruzeiros 
reais',-'a preços de outu_bro de 1993, utilizando_recursos do 
Fundopimes. (Dependendo de parecer da ComissáO de- Assun-
tos Econõmicos:) ~ 

DesigilO o n_obre S~~mdor _-pedr~ __ S~Jt:lon para proferir o 
parecer, em substituição à ComiSsão de Assu~tos Ecoqpmicqs .. 

O SR. PEDRO SiMON (PMDB - RS.: Para emitir pare· 
cer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadore$": • . : 

1) O Sr. Prefeito Municipal de Porto Alegre (RS) solicita, 
nos termos do Oficio :'S" n"J53. ç]e 1993 (OF. PRESI,93/3062, 
de 29-11-93, na origem), a competcme autorização desta Casa_, 
para contratar operação de crédito junto ao Banco_ do Estado 
do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor de 
CR$2.094.051.000,00, a preços de outubmcde 1993. 

2) Os recursos da operação têm comQ _fo_ntt! o Fundo
pimes- Fundo de Desenvolvimento do Programa Integrado 
de Melhoria Social, cujo gestor é o próprio BANRISUL. 
Conforme Leis Municipais AutorizativãS da presente-opetãçao-
de crédito, os recursos serão aplicados na área de habitação, 
de infra-estrutura urbana e equipamentos comunitários, bem 
como no desenvolvimento institucional daquele Município. 

3) A Resolução n'' 36/92 do Senado Federal estabelece 
os limites e condições de endividamento dos Estados, DistritO 
Federal e dos Municípios. Consoante alín~a "g'' do art. 6° 
da citada Resolução~ o Banco Central do Brasil emitiu o seu 
parecer e concluiu que a operação está dentro dos limites 
estabelecidos por esta Casa e não provocará irnpa:Cto mone
tário no sistema. 

4) A instrução processual satisfaz as demais exigências 
contidas na Rcs. n" 36/92 e, desse modo, opinamos favoravel
mente ao pleito, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 146, DE 1993 

Autoriza ·a- Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
(RS) a __ contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no 
V~lor .de .CR$2.094.051.000,00, a preçQS de outubro de 
1993. ' ' 

' . . . 
O Senado Federal: ~ 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal d~ Porto Aleg'ni'(RS) 

mitorizada a contr:a~ar. 9peração de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Qrande do Sul- BANR}SUL. COQl. r~çu.rsos 
do Fundopimes. no valor de CR$2.094.0~1.000.00 (d9i..> bi· 
lhões, noventa.e_quatro_milhões_e_cinqüenta e um mil ciu.z~iros 
reais). apreços _de .o.u.tubro de 1993_-~,. _" _ .. ._, 

1
,, 

Art. 2" A operaçâo de crédito a que se refere o artigo 
anterior será reali.z;ada c9m as seguintes características e condi
ções: 

a) valor pretendido: CR$2.094.0SI.OOO.OO (dois bilhões. 
noventa e quatro milhões e cinqUenta _e um mil cruzeiros 
reais). a preços· de outubro/93. e_quivalepJcs a 
CR$1. 157.899.968.30. em agosto/93. sendo: · 

- CR$95.086.720,00 -(noventa e cinc_o milhões. oitenta 
e seis _tnil e setCcentos e vinte cruzeiros reais) a ser pago 
em 48 parcelas mensais e sucessivas. -ve-nciVçis riô·-ara 20. de 
cada mês; 
~ CR$1.998.963.040.00 (u~m bilhão, novecentos e no· 

venta e oito milhões. n-ovecentos c sessenta e três 111il e qua
renta cruzeiros reais) a ser pago em 168 parcelas e sucessivas. 
vencíveis no dia 20 de cada mês. _ _ . 

b) prazo para desembolso dos recursos: n30 hà;- • --
c) juros: 11% a a., 
d)- aiUaiizaçào monetária: os valoreSlibi!rados serão' corri

gidos pelo lGPIFGV; 
~) g~rantia: ~~~ç:~?; .d.e _quo~as-p~r~e_s do ICMS; · ~ 
O destinação de recuros: implementaçã-o de um programa 

piioto hahítadi:mal'-'Vila Planetário. -- t 

Art. 3'·' O prazo para o exercício da presente a~Íori
za_x~o_é de_ 270 dias a contar da vigência desta Resol~_ç~o

Art. 4" Es't'a Res6iúção entra: em Víg6r nà-aata- de sua 
publicação. ~ · 

· Art. 5o Revogam-se aS disposições em contrá~O. 

~ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n" 146/93, 
que autOriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS), 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL. 

· Completada a instrução da matéria, pass·a-se à sua ime
diata apreciação. 

Em discussão o prajeto. (Pausa.) 
Não hav~ndo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

·Em votação. 
Os Srs. Senadores. que o aprovam queiram -pernl.ãne"cei 

sentados. (Pausa.) 
Aprova-do. 

A matéria v·ai à Comissão Diretora para a redação 
final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenà) - Sobre a 
mesa!. redação final que será lida pelo Sr. }9 SecretáriO. 

E lida a seguinte 
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PARECER N• 488, DE 1993 
Da Comissão- Diretora-

Redação final do Projeto de ReSolução n9 146, de 
1993. . . . ' .. 

A COmissão t>iretora apresenta a redac;ão fiilill do Projeto 
de Resolução n9 146, de 1993, que-autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Porto Alegre (RS), a contratar operaÇão de crédito 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul- BANRJ
SUL, no valor de CR$2.094.05J:ooo,oO (dois bilhões, noventa 
e quatro milhões e cinqüenta e um mirCruzeiros reais), a 
preços de ou\ubro de 1993. · ·- · .. · . 

Sala de Reuniões da Comissão-, 15-de dezembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- Beni V eras - Nabo r Júnior. 

ANEXO AO PARECER N' 488, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 146, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu 
----------~-~~~=--~-~-;-Presidente, nos 
termos cto· art. 48, item 28, do Regimentá triterno,-pfomulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃOW , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto ~legre 
(RS) a contratar operãção de- ciédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no 
valor de CR$2.094.051.000,00, a preços de outubro de 
1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) 

autorizada a contratar operRção de crédito junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul- BANRISUL. com recursos 
do FUNDOPIMES, no valor de CR$2.094.051.000,00 (dois 
bilhões, noventa e quatro milhões e cinqüenta -e-um mil cruzei-
ros reais), a preços de outubro de 1993. . 

Art. 29 A operação de crédito a que se refere o artigo 
anteriotserá realizada com as seguintes características e condi
ções: 

a) valor pretendido: CR$2.094.051.000,00, a preços de 
outubro de 1993, equivalentes a CR$1.157.899.968,30 (um 
bilhão, cento e cinqüenta e sete milhões, oitocentOs e noventa 
e nove mil, novecentos e sessenta e oito cruzeiros reais e 
trinta centavos), em agosto de 1993, sendo: 

-CR$95.088.720,00 (noventa e cinco milhões, oitenta 
e oito mil setecentos e vinte cruzeiros reais) a serem pa-gos 
em quarenta e oito parcelas mensais e sucesSivas, vencíveis 
no dia 20 de cada mês; 

- CR$!.99S:963.040,QQ(um bilhão, novecentos e noven· 
ta e oito milhões, novecentos- e sessenta e três mil e-quarenta 
cruzeiros reais) a serem pagos erri cento e sessenta -e oito 
parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no dia 2U-de cada 
mês. 

b) prazo para desembolso dos recursos: não há; 
c) juros: 11% a.a.; , 
d) atualização monetária: os valores liberados serão corri-

gidos pelo IGPfFGV; . 
e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS; 
O destinação de recurso..: implementação de um progra

ma piloto habitacional -Vila Planetário. 

Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. -

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -- - - _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação finaL (f'ausa.) · · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discus.são, a matéria é dada como definitiva

mente adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- !te~ 9: 
OFiCIO N• S/154, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3" 
da Resolução n~ 110, de l993) 

Ofício n'' S/154. de 1993, atravls- dO qual a Pre_fC_üura 
Municipal de Colorado (PR). solicita aútorização para coi1tr"â
tar operação de crédito -ji:U1fõ ao BancO ào Estado do Paraná 
S.A .. - BANESTADO, no valor de sesenta e_um milhões 
de cruzeiros reais, a preços de se~embro_ sJe 1993. utilizaÕdo 
iecursos do Programa Estadual de Des~ryvolvimento Urbano 
- PEDU. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos.) 

Sobre a_mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1'·' Secretário. 
E lido o_ seguinte 

PARECER N" 489, DE 1993 

Da Comissão de assuntos Econômicos, sobre o Ofí
cio "S" n' 154, de 1993 (Of. PRESJ-93/3063, de 
29-Il-93, na origem) do Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil" ... encaminhando ao Senado Federal 
solicitação da Prefeitura Municipal de Colorado (PR), 
relativa à operação de crédito pretendida junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor 
de CR$6l.OOO.ooo;oo, a preços de setembro/93, utili
zando recursos do Programa Estadual de Desenvolvi
mento - PEDU". 

Relator: Senador Affonso Camargo: 
O Senhor Presidente dO Banco Central do Brasil enca.; 

mtnha a esta Oisa pedidO de autorização da Prefeitura MUni
cipal de Colorado - PR~ para realizar, juQto ao Banco do 
Estado do Paraná S. A. - BANESTADO. operação de crédi· 
to no valor de CR$61.000.000,00 (sessenta e um mílhôe~ de 
cruzeiros reais) a preços de setembro de 1993. A operação 
destina-se à realização de. obras de infra-estrutura urbana a 
serem executadas no âmbito do Programa Estadual de Desen
volvimento Urbano- PEDU. 

São as segUintes as cai"aàerísticas ·da áperação de crédito 
sob.exame: 

a) valor pretendido: CR$61.000.000,00 (sessenta e um 
milhões de cruzeiros reais), a preços de setembro/93; 

b) juros: 12% a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável pela TR; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

O condições de pagamento: 
--do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) 

parcelas menc:ais, com carência de 12 (doze) meses; 
- dos juros: não existe período de carência.- --
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A solicitação da Prefeitura Municipal é acompanhada 
de autorização legislativa, das Certidõe::.l'ol"cgativ_as de Débito 
junto à Receita Federal, O INSS e a Caixa _Económica e 
da análise financci~a dã operação,_que demonstra a viabilidade 
econômica e financeira do Projeto c a real capacidade de 
pagamento do tomador. conforme exige o a~t. 6'' da Resolução 
n" 36, de 1992, do Senado Federal. Quanto à inClusãO do 
Projeto no Plano Plurianual de Investimentos, o Exm·' Sr. 
Prefeito Municipal informa que, em confõ-rnlidadc Com dispo
sitivos constitucionais, o Projeto de Lei do Plano Plurianual 
será elahorado no primeiro exercício firiãilCeíi'o do atual man
dato eleitoral. 

Acompanha igualmente_a .solicitação-o Parecer DEDIP/ 
DIARE 931919, conforn:tç o qual a operação pretendida" ... 
não implica cm Cxpan-São da? ·reservas bancárias. portanto 
não provoca imposto no sistema" e "s~·e_qquadra nos limites 
previstos na Resolução n·' 36/92, do Senado Federal". 

A solicitação cn·contrawse adequadamente instituída c a 
operação de_crédito não redu:ildctrá! _cas(? contratada, em infraw 
ção dos limites definidos pela Resolução n" 36, do Senado 
Federal há. contudo, um óbice à conc~ss-ã_o da autorização. 
A Prefeitura Municipal de Colorado apresenta como garantia 
do empréstimo parcelas do lCMS que vier a arrecadar, vinc:uw 
lação expressamente vedado pelo art. 167,'item IV. d3 Corlsti
tuição Federal. 

Em razào do exposto, nosso parecer é favorável à alnori
zação solicitada na forma do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 147, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Colorado -
PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor 
de CR$61.000.000,00 (sessenta e um milhões de cruzei
ros reais) destinados a obras de infra-estrutura naquela 
municipalidade. 

O Senàdo- Fedeial resolve: 
Art. 1" É autorizada a Prefeitura Municipal de Colo

rado - PR, nos tennos da Resolução n" 36/92, a contratar 
operação de crédito junto a~ Banco do EstadO-do Paraná 
S_A.- BANESTADO, no valor de CR$61.000.000,00 (ses
senta e um milhões de cruzeiros reais), em valo.r_es de setembro 
de 1993_ .. .. - . . -

Parágrafo único à operação de crédito a que se refere 
o caput deste artigo tem como finalidade a execução de obras 
de infra-estrutura urbana. 

Art. 2"- A operação de crédito ora autorizada terá as. 
seguintes características:_ 

a) valor pretendido: CR$61.000_000,00 (sessenta e um 
milhões de cruzeiros reais), a preços de setcmbro/93;) 

b) juros: 12% a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável pela TR; 
d) garantia; JCMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana através do Programa Estadual de Desenvol-
vimento Urbano- PEDU:. -

O condições de pagamento: 
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) 

parcelas' mensais, com caréncia de 12 (doze) meses; 
--dos juros: não existe período de carência. 
Art. 3" _ O prazo rlláxímo para o exerCício da presente 

autorização é de até 270 (duzentos e setenta) dias a contar 
de sua publicação. ---

Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala de Comjssões, 14 de dezembro de 1993. -João 
Rocha, Presidente ..:._ Alfonso Camargo, Relator - Eduardo 
Suplicy - Elcio Alvares - Álvaro Pacheco - Ronan Tito 
_; João Calmou-- Raimundo Lira-- Gilberto Miranda
Dirceu Carneiro - José Richa - -Saldanha Derzi ~ Marluce 
Pinto - Beni V eras. - · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
é favorável e concfili pela apresentação do Projeto de Rçsolu
ção n'-' 147/93, que autoriza-à Prefeitura Municipal de_COlorado 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná,_ 

Completada a instrução da maté_ria, ·passa-se- à disC_ussão 
do projeto. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. . 
Os Srs. "Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovã.do. 

A matéria vai à Comiss~q Diretora para a redação 
finaL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -~o Sobre a 
mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1\' S_ecretário. 

É lida a seguinte -

PARECER N"490,DEJ991 
(Da ComisSãO Díl-etorã) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 147, de 
1993. ... 

A Coil-üssão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 147, de 1993, que autoriza·a Prefeitura Muni
cipal de Colorado (PR), a contratar operação de crédito junto 
ao' Banco do Estado do Paraná - BANESTADO, no Valor 
de CR$61.000_000,00 (sessenta e um milhões de cruzeiros 
reais), destinados a o_bras de infrawestrutura naquela munici-
palidade. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de_dezembro de.1993. 
-Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
~ Beni V eras- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N" 490, DE 1993 
Redação final do Projeto de Resolução n9 147, 

de 1993. 

Faço saber que o Senado FederaL aprovou, e 
eu -.--Presidente, no~_ termos do ar_t. 48, item 28, 
dç Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N"' , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Colorado (PR), 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Paraná S A. - BANESTADO, no valor de 
Cr$61.000.000,00, destinadados a obras de infra-estru
tura naquela municipalidade. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Colorado (PR), 

nos termos da Resolução no 26, de 1992, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito jun~o ao -~anco 
do Estado do Paraná S.A, -c- BANESTADO, no valoc de 
CR$6LOOO_OQO,OO (sessenta e um mi!Mes de cruzeiros reais), 
em Valof de setembro de 1993. 
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Paragráfo único. A operação de crédito a que se refere 
o caput deste artigo tem como finalidade a exccução,de obras 
de infra-estrutura urbana. 

Art. 2" _ A operação de crédito ora autoriZada terá _as 
seguintes características: ; 

a) valor pretendido: CR$6l.OOO,DOO,OO, a preços de se-
tembro de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 
c) atUalização monetária: reaju5tável pela TR; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana através do Program~ Estadual de Desenvol-
vimento Urbano- PEDU; - · -

O Condições de pagamento: 
- do principal: amortização en:t quax:enta, e oito parcelas 

mensais, com carência de doze meses; 
-~dos juros: não existe período de carência. 
Art. 3\' A.ãutorização _concedida por esta Resolução de

veráser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. 

Art. 4\' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A redação final é dada como adotada, independente de 

votação, nos termos regímentais. 
A matéria vaiá prOritUlgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 10: 

OFÍCIO N• S/155, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ 
da Resolução n~ 110? de 1993) 

Ofício n'' S/155, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Mariluz (PR), solicita autorização para contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A.- BANESTADO, no valor de dczessete milhões e sete
centos mil cruzeiros reais, a preços de setembro de 1993, 
utilizando recursos_ do Programa Estadual de Desevolvimento 
Urbano - PEDU. (Dependendo _de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos.) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos Econó
micos, que será lido pelo Sr. 1? Secretário. 

É lido o_seguinte 
PARECER N• 491, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômi~os, sobr~ o Ofí
cio "S" o• 155, de 1993, (Of. PRESI - 93/3064, de 
29-11~93, na origem) com solicitação da Prefeitura Mu
nicipal de Mariluz (PR), relativa à operação de crédito 
pretendida junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. 
- BANESTADO, novalordeCR$17.700.000,00,apre
ços de setembro/93, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Relator: Senador Affonso Camargo 
Vem a esta Comissão de Assuntos Económicos Q Oficia 

"S" n~ 155, âe 1993, do-Senhor Pfesidente do Banco Cen-tral 
do Brasil, encaminhando solicitação da Prefeitura Municipal 
de Mariluz/PR,_para que seja _contratada operação de crédito 
interna com o Baricõ Cio Estado do Parit.ná S.A - BANES
TADO, no valor d~c CR$17.700.000,00~(dúessete milhões 
e setecentos mil cruzeiros_reais), a preços de setembro de 
,1993. ~ 

Trata~se de operação de crédito no âmbito do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, o qual conta 
com recursos do Tesouro do Estado do_ Paraná, complemen
tados com apofte _do Banco Mundial. constituindo o Fundo 
Estadual de Desenvqlvimento Urbano- FDU. Tais recursos 
desünam-se à execução ·de prOjetos_de infra-estrutura urhana 
em mu.nicípios daquele Estado, habilitados para contrair os 
financiamentos. 

No caso específico da Prefeitura Municipa( -de MaiÜuz -
-PR, a operação de crédito apresenta as seguintes caracte-
rísticas; -

a) valor pretendido: CR$17.700.000,00 (deze»cte mi
lhões e setecentos mil cruzeiros reais), a preços de _ _setcm~ 
hro/93; 

b) juros: 12% a.a; 
c) 3tualizaçãÕ -monetária: reajustável pela TR; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de oh r as de infra-es

trutura urbana, através do Programa E~tad_ual de Desenvol-
vimento Urbano- PEDU; · 

f) condições de pagamento: 
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) 

parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses;_-
--dos juros: não existe período de carência. 
Os pleitos referentes a operações de crédito interno " 

externo, dirigidos ao Senado Federal para autorização, nos 
termos do art. 52 da Constituição Federal, estão rcgualmen· 
tados pela Resolução n'' 36/92, a qual estahelcc_e_as condições 
e limites de endividamento de Estados, do Distrito Ft!dcral, 
dos 1\.:iunicípios e suas autarquias. - -- -

A luz da_ citada Resolução o pedido da Prefeitura _de 
Mariluz - PR,_ encontra-se adequadamente instruído, dele 
constando a documentação exigida. Neste sentido. cabe regis
trar: 

1) o Parecer _do Banco Central do Brasil (Parecer/DE
DIP/DIARE- 93/9!6, de 25'11-93r.~emitido em cumpri
mento ao disposto no art. 6"' da Resoluç_ão ~"_36/92, manifes_~ 
ta-se -favoravClmentc quanto ao enq-uadramentO do pleito nos 
limites de endividamento permitidos à Prefeitura de_ Mariluz 
-PR. 

2) a garantia oferecida pelo Município ao Banestado 
(parcelas do ICMS) encontra-se vedada constitucionalmente 
a partir da Emenda Coristitucional n'·' 3/93. · . -

Referida Emenda, -intrOduziu o § 4·:' ao art. -167 da éarta 
Magna, limitando a utilização desse tipo dC- garantia apenas
a operações com a União, ou para a liquidação de débitos 
para com esta. Assim, resta inconstitucional e passfvel de 
contestação a citada garantia, na operação em análise, uma 
vez que a matéria ainda não foi objeto de pronunciamento 
oficial desta Casa. 

Diante do acima exposto, e destacando o evidente mérito 
do pleito, somos de parecer favorável à autorização da opcrã
ção de crédito pretendida pela Prefeitura Municipal de Mari
luz-PR, objeto de Ofício "S" n\' 155/93, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 148, DE 1993 
Autor~za a Prefeitura Municipal de Mariluz-PR, 

a contratar operação de crédito interno junto_~~ _Banco 
do Estado do Paraná S.A - BANESTAoo; no valor 
de CR$17.700.000,00, a preços de setembro/93, para 
execução de projetos de infrã:-estrutura urbana. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'.> Ê a Prefeitura Municipal de Mariluz - PR, 

autorizada, nos termos da Resolução n" 36/92, do Senado 
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Federal. a contratar-operação de cr'édito interno junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, no valor 
de CR$17 .700.000,00 (dCzes::.etc J?1ilhôe~_e s_etecentos mil cru
zeiros reais), a preços de sctembrftf93.- -~ -

Parágrafo úrií-co. Os recurSOS rcfç.ddos no caput deste 
artigo ·ctestinam-se ã implementação de projctos de infra-es
trutura urbana, naquela municipalidadc,_dentro do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Art. 2·' A operação de crédito ora autorizada se reali-
zará sob as seguintes condições: · · 

a) valor pretendido: CR$17.700.000.00 (dezesste milhões 
e setecentos mil cruzeiros tcais), a prc-çóSâe setembro/93. 

b) juros: 12% a. a; 
c) atualização monetária: reajustável pela TR; 
d) garantia:ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol-
vimento Urbano- PEDU; -

O condições de pagamento~ 
-do prindpal:amortização em 48 (quarenta e oito) par

celas mensais. com carência de 12 (doze) meses; 
- dos juros: não exíste período de caréncia. 
Art. 3" O praZo para o exercício aa presente autori

zação é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir 
de sua puhlic.ação. · 

Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data __ de sua 
publicação. - -- . - -

Sala das ComiSSõe-s, 14 de dezembro de 1993. - Joªo 
Rocha, Presidente - Affonso Calnargo, Relãtor- Elcio Alva~ 
res- Álvaro Pacheco- Ronan Tito- João Calmon- Rai~ 
mundo Lira - Gilberio Miranda ....:.. DirceU Carneiro - José 
Richa- Saldanha Derzi- Marluce Pinto- Eduardo Suplicy 
- Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parece! 
conclui favoravelmente à apresentação do Projeto de Resolu
ção n~ 148, de 1993,_ que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mariluz- PR, a contratar operãÇão de crédito. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs~ S.enadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora pa-ra a redação 
final.-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 492, DE 1993 

Da Comissão Ditetora 

Redação final do Projeto de Resolução n? 148, de 
1993. 

A ComisSão Diretora apresenta a redaçâ0-fin31 do Projeto 
de Resolução n\' 148, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mariluz (PR), a contratar operação de crédito interno 
junto ao Banco do Estado do Paraná- BANESTADO, no 
valor de CR$17.700.000,00 (dezessete milhões e setecentos. 

mil cruzeiros reais), a preços de setembro de 1993, para execu
çâo de projeto~ dt:: infra~estrutura urbana. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente- Lucídio Portella, Relator 
- Beni V eras- Nabor JúniOr. 

ANEXO AO PARECERW 492, bE. i\l93 
Redação final do Projeto de Resolução p? 148, de 

1993. 

Faço saber que o Senado Fedefãi aprovou, e eu 
--~----~~~~=--.......:.-.c··_.:.·~-'-'-'.~- Presiden-te, nos 
termos do art. 48, item 28,_do Regimeq.tq.Interno, promulgo 
a seguinte · 

RESOLUÇÃ.ON• , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mariluz (PR), 
a contratar operação de crédito interno junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO,"no valor 
de CR$17.700.000,00, a preços de setembro de 1993, 
para execução de projetos de infra-estrutura urbana. 

O Senado Federal resolve: 
ArL 1' É a Prefeitura Municipal de Mariluz (PR), nos 

termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de 
CR$!7.700.000,00 (dezessete 11lilhões e setec.emos mil cruzei-
ros reais), a preços de setembro de 1993. "" 

Parágrafo único. ·Os recursos referid_os no caput deste 
artigo destinam-se à implementação de projetes de infra-es~ 
trutura urbana, naquela munidpalidade, dentro do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Art. 2'! A operação de crédito ora autorizada se reali
zará sob as seguintes condições: 

a) valor pretendido: CR$!7.700.000,00, a preços de se-
tembro de !993; 

b) atualização monetária; reajustável pela T.R.; 
c) garantia: ICMS; 
d) destinação dos r~ursos: __ realização de obras de infra

estrutura urbana. através do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

e) condições de pagamento: 
--dó principal: amortização etn quarenta e oito parcelas 

mensais, com carência de doze meses: · 
- dos juros~ não ex;iste período de carência. 
Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação... , . 

Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) . . 

Não havendo quem peça a palavra, enc-erro ·a discussão. 
A redação final é dada como adorada, independente de 

votação, nos termos regi~entais. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 11: 

OFÍCIO N• S/157, DE 1993 

(llJC}uídÓ em Orde~ dQ Dia nos te;mas do ãrt. 3~ 
· da Resolução n' 110. de 1993). 

Ofício n' S/157, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Fazenda Rio Grande (PR) solicita autorização 
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para contratar operação de crédito junto ao_ Banco. do Estado 
do Paraná S/ A- BANESTADO. nó -valor de quarenta e 
sete milhões e duzentos mil cruzeiros reais, a preços de setem
bro de 1993, utilizando recursos d_o_ Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano- PEOU 1 (D_cpcnderJàÕ de_ pare~ 
cer da Comissão de Assuntos Exconômicos.) 

Sobre a mesa, parecer-da ComissãO de ASsuiitos Econô
micos, que será lido pelo Sr. 1'' Secretário. 

É lido o seguinfe 

PARECER N• 493, DE 1993 

Da Comissào de As-suntos EconômiCos, sobre o Ofí
cio "8" 157/93 (Ofício Presi-93/30_66, na origem), do 
Senhor Pre.$idente em e"erdcio do Ban_co Central do 
Brasil, enca_minhando solicit~ção da Prefeitura Muni
cipal de Fazenda Rio Gi-aD.dC .::... PR rehitlv3 á operação 
'de crédito preterididajunto ao BancO do Estado do Para
ná S.A.- BANESTADO no vàlordeCR$47 .200;000,00 
a preços de setembro/93, utilizando recursos do Progra
ma Estadual'de Desevolvimento Urbano- PEDU. 

Relator: Senador Affonso Camargo 
,O S.enhor Presidente em exercíciO do Banco_ Central do 

Bra~il, em cumprimento ao disposto no art. 6" da Resolução 
n~ 36/92 .. do Senado_ Federal. encaminha ao SenadO -Federal, 
o Oficio ··s·· n" 157/93 (Ofício Presi-93/3066. na origem). refe
rente à operação de crédito pretendida pela Pi-efeitura Muni-
cipal de Fazenda Rio Grande- PR. _ _ _ -

A operação fiilanceira em questãO apr-eSen-ta as-seguintes 
características: 

a) valor pretendido: CR$47.200.00n~O'D.(qúa-fe'rita é sete 
milhões, e duzentos mil cruzeiros reais), a preços de setem
bro/93; 

b) juros: 12% a.a.; 
c) atualização monetária: reajustável peTa TR.: 

d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização-~de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desen.vol
vimento Urbano- PEDU~ 

O condições de pagamento: 
:..:..:. d~ip-iiõCipar:-arrLOrtiiãÇã:O e-iri '48 (C[UilreTitã e Oito} pãr: 

celas_ m,ensais, com carência de 12 (doze) meses; 
-dos juros: não existe períOdo de carência 
Segundo Parece( DEDIP/DIARE/SUDEM-93/898, do 

Banco central, a operação Slf eitQuãdra nos limites previstoS 
na Res.olução n" 36/92, do Senado Fideral. · 

Foram anexados ao pedido todos os documentos_exigidos 
pelos arts. 5" e 6" da referida resolução. 

Em razão da boa situação financeirã- da Prefeitura, nada 
temos a opor à aprovação- do pedido nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 149, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio 
Grande - PR a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná S.A - BANESTADO, 
no valor de CR$47 .200.000,00 a preços de setembro 
de 1993, utilizando recursos do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }0 É a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Gran

de - PR, autorizada, nos termos da Resolução n9 36, de 
1992, do Senado Federal, a contratar operação_ de crédito 

interno junto ~o_Banco do_Estacio do_Paraná S.A_- BANES
TADO. 

Art. 2·' A operação financeira descrita no art. l'·' apre-
senta as seguintes características: · -· --

a) valor pretendido: CR$47.200.000,00 (quarenta e sete 
milhões e duzentos mil cruzeiros reais), a preços de setem
hro/93; 

b) juros: 12lfc a.a; . , . 
c) __ atualizaçã_o monetária: _reaJuStável pela T. R.; 
di garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana,.através do Programa Estadual de D_esenvol-
vüTiinfo'Urhano- PEDU; -- · · · 

f) condições de pagamento: 
-do principal: amortização em 48 (quareitta e oito) par

celas mensais, com carência de 12 (doze) meses; 
~-dos juros: não existe período de carência 
Art. 3" A autorização concedida por esta resolução de~ 

verá ser eX.ercida num prazo de 270-~ dias contados da data 
de_ sua puhlicação, 

Art. 4'' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
puhlicação. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993. -João 
Rocha, Presidente - Affonso C amargo, Relator --Eduardo 
Suplicy - Élcio Alvares - Álvaro Pacheco - Ronan Tito 
- João Calmon ,____ Raimundo Lira - GifhtiriO Miranda -
Dirceu Carneiro- Jose Richa- Saldanha Derzi- Marhice 
Pinto Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui pda aprescntaçüo do Pro}t!-to dC-R.esofuç30-fi" 149193. 
que autoriza o financiamento. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ptirmaneCet 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a reàação 
final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, rcda,ção final que será lida pelo Sr. 1'' Secretário. 
- É lida a segu!J?.~e 

PARECER N• 494, DE 1993 
Da Comissão D-iretora 

Redação final do Pl_"ojeto de Resolução n~ 149, de 
1993. ~~ ~ 

A Com-isSão Diretóra apresenta a redaÇãó final ~o 
Projeto de resOlução n" 149; de 1993, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (PR) a 
contratar operação-de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná- BANESTADO, no valor de 
CR$47.200.000,00 (quarenta e sete milhões e duzentos 
mil cruzeiros reais). a preçOS-de s_etembi-0 de-"199-3, Utili
Zando -re_çursos dó Programa_ E~tadual de Desenvolvi
mento Urbano- PEDU. 

Saía de- Reuniõ-es da Comissão, 15 -de cteZeffibfo de 
1993.- Humberto Lucena, Presidente- Lucídio Porte
lia, Relator- Beni V eras- Nabor Júnior. 
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ANEXO AO PARECER N'' 494, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução nQ 149, 
de 1993. 

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

RESOLUÇÃO N" , DE"l'993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio 
Grande (PR) a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no 
valor de CR$47 .200.000,00, a preços de setembro de 1993, 
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvol~ 
vimento Urbano - PEDU. 

O Senado _Federaí resolve: " .... , 
Art. 1" E a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Gran~ 

de (PR), nos termos da Resolução no 36, deJ992, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.f\~=- BANESTADO. 

Art. 2<? A operação financeira descrita no art. 1\' apre-
senta as seguintes características: __ _ 

a) valor pretendido: CR$47.200.000,00 (quarentfi e sete 
milhões e duzentos mil cruzeiros reai-s), a PreçOs de setembro 
de 1993; 

b) juros: 12% a. a.; 
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa_Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

f) condições de pagamento: 
- do principal: amortização em quarenta e oito parcelas 

mensais, com carência de doze meses~ 
- dos juros: não existe período de _carência. 
Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. _ -. __ _ _ _ . 

Art. 4\' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discus
são a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, e_ncerro a discussão. 
ElfCe-rrada a discussáó, a redação é--áã:da corno adotada, 

independente de votação, nos termos regiffiéilútis. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 12: 

OFÍCIO N• S/158, DE 1993 
(Incluído em Ordem do dia nos termos do art. 3~ 

da Resolução n• llO:_ de 19?3J 

Ofício n• S/158, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Missal (PR) solicita aU_tc)fização para contratar 
operação de crédito junto ao_ _Banco do Çstado do Paraná 
S/A -- BANESTADO, no valor de dezoito milhões e oito
centos mil cruzeiros reais, a preço de junho de 1993, utilizando 
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- PEDU. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos. 
Económicos.) 

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

É lido o seguinte 

PARECER No 495, DE 1993 

Da Ç9rnissão de Assuntos Econõmicos, sobre o Ofí
cio HS" no 158, de 1993, da Prefeitura Municipal de 
Missal, Estado do l-'araná, relativa a operação de crédito 
pretendida junto ao Banco d~ E_stado do Paraná S.A. 

. - BANESTADO, no valor de Cr$ 18.800.000,00 (de
zoito milhões e oitocentos mil cruzeiros reais), a preços 
de junho/93, equivalente a CR$ 24.731.400,00 em ju
lho/93, utilizando recursos do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano-- PEDU. 

Relator: Senador Affonso Camargo 

o senhor prefeito mUniCipal de MiSsal, PR. eitcaminha 
para exame do Senado Federal pedido de autorização para 
contrataçãO de operação de crédito do Programa Estadual 
de -DesenVolvimentO Urbano - PEDU no valOr de até 
CR$24.731.400,00 (viiue e quatro milhões, setecentos e trinta 
e um mil e quatrocentos cruzeiros reais). 

Pretende o referido município realizar obras de infra-es
trutura previstas no PEDU, contando com empré-stimo do 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU, o qual 
é constitufdo de recursos do Tesouro Geral do Estado do 
Paraná suplementados por aporte do Banco InternacionaJ para 
Reconstrução e Desenvolvin1ento .- BIRD (Contrato de.Em-
préstimo no 3.100-BR, de 14-8-89). . . 

A contrataÇão deverá ser realizada nas seguintes condi-
ções: - _ _ 

a) valor pretendido: CR$24.731.400,00 (ju1ho/93): 
b) garantia: ICMS; 
c) juros: 12% a .a.; 
d) índice de atualização monetária: Taxa R_cferencia.l; 
e) destinação dos recursos: Obras de infra-estrutura; 
O condições de pagamento: 
- do principal: cm 48 parcelas mensais, vencendo-se a 

primeira 12 meses ~após a primeira liberação; 
- dos juros: não existe período de carência. 

_ O processo em anális.e encontra-se instruído adequada
nl.erite, dele constando a lei autorizativa para_ a coptratação 
da operação (Lei n• 009/93, da Câmara Municipal de Missal) 
e as Certidões Negativas referentes a débitos junto à Receita 
Federal, FGTS, e INSS. 

Por oportuno, cabe ·esdarecer que os recursos previstos 
na operação são oriundos de fontes orçamentária-s- e do em
préstimo externo, já autorizado pelo Senado Federal, não 
representando impacto monetário adicional. 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento do pleito nos 
termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'lSO, DE.l993 

Autoriza a Prefeitura do Município de Missal (PR), 
a contratar operaçãõ de crédito, com o Banco do Estado 
do Paraná - BANESTADO, dentro do Programa Esta
dUal de Desenvolvimento Urbano - PEDU, no valor 
de até CR$24.731.400,00 (vinte e quatro milhões, sete
centos e trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros reais). 

O Senado Federal resolve: _ - -- -- _ 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Missal (PR), nos 

termos do art. 6" da Resolução n" 36/92, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operaçãõ de empréstimo no valor de 
até CR$24. 731.400,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e 
trinta e um mil c quatrocentos cruzeiros reais), junto ao Banco 
do Estado do Parr.ná- BANESTADO. 
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Parágrafo único.-- A operação de crédito ora autOrizada 
envolverá recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- FDU. dentro do Programa Estadual de Desenvol~ 
vimento Urbano- PEDU, c destina-se a obras de infra-es
trutura no Município de Missal. 

Art. 2" As condições finanCeiraS liá~ícâs- da operação 
são as seguintes: _ ·· 

a) valor pretendido: CR$24.731.400,00 (vinte e quatro 
milhões, setecentos c trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros 
reais), a preços de julho/93; -

b) garantia: ICMS; 
c) juros: 12% a.a.; 
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial: 
e) destinação dos recursos: Obras de infrã-estruiura; 
O condições de pagamento: 
-do principal: em 48 parcelas_rnensais;·vencendo-se a 

primeira 12 meses a-pós a primeira liberação; 
-dos juros: não existe período de carência-. 
Art. 3" O prazo mó.ximo para o exercício da presente 

autorização é de 270 (duzentos e_ setenta) dias, a contar de 
sua publicação. __ _

0 
_

0 
__ 

Art. 4" Esta Resolução entra _eiTi vigQr_ na data c;le ~ua 
publicação. . . . . .. . .. . ... . .. . • --. 

Sala das ComiSSões, 14 de dezembro de 1993. ---..João 
Rocha, Pre~idente- Affonso C~ã~gc),_Relator- Eduardo 
Suplicy - Elcio Alvares ..:..: Áivaro Pacheco - Ronan Tito 
- João Calmon - Raimundo Lira - Gilberto Miranda -
Dirceu Carneiro - José Richa - Saldanha Derzi - Marluce 
Pinto - Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n"' 150, 
de 1993 que autoriza o financiamento. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra; -encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A maté9-a vai à Comissão Diretóra para a redação 
final. 

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida o seguinte 

PARECER N• 496, DE 1993 
Da Coinissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução n? 150, de 
1993_ 

A Comissão Diretoia apresenta a redaçclo final do Projeto 
de Resolução nn 150, de 19931 .que autoriza a Prefeitura do 
Município de Missal (PR) a contrata{ operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná- BANESTADO, den
tro do Programa Estadual dç __ Descnvolvimento Urbano -
PEDU, no valor de CR$24.731.400,00 (vinte e quatro milhões, 
setecentos e trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros reais). _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 _de dezembro de 1993. 
- Humberto Lucena Presidente - Lucfdio Portella, Relator 
- Beni V eras, Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N'496;cDE 1993 

Redação final do_ Projeto de Resolução n9 150, de 
1993, 

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

RESOLUÇÃO N" , DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Missal (PR) 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta
do do Paraná S.A.- BANESTADO, dentro do Progra
ma Estadual de_l)esenvolvimento J]rbano- PEDU, no 
valor de até CR$24.731.400,00. 

O Senado Fécteral resolve: __ 
Art. 1~ É â Pi-efeitura Muriid_i:;al. de Missal (PR). nos 

termos da Resoluçaç- J19 36, de 1992, do Senado Federal, auto
-rizada a contra"iai Õperação de cr~dito no valor de até 
CR$24.731.400,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e trinta 
e um mil e quatrocentos cruzeiros reais), junto ão Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO. . 

Parágrafo único. A operação -de Crédito ora autorizada 
envolverá recursos ·do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- FDU, dentro do programa· Estadual de Desenvol
virilento Urbano - PEDU, e destina-se a obras de infra-es
trutura no Município de Missal. 

Art. 2~ As COndições financeiras-básicas da -operação 
são as seguintes: · 

a) valor pretendido: CR$24.731.400,00, a preços de julho 
de 1993; 

b) garantia: ICMS; 
c) juros: 12%a.a-; 
d) índice de atualização monetária: Taxa Referenciai; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrUtura; 

-O coildições de pagamento: 
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira doze meses após a primeira liberação; 
- dos juros: não existe período de carência. · 

-Art. 3'·' A autorização concedida por esta Resolução de-
verá ser exerCida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. 

-Art. 4" Esta resolução entra em ·vigor na ·data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus
são a redação finaL (Pausa.) 

-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação é considerada aprovada, 

independef]te_mente_ d~_ \_'_Otação~_nos termos regimentais. 
A matéria vai à proriiulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 13: 
OFÍCIO N'< S/160, DE 1993 --

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3" 

da Resolução n' 110, de 1993~. 

Ofício na Sll60, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Nova Olímpia (PR) solicita autorização ·pãra 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Paraná S/ A- BANESTA,QO, no valor de quatorze milhões 
e quinhentos mil cruzeiros reais, a preço de setembro de 1993, 
utilizando recursos no Programa Estadual de Desenvolvimen
to Urbano - PEDU. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos.) 

Sobre a mesa, parecer y:ue será lido pelo Sr. 1" Secretário. 
É lido o seguinte . '· -



11510 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Dezembro de ltJ23 

PARECER N• 497, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofí
cio "8" no 160, de 1993 (Ofício P'RE'Si-93/3069, na ori
gem), do Presidente do Banco ceD.tral, encaminhando 
ao Senado Federal a solicitação ~a Prefeitura de Nova 
Olímpia (PR), relativa a operação de crédito junto ao 
Banco do EStado do Paran~, no valor de 
CR$14,500,000,00. 

Relator: Senador Affonso Camargo 
O Presidente do Banco -central_~ç~fr!inha ao Senado 

Federal, por meio do: Ofício ""S'" n" ~~~O,.de 1993. pedido 
da Prefeitura de NOva Olímpia (PR), pa~aocjue seja autorizada 
operação de crédito junto ao Banco dp, I;stado do Parami 
- BANESTADO, no valor de CR$!4.,5QQ.OOO,OO (quatorze 
milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), a p-reços de maio/93. 

Os recursos destinam-se à realização d~ obras de infra-es
trutura urbana, no âmbito do Programa_Es(ã9ual de Desenvol-
vimento Urbano --PEDU. ____ , __ . 

As características da operação são ~S. ~éguintes:_ 
a) valor pretendido: Cr$14.500.000,00, preços de setem-

bro/93; - -----
b) juros: 12% á.a. ;' - ·o-; ~-' 
c) atualização monetária: pela TR; 
d) garantias: parcelas do ICMS; 
e) destinação dos recursos: obras d~ inf~a-estrutura urba-

na; 
O condições de pagamento: 
- principal: 48 amortizações men~ai~_, carência em 12 

meses; 
--juros: sem carência. 
Segundo esclarecimentos do órgão t~crlico do. Banco_ Cen

tral, a operação está dentro dos limites -fixados na resolução 
n9 36192 do Senado Federal, estando prevíSta a utilização de 
recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano. 
provenientes do Tesouro do Estado, supridos supletivamente 
pelo Banco Mundial. 

De outra parte, estão atendidos, segundo o parecer técni
co, ·os requisitos de doc.urnentação _estabelecidos pela Resolu
ção no 36/92, à excéçãb do Plano Plurianual de Investimentos, 
que a Prefeitura prOmete elaborar no decorrer do primeiro 
exercício financeiro do atual mandato. Assim sendo, para 
efeito da autorização em exame~,- serrá-de dispensar essa exi-
gência. . 

Em conclusão, somos pela aprovação do pedido de_ autori
zação, nos termõS do seguinte: 

PROJETO DERESOLUÇÁON° 151: DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia 
(PR), a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná - BANESTADO, no valor de 
CR$14.500.000,00, para execução de projetos de infra
estrutura urbana, naquele município. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 11' É a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia (PR) 

autorizada a contratar, nos termos da Resolução n" 36/92, 
do Senado Federal, operação de crédito junto aõ Banco do 
Estado do Paraná, no valor de Cr$14.500.000,00 (quatorze 
milhões, quinhentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro 
de 1993. 

Art. 2~ As condições financeiras da operação são as 
seguintes: 

a) valor: CR$14.500.000,00, preços d~~J;etembro/93; 
b) juros: 12% a.a:; 

c) atualização monetária: pela TR; 
d) garantia: parcelas do ICMS; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urha-

na; 
O condições de pagamento: 
-principal: quarenta e_oito amortizações mensais, com 

carência de doze nieses; 
-juros: sem carência. . 
Art. 3" __ O prazo máximo para- o- exercício da presente 

autorização é 270 (dúzentos e setenta) dias._contados a partir 
da publicação desta Resolução. 

Art. 4'! Esta Resolução entra em vigor na dat_a de sua 
publicação. . 

Sala das Comissões. 14 de dezembro de 19Y3._--- João 
Rocha, Presidente- Affonso C amargo, Relator- Éicio Alva
res - Álvaro Pacheco._- Ronan Tito - J.Q.ão CahnOD _....:... Rai
mundo Lira- Gilberto Miranda.......:. -Dirceu Carneiro- José 
Richa- Saldanha De_rzi- Marluc~ Pinto- Eduardo Suplicy 
_, Beni V eras. 

~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
é favorável e conclui pela apresentação do Projeto de Resolu
ção no 158, de 1993. que autoriza a Prefeitura a faze.r o financia
mento. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. . _ _ _ _ 
Os Srs: Se-nadores que o aprovam queifam--perrríanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matér~a vai à Cpmjssão Diretora para a rcdação 
finaL 

ü SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte _ 

PARECER N• 498, DE 1993 

Da Comissão Diretora_ 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 151, de 
1993. 

A Comissão Diretora aprese~ta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 151, de 1993. que autoríza a Prefeitura Muni
cipal de Nova Olímpia (PR), a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná---:- BANESTADO, no 
valor de CR$14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos 
mil cruzeiros reais). a preços de setembro de 1993. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de !993. 
-Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
-Beni V eras- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N' 498, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 151, de 
1993. ~· . .· . 

Faço sabe_r que o Senado.Feçleral é,iprovou, e eu 
• 

1 
' , Presidente, nos 

tenp.o~ do arL 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo 
a segumte 



Dezembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 16 11511 

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia 

(PR), a contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. :- BANEST A,DO,. no valor 
de CR$14.500.000,00, parã exeCução de projetos de in
fra-estrutura urbana, naquele município. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 11' É a Prefeitura Munic.ipal de Nova Olímpia 

(PR), nos termo•.da Resolução_ n' 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorizada a cOntratar operação:de_ ~rédito junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANÉST ADO, no valor 
de CR$14.500.000,00 (quatorze ll'ilhões, quinhentos mil cru
zeiros reais), a preços de setembro de 1993. 

Art. 2~ As condições financeiras d_a_ Operação são as 
seguintes: - - --=---

a) valor: CR$14.500.000;00, a preços de setembro de 
1993: 

b) juros: 12% a.a.; 
c) atualização monetária: T.R.; 
d) garantia: parcelas do ICMS; 
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urba-

na~ 

I) condições de pagamento: 
- do principal: amortização em quarenta e oito pa-rcelas 

mensais, com carência de doze meses; 
- juros: sem carência. 
Art. 3o A autorização concedida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. 

Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-:- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) - -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a-discussão. 
Encerrada a diScusSão, a -redação finar é dada como apro

vada, independente de votação, nos_ termos __ regi~~!lta-i~_· 
A matéria vai à promulgaÇ-ão: -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 14: 

OFÍCIO N• S/166 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3" 
da Resolução n• 110, de 1993) 

Ofício- n" S/166, de 1993, através do--qual aPre~eit~ra 
Municipal de Caxias do Sul - RS, solicita· autorização para 
contratar operação de_ crédito, junto ao- Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul- BANRISUL, no valor de oitocentos 
e sessenta e sete milhões, trezentos e trinta mil cruzeiros reais, 
a preços de outubro de 1993, utílizando recursos do Fundo 
de Desenvolvimento ao Programa Integrado de Melhoria So
cial - FUNDOPIMES. (Dependendo de parecer da Comis-
são de Assuntos Económicos.) _ 

S_olicito o parecer -do "Senador Pedro -Siri].áit, ·em Sl}:bSd-
tuição à Comissão de Assuntos Económicos.- _- ~- -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para emitir pare
cer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores~-

1) Conforme Ofício "S"' n• 166, de 1993 (Of. Pre
si-9313235.2, de 7-12-93, na origem), a Prefeitura Municipal 
de Caxias do Sul (RS) solici~a a competente autorização desta 
Casa para contratar operação de crédito_ junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul --BANRISUL, no valor de 

CR$867.330.000,00 (oitocentos e sessenta e sete milhões, tre
zentos e trinta mil crUzeiros rea~~_),_~ preços de outubro ~e 
1993, reajustávéís pdo Índice Geral de Preços IGP- coluna 
2, da Fundação Getúlio Vargas. . .. .. 

2) Os recursos da presente operação de crédito têm como 
fonte o Fundo de Desenvolvimento ao Programa Integrado 
de Melhoria Social - FUNDOPIMES, e serão utilizados, 
conforme Lei MuniciPal Auto~izat!y~, _no d~~nvºlvimento 
instítuiciOnal, na infra-estrutura urbana e equipamentos comu
nitários daquele municípro; bem como em projeto habitacional 
no âmbito do referido Programa Integra~_o. _ . . . _. 

3) A ResoluÇãO n? 36/92, deSfa CáSa, disciplina os limites 
e condições de endividamentos dos Estados, DiStrito Federal 
e Municípios. À luz das normas_ contidas ~e$!~-.R~~~I':lção, 
o Banco Central do Brasil emitiu parecer favor3vel à operação, 
Urna- vez qi.J.e ·esta: eirCO"ntra-se denti-6 dOs limites e condições 
estabelecidos pelo Senado Federal, além de nãg_pro~gcar im
pacto monetário adverso. 

_ 4) Os documentos apresentados pelo solicitante SatiS"fa
zem as exigências da referida Resolução e, desta forma, opina
mos favoravelmente ao pleito, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 152, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
(RS) a contratár operação de" ~rédito no valor de 

. CR$867.:J':ló.ooo;oo, a preços de outubro de 1993, junto 
ao Banco do EstadO do Rio Grande do Sul - BAN
R1SUL. 

O Senado Federal resolve: 
·- A!t. 1> É a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS) 

autorizada a contrata,r operação de crédito no valor de 
CR$867.330.000,00 (oiioc-entos e sessenta e sete milhões, tre
zentos e trinta mil cruzeiros reais), a preços de outubro de 
1993, reajustáveis pelo IGP- coluna 2, da Fundação Getúlio 
Vargas, jUntO ao Banco do Estado do Rio Grande do. Sul 
-BANRISUL. 

Art. 2~ A- operação de crédito a que se refere o artigo 
an~erior será realizada nas seguintes condições: 

a) valor pretendido: CR$867.330.000,00 (oitocentos e 
sessenta e sete milhões, trezentos e trinta mil cruzeiros reais), 
a preços de outubro/93, equivalente a CR$642.276.362,60 
(seiscentos e quarenta e dois Íililhões, duzentos _e setenta e 
seis mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros reais e sessenta 
centavos), quando deflacionado para setembro/93, pelo IGP/ 
FGV, sendo: _ 

a.1) CR$38.285.000',00 (trinta e oito milhões e duzentos 
e oitenta e cinco mil cruzeiros reais) a ser-pago em 168 parcelas 
mensais e sucessivas, véncíveis no dia 20 de cada mês; 

a.2) CR$829.045.000,00 (oitocentos e vinte e nove mi
lhões e quarenta e cinco mil cruzeiros r~ais) a ser pago em 

-48 par-ceias mensaís e sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada 
mês: - -

b) prazo para desembolso dos recursos: não há: 
c) juros: 11% a.a.; 
d) atualização monetária: os valores liberados serão corri

-gidos pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Var
gas; 

e) garantia: ICMS; 
f) destinação dos recursos: aplicação no desenvolvimento 

institucíonal, infra-estrutura urbana e equipamento comuni
tário, bem como no projeto habitacional/urbanização de áreas 
iJivadjdas, atravé_s do Programa Integrado de Melhoria S_o_cial 
- FUNDOPIMES. 
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Art. 3" O praZo para o exercício ct3._ Presente autori
zação é de 270 dias ·a-contar da vigéncia, desta Resolução. 

Art. 41' Esta Resolução entra_ em vlgor-·na-data 9~_sua 
publicação. -- -

Art. s~ Revogam-se as disposições :em' contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
é favorável e conclui pela apresentaçãO d.O Projeto de Resolu
ção n". 152, de 1993._QUe ay.torizaa ~r~feit~:~ra Muni~ipal de 
Cã)das do Sul a realizar o financiamento. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuss.ão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a Redação 
finaL 

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).c- Sobre a mesa. 
redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte --~ 

PARECER N' 499, DE 1993 
(Da CoritissâO -níndoraf 

Redação final do Projeto de Resolução n" 152, 
de 1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de ResoJução n" 152. de 1993, que autoriza ã Prefeitura Mun_i
cipal de Caxias do Sul (RS) a contratar operação de crédito 
no valor de CR$867330.000,00 (oitocentos e sessenta e sete 
milhões, trezentos_ e trinta mil cruzeiros reais), a preços de 
outubro de 1993, junto ao Banco _do_ Est3dQ_ do Rio Grande 
do Sul - BANRISUL. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- Beni V eras - Nabo r Júnior. · 

ANEXOAO PARECER N'' 499, DE !993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 152, de 
1993. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE i993 

Autoriza a Prefe~tura Municipal de Caxias do Sul 
(RS) a Con(r:-at~r operaçãº de _crédit_o no valor de 
CR$867.330.000,00, a preços de outubro de 1993, junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 
BANRISUL. 

O SenadO Federal resolve: 
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS), 

nos termos da Resolução n~ 36, de 1992, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito -n·c.- valor de 
CR$867.330.000,00 (oitocentos e sessenta e··sete milhões, tre
zentos e trinta mil cruzeiros reais), a preços de outubro de 
1993, reajustáveis pelo !GP- coluna 2, da Fundação Getúlio 
Vargas, junto ao Banco tio Estado do Rio Grande- d() Sul 
S.A. - BANRISUL. 

Art. 2'·' A-operação de crédito a que se refere o artigo 
anterior será realizada nas seguintes condições: 

_a) valor pret~ndido: CR$867 .330.000~00, a preços de ou
tubro de 1993, equivalentes a CR$64~.276,362,60 (seiscentos 
e quarenta e dois milhões, duzentos e setenta e seis mil

1 
trezen

tos e sessenta e dois cruzeiros reais e sessenta Centavos). quan
do deflacionado para setembro de 1993, pelo IGP/FGV, sen
do: 

- CR$38.285.00ó.OO (trinta· e. oitO ~ilhõ.es:- duzentos e 
oitenta e cinco mil cruzeiros reais) a serem pagos em cent<;> 
e sessenta e oito parcelas mensais e sucessivas, vencíveis" nó 
âia 20 de cada mês; 

- CR$829.045.000.00 (oitocentos e vinte nove milhÕes, 
quarenta e cinco rri"il c;ruzeiros teais) a serem pagos etn qua
rentá e -oitO- parcelas -mensais e sucessivas, vencíveiS n-o dia 
20 de cada mês; 

b) prazo para desembolso dos recursos: não há; 
c) juros: 11% a.a.; 
d) atualização monetária: os valores liberados serão cor

rigidos pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Var
gas; 

e) garantia: ICMS; 
O destinação dos recursos: aplicação no desenvolvimen

to institucional, infra-estrutura urbana e equipamento comuni
tário, bem como no projeto habitacional/urbanização de áreas 
invadidas, através do Programa Integrado de Melhoria Soci31 
- FUNDOPIMES. 

Art. 3'' A autoriz:ação concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias. contados 
a partir de sua publicação. 

Art. 4\' Esta Resolução entra em vigor na dat~ de sua 
publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Humber!o Lucena).- Em discus
são a redação final. (PauSa) 

Não have.ndo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada corno definitiva

mente adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hmnberto Lucena) ....:_ Esgotada 
a rriã.téría da Ordem do Dia. Passa-se, agora, à apreciação 
do Requerimento n' 1.430. de1993,de Urgência, lido no Expe
diente, para o Ofício n• S/164, de 1993. 

Em votação. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreCiaçãO da ma

téria. 
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, 

designo o nobre Senador Márcio Lacerda, para proferir pare
cer em -nome da Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT: Para emitir 
parecer.) -.~r. Presiden~e e Srs. Senadores, vem a esta C::lsa. 
â correspondência em ~pígr~fe, do Sr. Presiden_te~ çl<;> B~nco 
Central. encarnírihandosolicitação do Governo d-o Estado do 
Mato Grosso para que seja 3utoriz3.da a emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso -- LF
TEMT, cujos recursos servirão à rolagern de 90% da Dívida 
Mobiliária do Estado vencível no primeiro semestre de 1~94. 

A emissão solicitada envolve em princípio a consideração 
do que estabelece o arL_ 59 da Emenda Constitucional n"' 3, 
pelo qual a emissão de novos títulos estaduais e municipais 
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estará restrita apenas ao giro do principal devidamente atuali
zado de suas obrigações (grifo nos:s.o). 

A interpretação da exprc'ssão acima_ 9estacada revela-se 
fundamental Para efCito -dO -cií.lculo do percentual passível de 
financiamento, c- com profundas implicaÇões na cãpa.Cidade 
de pagamento dos estados e munidpios-, das suas obrigações. 

As operações da espécie estão regulamentadas pelo Sena
do Federal na Resolução n'' 36/92, a qual estabelece eiltre 
as condições para exame dos pleitos, parecer do Banco Central 
sobre a matéria. Atendendo a esta eXigência foi emitido o· 
Parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/DIARE-93/986, 
de 6-12-93),-óqual ConSidCrou o vaior-do principal da operação 
pretendida com c-orreçáo- baseada no INPC da Fundação IB
GE, que é igualmente utilizado na atualização dos balancetes. 

Utilizando tal base de cálculo, resultam ~-s seguintes as 
condições de realização da rolagemso~l~itada: _ _ 

a) quantidade: a ser defiiiída na data de resgat~ _çl_()s títu
los a serem substituídos, l!lc~iante aplicação da Emenda Cons
titucional n'' 03, .considerando·se o Indice Nacional de Preços 
ao Consumidor-(INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no 1\' dia do mê_s 
anterior à realização do giro; 

b) modalidade: nom·inativa-transferív_el; 
c) rendimento: _igual aq dasLetr~s Fip'li1~elras do Tesou-

ro- LFT, criadas pelo Decrcto-Lein"1.376, de 25.11.87; 
d) prazo: até 5 anos; - - - -- --- -
e) valor nominal: CR$1 ,00; 
O características dos títulos a serem substituídos: 

ENTRA TABELA 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n'' 565, de 20.09.7S, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n" 4.660, de 7-2-84.e Decre
tos n"' 1.658, de 8-11-85, 1.660, de 8-11-85~1.605, de 19-6-89. 
e-3<660, de 6-10-93. 

Os documentos que compõem a instrução do pleíto, de 
acordo com a Resolução n" 36/92, já referida. enContram-se 
anexados ao processo, com exccção do Certificado de Regula
ridade do FGTS, que, segundo se informa, estaria sendo provi
denciado pelo Estado. 

O Parecer do Banco Central acima mencionado pondera 
que a operação so~ exame, conforme pretendida. extrapola 
os limites estabele"cidos_ no item II do _art. 3o d<!_ R~solução 
do Senado Federal em 1995 e em 1996, em-percentuais de 
41,51% e 23,55%. respCctivamente, estando o pri~eiro deles 
acima do extra-teto de 25Pa permitido pelo § 1\' do arL s~ 
da mesma Norma. 

Cabe, no entanto, assinalar que o Estado do Mato Grosso 
já se encontra, nos anos de 1993 c 1994. com os limites de 
endividamento extrapolados em, respectivamente, 520,07% 
e 82,30%~ ··-- · · 

A par disso, o referido_ Parecer pondera que, conside~ 
rando a corrcção do valor do principal_com base no INPC, 
na estrita irite:rprctação da Emendã ConStifllcional já á.iudida, 
o resgate líquido da dívida, corrc~pondc a 29,58%. -

Com base_ nãs obserVações acimã-r<_!surtlidas, o Banco 
Central desaconselha O 3iE:ndirriCTito à solicitação do _G_6vÇrno 
do Estado do Mato Grosso, remetendo no entanto o ã.ssunto 
à consideração do Senado Federal a quem cabe, por delt;::gação 
constitucionãl, a decisão-firialsobre ã matéria. 

A Comissão de Assuntos EConómicõ-s:._embora tenha ini
ciad_o__cstudos sobre a interpretação a ser dada ao art. s~ da 
Emenda Constitucionãl" ri9 3~ âhi.da riãO sê··pronÜnd()~ em 
definitivo. --· 

O assunto é-polémico e necessai-iament-e há d-e_-iÕcluir 
considerações mais amplas quanto à capacidade de pagamento 
e ajuste das contas de estados e rnunicipios. 

Consiâerando o exposto, caso entendam os Srs-. Sena
dores que devam ser relevados os problemas apontados, a 
autorização ao pleito objeto do Of. "S,_ n' 164, de 1993, 
poderá ser concedida nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 153; DE 1993. 

Autoriza o GOverno do Estado do Mato Grosso a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso 
- LFTEMT, cujos recursos serão destinados ao giro de 90% 
da dívida mobilíárfa do Estado, vencfvel no primeiro semestre 
de 1994. 

O Senado_Federafresolve:_ _ _ _ 
Art. l'·' E o Estado do Mato Grosso autorizado, nos 

termos da Res<?lu_ção_n" 36/92~ do senado_ federal, a e_mitir 
Letras Financeiras do _Tesouro do Estado do Mato Orosso 
~ LFTEMT ,_ cujõ_s_t-ecursos serão des~i'?-ados ao giro de 90% 
da d!Vída ritObiliária-do Estãdo, venClvel no primeiro semestre 
de 1994. 

Art. 2~ A eniiSsão ora autorizada será realizada sob as 
s~_S_':l~rite5_~~1"!4!ções:· . ~.-__ -.-._ .. · - -0-,- ---

_a) quantidade: a ser definida na data de resgat~ dos títu
los a seiem substitllfdos, mediante apliCação da Emenda Cons
titucional o~ 03, considerando-se o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no 1"' dia do mês 
anterior à realização do giro; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou

ro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n'' 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: até 5 anos; 

- --e) valor n!lminal: CR$1,00; 
f) características dos _t(tul_os a ser~m substi_tuíd_os: 
g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 

termos da Resolução n' 565. de 20-9-79,do Banco Central; 
h) autorização legislativa: Lei n' 4_660, de 7-2-84 e Decre

tos n• 1.658, de 8-11-85, 1.660, de 8-11-85, 1.605, de 19-6-89, 
e 3.660, de 6-10-93. 

Art. 3\"' O prazo pãia--eXerCíciO aa presente autorização 
é de 270 (duzentos e setenta) dias contados da data de sua 
publicação.. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
é favorável e conclui pela apresentação do Projeto de Resolu
ção n' 153/93, que autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso a .emitir Letras Financeíras do Tesouro do Estado 
de Mato Grosso, cujos recursos serão d'éstinados aO "giro de 
noventa por cento da dívida mobiliária do_ Estado, vencível 
no primeiro semestre de 1994. 

Eni: discussão o projeto, em turno único. 

O SR. MÃRIO COVAS- Sr. Presidente, peço a palavra 
para urna informação. __ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. EX' tem 
~palavra. 

O SR. MÃRIO COVAS (PSDB _:_ SP. Para uma informa
ção. Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de 
obter uma informação. Trata-se de_rolagem de dívida? 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sim, trata
se de rolagem de dívida. 

O SR. MÁRIO COVAS- Para o ano que vem? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -i,.e)0 para 
V. EX": ..... ao giro de noVenta por cento da dívida mobiliária 
do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994''. 

O parecer foi favorável. · .... 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, nós não deve
ríamos estar com avulsos relativos a esse assunto? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Na Ordem 
do Dia, entregue em pleriário, estao·avulso do ofício. 

O SR. MÁRIO COVAS - Qúal delas r . 
· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O ofício 

está na Ordem do O ia distribulda em -plenário. -- --

0 SR. MÁRIO COVAS- Agora? Para à sessão extraor-
dinária? Qual é o item? - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena):.__ Perdoe-me, 
Senador, houve um engano. Trata~se de iri."iiéiü1 em regime 
de urgência urgentíssima, que dispensa publiCaÇão de a,vulsos 
etc. 

O SR. MÁRIO COVAS- PubliCação, mas não distribui
ção, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está na 
mão de V. Ex\ mas a publicação é dispensada, de acordo 
com o Regimento, em virtude cJo regime d~ urgência urgentís-
sima, que foi votada pelo Plenário. ~~- , 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr: Presidente, o'art. 337 
do Regimento estabelece o seguinte: 

"A urgência dispensa, durante toda a tramitação 
da matéria, interstício, prazos e formalidades regimen
tais, salvo pareceres, quorum -pãra deliberação e distri
buição de cópias da proposição priitCijjal." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• já 
dispõe da cópia? 

O SR. MÁRIO COVAS- Não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Asses, 
seria da Mesa disse que já a entregou a V. Ex•. 

V. Ex• quer encaminhar a votação? 

O SR. MÁRIO COVAS - Não, Sr. Presidente. Eu só 
queria ter conhecimento da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pois não. 
Encerrada a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissã'o- Diretora para a
redação final. 

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sobre a mesa, 
patccer da Comissão Diretora ofereceD.dO a redação fina( 
que será lida pelo Sr. !9 Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 500, DE 1993 

Da Comissão Diretora 

RedaÇ8.o final do Projeto de Resolução n~ 153, de 
1993. 

A Comissão DiretOra apreSenta a rêda9ão final do Projeto 
de Resolução n~ 153, de 1993, que autoriza o GovernO do 
Bitado do Mato Gro_sso :a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Mato Grosso ~-LFTMT, cujos recursos'serão 
destin<:!_dos ao giro de 90% da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembrO de 1993. 
- Júlio Campos, Presidente - Nabor JUnior, Relator -
Nelson Wedekin - Lucidio Portela. 

ANEXO AO PARECER N' 500, DE 1993 

Redação fin8J do Projeto de Resolução n9 153~ de 
1993. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso 

a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Mato Grosso - LFTEMT, cujos recursos serão desti
nados ao giro de 90% da dívida mobiliária daquele Esta
do, vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. !9 É o Estado do Mato Grosso, nos· termos da 

Resolução n"' 36, de 1992, do Senado Federal, autorizado 
a emitir Letras Financeiras do TeSouro do Estado do Mato 
Grosso -:- LFTEMT, cUjos recur$Ps serão destinados ao giro 
-de 90% da dívida mobiliária daquele Estado,. vencível no pri
meiro semestre de 1994. 
-- Art. 29 A emissão a que se refere o artigo anterior, 

será realizada sob a seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 

a serem substituídos, m~diante aplicação da Emenda Constitu
cional n"' 3, considerando-se o lndice Nacional de Preços ao 
Corisumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no 1~ dia do mês 
anterior à realização do giro·: 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igu~l ao das Letras Financeiras do Tesou

ro- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n"' 2.376, de 25 de nov.em
bro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: CR$ 1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

__ g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n~ 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central; 

h) autorização legislativa: Lei n~ 4.660, de 7 de fevereiro 
del984, e Decretos n• 1.658, de 8 de novembro de 1985, 
1.660; de 8 de novembro de 1985, 1.605, de 19 de junho 
de 1989, e 3.660, de 6 de outubro de 1993. 

Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
a partir de sua publicação. 

Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus
são a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo- quem peça a palavra·, encerro a discussão. 
Em votação. . _ _ - -

, Os SrS. Senadores que a aprovam quei~am permanecer 
sentados. _(Pausa-.) - -

Aprovada. _ _ _ 
O"pro)eto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto J:,Ucena) - passa-se 
à apreciação do Requerimento n~' 1.141, de 1993, de Urgéncia, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 247, 
de 1993. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores qu-e o_·aptCWãlh queiram permanecer 

se~t~dos. (Pausa.). 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à apreciação -da matéria. 

Discussão, em turno único, do Proje-to de Lei da 
Câmara no 247, de 1993, de iniciativa· do Presidente 
da República, que dispõe sobre a concessão de anistia, 
nas _condiçc_Ses _que menciona, deoende_ndo de pareceres 

-das ComíSSões de COnstftuição~}ustiça. ~ Çidadania 
e de Assuntos EconôffiicoS; _- - · · · 

o sr. t~> SecrêtádO-procedeiá à leitura-de e~~rldas. 
São lidas as seguintes · _ 
Emendas de Plenário oferecidas ao Projeto de Lei da 

câmara n' 247, de 1993. 

Emenda n"l 
Art. 4" O exaine dos atos de demissão- restringir-se-á aos 

requerimentos apresentados à ComisSão Êspedàl ciTáda pelo 
Decreto de 23 de junho de 1993, cujõ:~ptãzo-para requerer 
os benefícios" da Anistia ê de cento e vinte _dias contados 
da publicação desta lei. 

Justificação 

Esta emenda visa ampliar o acesso a lliÍl direito: "a anis
tia"; tenho recebido inúmeras reclamaçõe-s de ex-f~nçj6nários 
demitidos que não foram infõfmadõS anti:riOrmente e que 
ainda não haviam dado entrada à Comissão ESpecial criada 
pelo Decreto de 23 de junho de 1993. Es_te fato aconteceu 
aos ex-funcionários de regiões fongínquas do ~~rt~_ ~ Nor
deste. Todos os eX-funcionários tem o _direito _-de requerer 
o benefício, serri prejuíZo' OÜ distinção, is_so égaraOtiã cOõstitu
cional. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1993.- CéSar Dlas. 

Emenda n~ 2 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao a:rt. -1~ do Projeto. 

"§'-O exame dos atos de demiss<!o r_e5tfülgif:-S~-á 
aos requerimentos apresentados à Comissão Especial 
criada pelo Decreto de 23 .de junho de 1993 ." 

Por conseguin.te, dê~se a_ seguinte redaçã9 ~o c~put do 
art. 3", suprimido os respectivos iilçiSóS __ : ·--,_ -_____ ,_- ', ..... 

''Art. 3<:> O Poder Executivo nomeãrá mipr~iQ de quinze 
dias contados da publicação desta lei,_ Comiss·áç;'.~e. 'A_njsti~_. 
à qual incumbirá examinar os reQuerlmeriros apresentados 

à ComisSãO Especial crhid8 pelO Dec-reto de 23~de ju~ho.9e 
1993 e sobre eles decidir circunstâncía e m_?tidamente. _ 

·· ;- · ' Justificação 

Deve-se res~ringir o exa!Jle .flp~ casos de derp.issão aos 
requerimentO$ ét;tCa.-minhados à Ççir;nissão Especial criada pelo 
Poder ExecU.tivó ·nos termos do .O~creto acima mencionado. 
Não há por qúe- tt!abrir prazo.já ·que todos os interessados 
tiveram oportunidade de se manifeStar. 

Sala das se:S:sões, 15 de dezemPro de 1993. -Senador 
Beni V eras. ' 1 

• • ' -

Emenda n~3 

Suprima-:se 1{alínea a do inciso 1_11 do art. ! do Projeto 
e, por conseqUêrlcía, suprima-se 6; §·1~ respectivamente alíneas 
do mesmo artigó. 

Justificaçãe 

É fundamental que não seja concedida anistia em termos 
tão amplos cqmo os· que ficam defin!4os nos dispositivÇis aqui 
_re.feridos. Não e possível que sejam incluídas na anistia aqui 
decretÇtda toQos aqueles empregados de empresas públicas 
que tenham sido despedidos de seus _empregos sem justa causa 
e ''_sem justificaçjià suficiente'' Esta última expressão especial
mente, é por ,d~mais ampla e subjetiva. Permanecendo o dis

--posto na alínea seguinte ou seja "com violação a dispositivo 
legal ou constante de acordos, convenções ou dissídio_s coleti
Vos'', será possível atender-se e.xata:mente aquilo que se dese
java inicialmente, isto é, limitar-se anisfia àqueles de-mitidos 
de forma ilegal. 

Sala das sessões. 15 de dezeffibro de 1993. ---Senador 
Beni V eras. · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nos termos 
do disposto no art. 140, alínea _a., do Regimc:nto Inter~o, desig
no o nobre Se-nador Cid Sabóia de Carvalho para proferir 
parecer sobre o projeto e as emepdas, em substitl;lição à Co
missã_o de conStituição, justiçà e ~~?a~ania. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB __:_ CE. 
Para proferir pa!ecer. Sem_revisão do orador.)- Sr. Presl
d.ente, $rs. Senador~s, ofereço o parecer à_matéri~ em sub::;,ti
tuição à Comissão de Constituição, JUstfça e Cidadania. Trã
ta-~e do Projetq_q~ _LeldaCâmára_n~ ~47, d_~ 1993,-dispondo 
sobre a concessão _de anistia nas condições que menci_ona. _ 

_De=Jog_o, Sr. Pr_~sicJ_ent~. devo.re_ssaltar que se trata de 
inicia1íva PreS_idencial. A_matéria é denominada de anistia. 
Portanto, no sep.tido específico, o GoVerno Se vale desse insti
tuto jurídico d~ _ ai]iSt~a para colher d9,- Congresso Nacional 
a aprovação a projeto de lei que permitirá o exame de cada 
caso 4as pessoas que foram exoneradas, divididas ou dispen
sadas durante o período especificado no presente projeto de 
lei. 

Q_ue!_ç dizer, Sr. Preside_nte, que se trata do_flireito pre
miai. (}Brasil assiste, nos últimos anos, ao crescimento da 
estrutura desse ramo interessantíssimo do direito, onde_ cabe 
o indulto, onde cabe .a anistia, cabem, portanto, perdões, 
dispensas! prêmios e outras coisas tantas típicas da legislação 
nacional. Inclusive ise~çõ~s_ e 04tras figuras comuns ao direito 
pátrio. Com iSso,_ ~~y:!!-'__d!zendo que o Governo não está pro
priamente inovando. Ele cria_ uma sistern,_átiç:~ para reparar 
uma grande injUstiça, propiciada- pela administração pública, 
na demissão de servidores. Não há negar que isso teve graves 

· reflexos sociais, num país onde é muito-grande o número 
de desempregados. 
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O ari. 1 ''do projeto de lei, enviado através de mensagem 
presidencial. concede anistia aos servidores públicos civis ou 
aos empregados da administração públiCa federal direta, autár
quica e fundacional, bem .como aos empre-gados de empresas 
públicas e sociedades de economia mista. que·, no período 
compreendido entre os dias 16 de março de 1990 a 30 de 
setembro de 1992, tenham sido atingidos por essas medidas, 
que agora o Governo recçmhece como ab?plutamente arbi-
trárias. -!·' ,-, _ 

No contexto do proj_eto,_ nas suas peç~S; ÜÕstrativas, -nós 
temos a justificação assinada pelo Ministro_de"Estado, Chefe 
da Secretaria de Admini_stração Federal da __ Presidência da 
República, onde se ressalta a situação administrativa e a situa~ 
ção social, o problema so_cial. Então, diz o _it_em n~' 5 da_justifi~ 
cação presidencial, assinada pelo citado Mil)istw, t~ujo nome 
é Romildo Canhim: . . . . . . . . . . 

"0 vigente texto magno, ao conçe,der anistia, co
mo especificado naqueles dispositivOs_ transitórios fói, 
sobretudo, inovador. Hoje, o conceHo c]e anistia não 
mais se restringe a eventuais cilnie~/-bomefidos por 
quem o Estado decida beneficiar co-ntb_·perdão. Mais 
que isso, modernamente anistia é também o atO político 
formal, pelo qual considera-se ·a motiVaçãO dos atos 
cometidos em nome do Estado, apaga-ndo-se-lhes- os 
efeitos." -- ---- - - -

É, portanto, Sr. Presidente, a tentativa de o ÇJo":erno 
Federal extinguir a eficácia dos atos arbitrários praticados 
no período especificado, E isso tem, portanto,-uma alta signifi~ 
cação político-social. - . - ··· 

A matéria, Srs. Senadores, tramitou na Câmara dos De~ 
putados, onde achou-se por bem especificai a e~rte processual 
dessa futura lei. Quiçá seja o projeto aprovado no Senado 
Federal. _ _ _ 

Essa especificação dada pela Câmara dos Deputados,_ tor~ 
na o projeto de lei mais minudente e pr~pic_::ia, ã comíssáo 
de que dá notícia o projeto, um método, dentro do qual, 
por sua observação,"deve funcionar. 

Essa providência da Câmara dos J:?ee_u~~dos ~~á contida 
nas alterações facilmente verificáveis pelos S~.~-:_ Senado~e~ que 
examinarem a matéria que; neste momento, _ep.~rará ern vota
ção. Quero acentuar, Sr·. Presidente, _que esse projeto de_l~i 
foi antecedido por grande moviMentação pop"úlar. -

O Presidente da República~ Itamar Franco, nosso·ex~com~ 
panheiro de Senado, recebeu em seu _g~binete ~a~laJ?~~tares 
das mais diversas tendências, que ah foram reJVmdicar esse 
tratamento, como também recebeu lideranç~! _dessa massa 
composta por pessoas injustamente-- deSempregadas. Diria, 
portanto, que esse projeto de lei, além do a~pecto ~e anistia, 
ele tem o aspecto reparador no campo social, maiS que no 
campo jurídico, porque dá aos desempregados a oportunidade 
de um reaproveitamento nos métodos encontrados pela Câma
ra dos Deputados, quando estatui a parte p~oce~~u~_dS"~_f~:~ncto~ 
namento da comissão dessa anistia; que Se fõrmará no prazo 
de 15 dias após a promulgação da lei. 

Quanto à natureza dessa lei, advirto ao Senado Federal 
que ela tem mais o caráter autol'izativo. E~(_ii_~? -~ ~;tl! lei 
cogente, ela não tem coerções; é-mais uma lei ~}:1-torizativa. 
E dentro da justificação mandad!J. ao Congresso Nacional, 
verifica-se esta parte que eu tento agora ler para os Srs. Sena~ 
dores, a fim de que captem o verdadeiro espírito_ da propo
situra presidencial: 

"Por ser inviável qualquer medic]a reparadora pela 
via adminiStrativa, reSta ão Poder Executivo, por deci· 

são de Vossa Excelên_cia- _isso é o"Mini!;;tr_o falando 
cio Presidefi-te da República ....:...., encaminhar ao Legis
lativo a proposição, objeto do presente projeto de lei, 
na forma prevista pela Carta Magna._ 
_ De onde se depreende que o Governo tem a inten
ção de fazer essa reaquisição, readmissão dessas _pes
soas·; reparando os danos de uma grande injUs~íÇa co~ 
metida no âmbito da_ Administraçã9 -~ública. Mesmo 
assim, a propostà ~nviã"da e autorizãtiVã.-, para que o 
Governo teriha respaldo legal no cumprimento de suas 
intenções reparadoras. 

O Projeto de Lei sofreu trés emendas no Senado 
Federal. A Emenda de n~ 1, Sr. Presidente, altera o 
art. 4~>, e diz que o exame dos a tos de demissão restrin-

- -gh~se-á aos requerimentos apresentados à Cómissão 
·Especial, criada pelo decreto de 2J de junho de 1993, 
cujo 'prazo"- para -requerer oS benefícios da anistia é 
çle 120 dias, contado da publicação desta lei." 

Sr. Presidente, esta emenda o Relator recusa porque ela 
não acrescenta nada ao espírito do projeto. Pelo contrário, 

-interrompe a intenção governamental. Então, se indaga: num 
projeto de lei, onde vai-se incluir a sua disposição no direito 
premiai ao Parlamentar de, constitucionalmente, reduzir o 
ímpeto administicúíV9 do PresideQte da República? Talvez 
que ampliar esse ímpeto e esse desejo e essa intenção fosse 
cabível. mas nunca a redução. 

A Emenda de n\' 2 manda acrescent;Ir um parágrafo ao 
arf. ·r, do projeto: 

_ -~'0 exame dos a tos de demissão restringir~se_:á aos 
requerimentos apresentados à Comissão Especial, pelo 
decreto de 23 de junho de 1993. Por conseguinte, visa 
alterar a redação d9 caput do art. 3°, suprimindo os 
respectivos incisos.,;-- - -

Qúerb dizer, Sr. Presidente, que pelo Direito brasileiro 
não pode haver exame daquilo _que não se_ requer. Isso é 
um. princípio geral do Direito no-Brasil. Daí por que há de 
se utilizar o direitO de petição para se alcançar o resultaç:Io 
do pleiteado. As decisões automáticas têhf oufra natureza, 
diferentes, evidentemente. daquilo que se contém no presente 
projeto. 

-----O parecer é contra esta emenda. 
A Emenda de n9 3 manda suprimir a alínea a, do inciso 

IIT, do art. 19 do projeto. Por conseguinte, suprima-se o § 
1~ e respectivas alíneas do mesmo artigo. Esta emenda, tam
bém, inova rêduzindo a intenção presidencial na concessão 
da anistia. Por isso, o parecer também é contra. 

Assim, Sr. Presidente, o parecer é favorável a que confir
memos a Resolução da Câmara, expressa ná redação final 
dada ao projeto de lei, depois de emendado naquela Casa. 
O parecer é favorável a que seja aprovado o projeto de lei, 
segundo a visão e a Res'?lução da Câmara dos Deputados, 
e pela rejeição das três e~endas que vieram ao conhecimento 
da Relataria. 

É o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -0 parecer 

conclui favoravelmente ao projeto e contrariamente às emen
das. 

Nos termos do disposto do art. 140, alínea _a, do Re_gi~ 
mente Interno, designo o t:IObre Senad9r Ueriõi:lCamata para 
proferir parecer sobre o pr9jeto e ~Ú~me_ndas, em substituição 
à ComissáO de AssuntOs Económicos: _ 
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O SR. GERSON CAMA TA (PPR -'ES.·P~ra e"mitirpare
cer. Sem reviSãódo ora~o~_-)_=S_r. P-reSid~l)_t~. Sr~. âeriadores. 
a CorriissãO de Co-nstituição, J~stiça e -c~çlaâania, através do 
Senador Cíd Sahüia de Cãrvafho-, _já __ exa_fólt Sei} parecer pe
rante o Plenário. -cabe-me, na Os-IitTSsãÓ_de ASs-untos EConô
micos, a emissão'do mesmo pa·te·cer.- --- ·--- ·· --

Ao projeto fOram apresentadas três emendas que, confor
me o parecer ·já ·a_pYeSenrãÇJ.O--perõ----senador Cid Sabóia de 
Carvalho, não alteram fundamentalmente_ o projeto. não 
criam nenhuma itoVída:dC para o -projeto. Apenas a Emenda 
n" 03, do Senador Beni V eras,._ restringe um pouco. sem que 
se possa calcular quanto, _a possibilidade dos .e:x.ame~ dessas 
readmissões. 

Entretanto. cOmo estamo~ ç:Xã:minando o assunto naCo
missão de Economia, é interesSante se dizCr que -se proclama 
que o custo das readmissõe~ - e se inventa um número -
já chegou, segundo falam, a até 2 bilhões de dólare-s. É neces
sário que se preste atenção a um detalhe, que conheço p()rque 
participei da primeira reunião- da ComissãO dos Demitidos 
da Companhia Vale do Rio pocc -e isto aConteCeu na Cafxa 
Econôrriica, no Banco do Brasil. bem como em outras estatais: 
as demissões foram -co-mpens-ãdas, na rlecessldade de pessoal, 
por uma onda que se inven~ou agor~ nçr_Brasil_chamada "ter
ceiriza:ção". Es5as empreSas esraiaiS com~ç-atam--a cothratãr 
técnicos de outras empresas fornecedoras de mão-de-obra pa
ra operar seus cotnpl.itadores, trabalhadores para a limpeza:. 
trabalhadores para operar as linhas de locomoção. De modo 
que, _em lugar daqueles que eram efetivamente servidores 
das empresas. essas empresas· estatais estão gastando na con
tratação de outras empresas: Ora, se_ê-sse·s funcionáriôS forem 
readmitidos e se forem cancelados esses contratos de terceiri
zação, saberemos de onde as empresas estatais vão tirar os 
recursos para fazer o reaproveitairiéiito deiSes_funcionários 
demitidos. 

É claro que a comissão que vãi ser designada pelo Senhor 
Presidente da República, no espaço de quinze dias, vai exami
nar, em cada empresa estatal, o quanto essa empresa vem 
gastando, pagando mào~de-obra e aluguel de equipamento 
de outras empresas. ao invés de utilizar os seus funcionários 
que foram demitidos. 

Portanto. tendo por base esse aspecto e acres_centando-o 
ao Parecer do .Senador Cid Sabói_a de Carvalho~ o Parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos que apresentamos é 
pela rejeição da Emenda nn 01, de autoria do Senador César 
Dias, e pela rejeição das Emendas de o?s 2 e 3, de autoria 
do Senador Beni V eras, até porque u processo legislativo 
já é prolongado. -

A primeira It!UniâÓ que tivemOs. c.Om <?.S -~~~m"itid9$ dã 
Vale do Rio Doce e Com o Ministro Paulino C(ç_ero foi feita 
há dois anos. Quer dizer,- dois anos depofs é que estamos 
votando este projeto, que já passou pela Càmara: dos Depu
tados._ 

Entendo que existe dentro do processo legiShiti~o. quan
do o projeto chega ao Poder Executivo, -o instituto do veto, 
que é continuidade do processo legislativo. O Pre_sic;lente da 
República- tem a faculdade de vetar. Ora,_ se ae3:~ar_mos as 
emendas, essa Iut~A-e dois ailos e de tania gente que foi 
injuStiÇada vaCtú que se ptóloitgar_ atê ji!n~iro, nil_ COnVOcaç·ã'ó 
extraordinária, porque o projeto Volta_parª _a_ Câmara. Mas 
se as rejeitarmoS, a con"tinuidade- do processo-legislativo passa 
pelo Palácio do Planalto, e o Presidente da República, usando 

o instituto do veto. Poc~e ajustar o projeto à sua forma original. 
alterada pela Cârp.ara, sem perda de tempo. _ 

Por isso 1!:(cfue na ConstituiÇãO" há o instiiuto do veto. 
Ex<itamente para apressar os processos, a fim de que o Execu
tivo participe do processo legislativo, que é um instituto fortís

··simo· sobre o Legislativo. Então, seria a melhor maneira de 
leg-islarmos. ·'''' ,- .- · 

Cómplt::roentarmos a ação legislativa é deixar ao Presi
dente da República que ele também participe do processo 
legislativo, veiando esses artigos: que o GoVernO çon~idera 
qUe foram actes'Ceniados em excesso· na Câmara, para que 
esse processo ·pertoso desses qUé ·perderam a sua condição 
de trabalho e d se-u trabalho possa ser logo resolvido. 

Então, prífrieirO pela tecnicidade e, depois, por essa práti
Ca', -pelo institt~to do veto, que é um direito do Pr~sidente 
da República, somos pela rejeição âas três emendas que foram 
apresentadas. Ficamos com o Parecer do Senador Cid Sabóia 
de C~rvalho,'cbtrl~ O projeto origínàforíundo da Câmara. 

E o pard::ei': Sr. Presidente. - . . . 

O SR. PRESIDENTE.(Humberto Lucena)- O. parecer 
conclui"faVoravelmente ao projeto e contrariamente àS emen
_das. 

.;Completada.a fase de instrução· da matéria, passa-se à 
discussão do projeto e das_ emendas. em turno único. 

Em discussãO. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente,peço a palavra 
para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humbérto Lucena)- Tem a pala-
vra V. Ex~. -

O SR.MÁJ,UO COVAS(PSDB ....:sP. Para discutir. Sem 
re-visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, penso 
que a Casa esúí"cornetendo um erro. Mas, enfim, ê uma opi
nião tão-somente Pesso3I. Um projeto dessa nat_~:~re~a não 
merecia que est~ Casa o examinasse com menõs.âe 24 horas 
depoís de ele ter aqui chegado, sem ~ma discussão que pelo 
menos permitisse; dentro de urna comissão, senão modificar 
() projeto na sua totalidad_e, pelo menos inserir alguns dispo
sitivOs que pudessem torná-lo mais condizente, com uma visãó 
equânime. 

Examino o"p·rojeto, Sr. Preside_riLe_," apena~_à luz do que 
me parece a juStiça. Não creio que põssa ser-atUSãdO de ser 
um homem que defende os interesses do capital sobre o traba
lho. 

Mas acabo de ouvir dois pareceres: um, dado pelo ilustre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, que, basicamente, sustentou 
seu parecer com base na proposta do Executivo. S. Ex• leu 
o texto da exposição de motivos, feita pelo Ministro da Admi
nistração para o Presidente da República, e a sua base de 
sustentação do parecer favorável ao projeto e contrário às 
emendas é exatamente o texto da mensagem inicial, melhor 
dizendo, da exposição de motivos. Provav~lme~te, a~ém~se 
ao fato de que o projeto- original e ffiuito diferente do que 

-estamOs -discutindo agora. e que o projeto original o é em 
relação ao projeto inicial. a que a mensagem se referia; poste
riormente, vi ti ineu nobre Senador Gerson Camata oferecer 
_um parecer simpático; mostrando que, na realidade, devemos 
respeitar as prerrogativas do Executivo, já que tem o direito 
de veto e, portanto, não importa muito se melhor_amos ou 
não o projeto; importa que o Executivo tenha a posSibilidade 
de vetar, de forma que o faça. A rigor, o que S. Ex~ quer 
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dizer é o seguinte: se Se tem. que tomar um~ posiçã,o a~tiPá-tlca. 
que o Executivo a tome;- e não a Câmara õU_C:tSenado._ 

Penso, Sr. Presidente, com a maior lealda_p~,_que alguém 
que brigou por- isso foi cassado e não_tev~ .. ?,nistia --;-:-.minl:la. 
cassação se cumpriu por inteiro, pois__quando a anistia veio, 
ela já tinha sido curnpri9a _- e, po_rtan~p, ,e_ntende o que 
é uma violência contra a lei perpetrada contra o indivíduo. 
Mas temo,.sobretudo, que um exame, feHo com essa veiOcí~ 
dade, induza·nos a erro o~fàU.ma apredação.que nasça muito 
mais da subjetividade de nosso_s__sentimentos ·ço que de outra 
coisa. Não me agrada dizer, nos corredores, a companheiros 
que perderam o trabalho, que considero o prqjeto ruim; mas 
nesta, como em outras circunstâncias, !1~0 Jne parece que 
possa abrir mão daquilo que considero um dever. 

Vejamos como o projeto original, cuja_exposição de moti
vos foi a sustentação do Parecer do Relatofl traduzia-se: 

"É concedida anistia aos servidores públicos .civis 
da Administração Pública Fed_eral direta, autárquic-a 

e fundacional e aos empregados de empresas públicas, 
sociedades de economia mista, sob _o_controle .do _Poder 
Público Fe~eral, "que tenham si~o punidos com demis
são manifesfainenic-ãrbitrária ou por motivação políti
ca, comprovadamente caracterizada,_bem_como por 
interrupção de atividades profissionais, em virtude de 
greve ou: paralisação do trabalho, 1}9_ período com
preendido entre os dias 16 de março de 1990 e 30 de 
setembro de 1992''. . .. .. _ 

A Exposição de Motivos se refere a Víolê-nci3.s cometidas 
contra esses tipos de -atos. -

O projeto do Executivo conceitUa be_m-·õ que;-paTa ele, 
é alguma coisa passível de anistia. _- - o 

Volto a insistir: é o reparo a quem quer que seja que 
tenha sido punido, com demissão manifesfa-rp.ente arbitrária 
ou por motivação política, Comprovadamente caracterizada, 
bem como por interrupções de ativ"idades profissionais, êin 
virtude de greve ou paralisação do trabalho. 

Os nossos ilustres companheiros da Câmára modificaram 
o projeto; ele passa a dizer o seguinte: ----' · 

"Art. 1" Ê_ con~did3:_~nistia :ao~ servidores pú
blicos civis ou aoS empregados da Adx.:n.hüstraçãó P~Pli
ca Federal direta, autárquica e fundãciOnal, bem como 
aos empregados de empresas públicas e sociedades de 
eco-nomia mista _que, no período co:thlJ_~e~ndido entre 
os dias 16 de março de 1990 e 30 d0:5etembro de 1992. 

I - que tenham sido ... " 
No caso anterior correspondia àquela leitura, mas 

agora é.-- -
... exonerados. 
a) durante o período de estágio probatório, sem 

que o ato correspondente tenha sido individualmente 
motivado e documentado; 

~~ com violação a dispositiVo cohsfitucTOria1 ou le
gal... 

Portanto, quem quer que seja que, neste período, tenha 
sido exonerado, durante o período de estágio probatório, sem 
que o ato correspondente tenha sido individualmente moti
vado e documentado, ou com violação a_ dispositiVo constitu
cional ou legal, este será passível de_ aniStia. 

É evidente que uma violaçãd"de dispositiVo constitucional 
ou legal nem requer a anistia. Um Governo sérid que conStata 
uma violação contra a Constituição, na puníção de ·quem quer 
que seja, tem que consertar b ato: Já tenho dúvida sobre 

se ~lguém que é_ e:x:oneraCo "durante o período de estágio 
probatório, s~gt que o ato correspondente_ tenha sido indivi
d_'-:1~_1-~~nte mOtj_vªdo .e :documentado" é passível. de anisüa. 
~od~ ser passfyél_Ç:I_e _reconsideração, de uma série de cOisas 
ffiã~'de MiStíã~-(c!rlho dilvid-as. · · · _ ,. '' ~ '' • 

Esse é o-pnméiro casO. - - ' '' - '· · · · "- ···" 

"II. .-:-, não apenas os exonerados, mas oS "de:
- mUidos sem a_ conclusão de correspondente processo 

administrativo disciplinar". 

Imagino que a referência aqui seja com relação aOs qu-e 
estavam sofrendo processo administrativo disciplinar, einbora 
o texto não diga isso, mas· _sim· "que tenham sido deriütidàs 
sem a conclusão "de cor:respondente process.o admini~.tfãti"Ço 
disciplinar". Pressuponho ;__ volto a in:siStit - que Se tr'áta 
de alguém que esteja sofrendo processp~ ci.Jj6 pfóceS'sQ 1 fiâ'O 
foi termínado ~não alguém que, -obrigatOriainente, teóbà que 
t_er passado por um- processo. Mas,- ainda assim. considero 
até razo-ável isso. - -

Vejamos a terceira alternativa: é passível de anistia 'quem 
tenha sido despedido de seus empregos: · --- · , · ·' · · 

"a) sem justa 2ãusa e_-Se·m ~fundameni'açã9_ ~ufi
ciente"; 

Sem justa causa é um conceito ·mais Ou menos cOnhe:cido 
no campo do_ Direito,- nias sem fundamentação suficíente é 
um conceito de natureza inteiramente subjetiva; · 

-~ - -~'b) com viOlação a dispositivo legal ou constante 
de acordos, convenções ou dissídios coletivos." · 

-:--· QUem fÜf'despedido'-d~ .emPreg~ sem jusÍa -~ãusa~~ ·~~~ 
(~dafl!entação suficiente é passível de anistia, ou quem tenha 
sido demitido com violação a dispositivo legal, constante de 
acordo, convenção e_ di_ssídio. Nada mais jUsto do que isso. 
O acordo é -para ser cumprido; se não for cumprido e alguém 
for demitido em desacordo com o acordo coletivo, não tenho 
a menor dúvida de que o trabalhador tem todo o direito. 

Em seguida, vem um § 1~ para definir o que é aquela 
tal de "fundamentação su:ficiente": . 

"§ 19 Para os efeitos da ·alínea a do inCiSO Iii 
- que é a demissão sem justa causa e Sem fund~tuen
tação :--:•_-~onsidera-se insuficiente a _fundàmen.iáção 
_assim classificada, em despacho circunstanciado'. '"pela 
comissão a qUe se refere o art. 39". -Cria-se umif C6iní's-
são para analisar isso. · 

Trata-se de fundamentãção in_suficiente~ "êo.riSídera-s_'ê in
suf~~-nte a fundamentaç~o assim classificada, em despacho 
Cifcunstanciado, pela comissão a que se refere o arL 3"." . 
Porta_nto, se_ a comissão disser que alguém 11ão teve fundamen
tação suficiente, isso constitui razâo para anistiii. 

_Ou ainda: 

"I a extinção, a transformaçáo ou a· fusão 
do órgão, entidade, empresa pública ou socieda_de de 
economia mista, quando sua finalidade precípua conti
nuar sendo desenvolvida sob supervisão direta ou indi
reta do Poder Executivo Federal." 

Em outraS- Pãlàvras: Se_ o -Pode-r EXecutivo acaPou com 
uma empresa, e ::.e a área em que a empresa atuava aitlâa 
cOntinua sob supervisão direta ou indireta do Poder Executivo 
Federal, isso é uma demisSão sem fundamentação suficiente, 
portanto, passível de anistia. 
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Vou tentar traduzir is.só com tfffi exemplO cOOcreto: havia 
uma empresa chamada PORTOBR.Ás: Em determiriado insR 
tante o projeto foi enViado paTa eSta qlsa e. foi aprOVado, 
fechando a empreSá. Aprovado o proj~to e fec;hada a enipresa, 
as pessoas foram mandadas embora. TrataVa-Se de celetistas 
que, portanto, seguramente receberam seú Fundo de Garan
tia, a sua indenização. Isso não ;se cõfiStitui-n-uma demissão 
com fundamentação suficiente. Confesso que isso para mim 
parece um exagero, exagero qüé não constava do projeto 
do Executivo. 

A segunda razão que também estica a fundamentação 
insuficiente é "a seleção efetuada sem critérios tecnicos objeti
vamente demonstráveis". Eu não_ consigo compreender se 
uma "seleção efetuada sem critérios técDlcos objetivameine 
demonstráveis" refere-se a critériO( técriico~_ PPJ~~~Y~in~~nte 
demonstráveis p_ai-a __ d~missão óu -para admisSãO.-

Diz o ite'fu IV que são também passíveis de anistia os 
que forem "punidos por motivação política, devidamente ca
racterizada, ou por interrupção de atividades profissioriais em 
decorrência do movimento grevista". c _ 

É exatamente o texto que estava no projeto original, 
portanto, nada a opor em relação a isso. Rcalmentç, este 
é passível de anistia, este sofreu uma violência, foi despedido 
porque fez uma greve, o que Signífíca_ uma viOlência sobre 
a qual deve recair uma anistia. 

Isto tudo não nasceu assim. Como o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho disse, a rigor houve um estudo do Ministério 
da Adminis-tiãç<io. que é traduzido, afinal, na exposição de 
motivos que S.Ex" leu da tribuna. 

Pois bem! Até acho que não foi o Ministério da Adminis-
tração que começou esse estudo. _ 

Eu próprio, em certa ocasião, proc-uraâo por alguns traba
lhadores demitidos pela Vale do Rio Doce, telefonei ao Minis
tro das Minas e Energia e lhe disse que alguns funcionários 
foram demitldos e que estavam sendo admitídos outros-para 
o lugar que eles ocupavam. Isso é impenSá\,-el. Se eu demito, 
ad gestatum ou por qualquer outra razão, e em seguida tenho 
que admitir pessOal,- é razoável buscar aqueles que foram 
demitidos. --- _ - _ -

Por determinação do Presidente da República, pc!diu-se 
ao Ministro da Administração que estudasse o assunto. E 
é o Ministro da Administração que, finalmente, faz essa expo
sição de motivos. Perante esse Minístério, ijuein tinha sido 
demitido e entendeu que devesse requerer o seu reíngress.o 
o fez através de requerimento. OpfOjeto origirial dizia: quem 
fez o requerimento até a data da aprovação da lei ou até 
a data de validade do decreto é paSSíVel de exame, quem 
não fez é porque nãó teve interesse. Portanto, lim.ita-se o 
potencial a ser readmitido. _ _ _ _ _ __ 

Os números são variáveis. Já ouvi de várias fontes: eles 
variaram entre 38 e 48 mil trabaiha-dores. O número de pessoas 
que requereram deVe estar entre esses dois números. 

O Projeto do Governo dizia o seguinte: 

"O exame dos atos de demissão restringlr-_se-~ aoS: 
requerimentos apresentados à Comissão Especial cria
da pelo Decreto de 23 de junho de 1993.". 

O Projeto da Câmara dos Deputados diz que isso fica 
estendido até -60_ dias depois da aprovação, para quem quisei" 
requerer. Ou seja, hoje é absolutamente impraticável deter
minar qual é o limite potencial desse requerimento. O que 
se sabe é que de 38 a 48 mil pessoas requereram. Pode-se, 
eventualmente, saber o teto, basta saber quantos foram demi-

tidos naquele período. Mas_ é impossível determinar o número, 
penso que até hãO é muito fácil cãlcular a incidência de natu
reza econômicá._ 

Por isso, não me atenho a essa incidência, mas sim a 
um problema malS: concreto, que é o da justiça. O problema 
que está envolvendo_ esse projeto-é o de sabq se, eventual
mente. alguérri sofre uma injustiÇa, se isSo ocOfie;essa injus
tiça tem que set reparada. Mas quando o problema é colocado 
em termos nosquais ufna parte da sociedade precisa ter garan
tido o empreg9 e a outra não o tem garantido[ A minha 
visão de justiça se expan_de um pouco mais. 

Como as pessoas voltam ao trabalho? O Projeto de Lei 
da Câmara n' 247, de 1993,diz o seguinte: 

,A,.rt. 29 _ O retorno dar-se-á, alternativamente, na se
guinte ordem de preferência: 

I - no· cargo de provimento efetivo anteriormente 
ocupado ou no emprego anterior; 

II - nos cargos ou empregos resultantes da transfor
mação de cargo o_u emprego alcançado pelo art. J9; 

III - em cargos ou empregos de atribuições iguais 
ou assemelhados, pertencentes aos _quadros de pessoal de ór
gão, enti~ade, __ empresa pública ou sociedade de economia 
mista abrangidos pelo art. to. 

Vou ~itar _um_~xemplo, voltando ao exemplo anterior. 
Citei a PORTOBRA.S. porque era uma empresa que eu conhe
cia. A PORTOBRÁS tratava de porto. Porto ainda está sob 
supervisão do poder público. Portanto, se perten-Ci à PORTO
BRÁS, estou hoje incluído nesta anistia pelo fato de que 
houve a extinção de "empresa pública ou sociedade de econo
mia quando a sua finalidade precípua continuar sendo desen
volvida sob supervisão direta ou indireta do Poder Executivo 
Federal". 

Um procurador dessa empresa tinha com a empresa urna 
relação de trabalho conhecida. Se ele for readmitido agora, 
para onde ele vai? "Para o cargo de provimento efetivo ante
riormente ocupado ou para o emprego anterior" é impossível 
-o_ emprego anterior não existe mais. "Nos cargos ou empre
gos resultantes da transformação do cargo ou emprego alcan
çado pelo art. 19" é quando apanhei uma empresa e englobei 
noutra. Será incluído no item III do art. 29 "em cargos ou 
empregos de atribuições iguais ou assení.elhados, pertencentes 
aos quadros de pessoal de órgão, entidade, empresa pública 
ou sociedade de economia mi-sta abrangidos pelo art. 1"'"? 

- Em outras palavras, de repente, alguém que era da admi
nistração indireta é compelido a ir para a adminiS:tr3.çãO-direta, 
carregando o seu salário, o posto em que estava e, portanto, 
entrando numa organização na qual, na realidade, é um estra
nho fora do ninho. 

O Sr. Ronan Tito - V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Pois não. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Mário Covas, temos 
estudado be_m alguns casos. É evidente que V. Ex• tem razão: 
há muitas demissões injustas, que têm cte- Ser reParadas. A 
prova disso é que vem um projeto do Governo pata repará-las. 
Mas as emendas, o substitutivo da Câmara iguala a todos. 
E deram-me um exemplo extraordinário: um diretor do BNCC 
foi demitido, e quem está gerindo a massa falida é o Banco 
do Brasil. Ele foi demitido, recebeu indenização como diretor 
e, decerto, foi buscar outro emprego. Agora ele retorna para 
quê?_ Para o cargo de diretor do_ Banco do Brasil? Essa é 
a pergunta que deixo. 



11520 Quiriia-feira 16 DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção !!) Dezembro de 1993 

O SR. MÁRIO COVAS - Acho que ficou uma porção 
de dúvidas a esse respeito, e Ceftariteri.te ilãO era isso que 
estava no projeto original. O projeto original caracterizava 
bem os atos sobre os quais incidiria a anistía:---- - --

0 Sr. Antônio Mariz --V. Ex~ me permtte unl aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Com muito respeito. , 

O Sr. AntôRio Mariz- Senador MáriO'CoYas, -v. Ex~ 
sempre argumenta com bastante facionalidade, monta silogis
mos perfeitos para sustentar seus pontos-de vista, mas, na 
hipótese, peço permissão a·v. Ex~ para discordar do rumo 
ce·ntral de seu argumento, porque me· parece que-o eSsenCial 
nesse debate é saber se houve critério nas demissões. O Go
verno Collor demitiu, tentando alcançar metas_ ·estritamente 
demagógicas. Não me recordo de ter visto nenhum estudo 
sobre os quadros funcionais da administraç"ã.o Jederal para 
que se determinassem as exonerações, as ·despedidas, as de
missões. Portanto, a questão é saber a origem de~te p~ojeto, 
em outros termos, das demíssões. Foram "justa-s as demissões? 
Obedeceram a critérios aâminístrativos ou elãS's'e encaixã"Yam 
em um grande projeto de destruíção dó ~St~º<? brasileiro? 
o--que se diz-é cjue o CADE, por exemplo, ªcabou graças 
a essas demissões. A Receita Federal não tem ·condições de 
fiscalizar porque· õS seus qü.àdros foram nfuiiliidos po\ uma 
ação desastrada do Poder Central. Então, o _9Ue quero -saber_ 
é se foram justas as demissões. Se "fófafn, es~a_mos perdendo 
nosso tempo em discutir anistia, todavia, se- não o foram, 
parece-me que nãó se-deVeria invocar, neste _i~tante, a'rgu-_ 
mentos de ordem técnica, porque, pata córri~ir'Uma "inJustiç-a, ' 
creiO ·que ühi Vãlor maior se levanta. Não serão detalhes de 
ordem burocrática que devem irrij)Cdif o -Estado de corrigir 
injuStiças. Ê esta a obj_eção que faço à.linlj.a de raciocúlio 
de V. E~: se as demissões foram justas que-fiquem demitidos 
os funcionários, mas se não foram, qúe·s~ repare a iújuStiÇã, ·
que se dê anistrã-e que os antigos Sei:vldores voltem aos seus 
lugares. Afinal, são cidadãos brasileiros que têm todas as 

razões para invocar ein seu favor a lei e, sobà~tudo, a eqüi
dade. 

O SR. MÁRIO COVAS - Não há nenhuma discordância 
do que V. EX' está dizendo em relação ao_meu posicioifa
mento, visto que, até agora, toda a miqha Jun.damelltação 
é sobre. o que é justo e o que não é justo. O projeto está 
tentando caracterizar o que. na visão da anisti_a~ é justo e 
não é justo. _Quando o Executivo enVIa ufh -projeto _e argu
menta ... 

O Sr. Antônio Mariz - Se V. Ex~ me permite, fixo.: me 
no ponto central: foram justas as demiss6es'?_Essaé a questão. 

O SR. MÁRIO COVAS- v., Ex' não tem como obter 
essa resposta a não ser que vá buscá-la, regulando as concjições 
de justiçã e as· de _injustiçã: A posição adotada pelo Governo 
fol a de que é ínjlisto c, poftanto, passível de 4niStia os: 

"IV -o punidos -- d.e forma manifestamente 
arbitrária --por motivação política, devidamente ca
racterizada, ou por interrupção de atividad.es profis
sionais em decorrência de movimento grevista." 

Do poli.to de--Vista legal, 11:em _se po~_eria levantar. essa 
argumentação._ O _ExecutiVo dem!till e fecliou- effipresas, em 
sua maioria; COm -o aval áo legislativo. Se houve demissões 
dentro desses conceitos; cometeu-se claramente uma injustiça. 

O que estou tentandÓ -v~rifiCar- é se constitUi uma injustiÇa 
a demissão de alguém eJl?. virtude.do fecha.meoto justifiCado, 
por alguma razão,_ ele uma empresa. O projeto oriu-ndo da 
Câmara dos Deputados caracteriza essa atitwje como uma_ 

· demiSsão sem fund.amenÜtçãÔ s~,tficiente c, po"rtanto, um;Iin
just_iÇa. O me~,~,con~iio de injustiça não abiaOge esses limites. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Lí
der, eu pediria a V. Ex~ que concluísse porque o seu tempo 
já se esgotOu. Eu e a _Casa estamos ouvindo V. Ex~ com_ 
muita atenção pela importância da matéria. Todavia, como 
se trat~ de projeto em regime de urgência urgentíssima, os 
pr3.ióS' Concedidos para discussão são pela metade, nobre Se-
nador, no caso, dez minutos. 

Estou apenas advertindo V. Ex• para que conclua. 

o SR. MÁRIO COVAS- Vou concluir, Sr. Presidénte. 
A minha intenção era meôcionã.r aindà as du~~ emendas, 'éOll-
tudo, não o farei: · · - · 

~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ V. Ex• pode 
falar rapidamente. Estou apenas advertindo porqoe há o~tros 
oradores. 

O SR. MÁRIO COVAS- Obrigado, Sr. Presidente,_mas 
não prosseguirei. DaqUi -para fre-nte -vOU deferlder o que está 
muito em moda: a isonomia. Levantar-me-ei Cada vez que 
alguém ultrapassar o meu limite. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, o 
PMDB cede os dez minutos para o Líder do PSDB. 

O SR. MÁRIO COVAS- Re~lment~ ~ou pedir isonornia, 
ou seja, para ser tratado exatamente como todo mundo e 
estar rigorosament~ dentro dos parâmetros de V. Ex3

, De 
forroª que não se trata nem de uma violência. 

QSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Sena-~ 
dor, V. Ex~ tem que fazer justiç~) Presidência, poís V. Er-
tem direito a deZ minutos_e já fala há meia hora. _ 

O SR. MÁRIO COVAS - Faço ta~ta justiça que ~ou 
parar de falar. o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
-Estou apenas ~h_amªndô a·afe-nçao--de--v.-E-X" pOl:Ciue é 
o meU' deVer. No entanto, V. Ex~ pode falar sobre as emendas. 

OSR. MÁRIO COVAS .:._ Na realidade, não houve u,; 
orador ÍJJSc_rito para abordar essa matéria. Qe qualquer forma, 
concl~~rei, pois pretendo me manter rigorosamente balizado 
pelo ·Regim~nto. _Todavia,. V. Ex~ vai ouvir esta Liderança 
modesta solicitar, quando houver um esquecimento!_ que se 
adote para os_ demais membros Qesta Casa o mesmo procedi
mento~ Obriga-do. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Continua 
em discussão. 

Concedo _a palavra ao ~obre Senador José Paulo Bisai. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores, 
estamos diante de_ um,_ caso gue talvez prescillda de discussões 
maiores;- desde que afastemos qualquer discussão em torno 
das possibilidade_s individuais de justiça ou injustiça. O pressu
posto desse projeto é de que o processo político que gerou 
as demissões no período por ele determinado foi urn processo 
arbitrário. Isso é preciso fixar. A primeir'ã prefuisSâ de qual
quer raciocínio que se faça é que esses servidores foram demi
tidc_Js porque o processo político- rião a demissão individual 
do Paulo, do João, da Helena - que gerou todas essas 
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demissões foi ã.rbitrário. injustO. P_Ort3í::lt0.- CStarríos fazendo 
uma repiuaçãopolítica e não uma reparação-de-justiça iriterin
dividuaL 

Se esse pressuposto foi e·stabclecido, não cabe nenhuma 
das censuras. com· a devidayênJa~ f~ítaS-·p'e_l~ nobre··Se·nador 
Mário Covas. Pói' exemplo: o Senador protesta porque ali 
consta que serão anistiados os QE.C foram exonerados com 
violação a dispositivo constituCi.O-ilal ou legal. _{~so nem preci
saria ser dito, porque toda demissão feita com _infração a 
um dispositivo constitucíonal é juridicam~nte r~paráveJ, é re
corrivel. pode ser mo-dificada pela JustiÇa. Mas nãO é esta 
a questão. É claro que poderá haver algumas demissões nesse 
período que tenham sido individualmente justas. E é exata
mente por esta razão que este processo; sintetizãdo- comO 
vont~de política neste projetei, estãOeiece que o que foi feito 
durante esse período de arbitrariedade será reparado, segundo 
determinadas condições. __ :EStabC"le~:~~ ç:O_~di_çÇie_s ~ cria um~ 
comissão para ve-rifícàFse-e·Ssas··éOndições est"ãO satisfeitas. 

Portanto, aquilo que poderia se-r uin_ arg.Uffie~to no sen~ 
tido de falha no projeto, ao contrário, é um argumento a 
seu favor. Estamos fazendo uma reparação de caráter geral. 
Não há individualização possível. E claro que se_ a dispensa 
foi feita sem fundamento legal ou com infraçã6- legal, isso 
pode ser reparado na Justiça, mas estamos faZendo um pro
cesso político de reparação geral e não çla_ reparação daquele 
caso. Incluímos também aquele caso para que _ele não fique 
pendente de um recurso na· J~stiça, que é mu~_t? -E~Il)-9~~~o. 
Qual é a importância disso? Se foi fc.'dto com ínfráçãO de dispo
sitivo constitucional, estamos reparando antes que a Justiça 
o faça. · · 
. Outro caso: demitido sem a conclusão do correspondente 

processo administrativo-disciplinar. Não tem sentido que al
guénrseja demitido sem que o processo disciplinar esteja ter
minado. Não tem sentido mesmo. 1sso também pode ser repa
rado na Justiça. Mas o que nos impede de est~belecer a regra 
geral e abreviar essa reparação? O que estamos tentando fazer 
é urna abreviação da reparação de urna injustiça global reali_
zada por uma vontade política que não tinha respeito pelos 
direitos individuais ~dos servidores. --- -- ~ 

Creio que há expressões aqui comp!Ctame.nte _desneces
sárias. Só pergunto que importância tem se estamos tentando 
compor ·um·a situação excepcional, criada por um governo 
que tinha urna determinada intenção em relaç~o aos setvi~ores 
públicos. Q_ Projeto teve o cuidado _de criar uma Com1ssão, -
que· encontra no Projeto os critérioS para readmítir. Esta é 
a argumentação fundamental: nos casos em que a demissão 
não foi uma conseqüência do processo arbitrá_rio das de~is
sões, a Comissão terã condições de verifiCar- a juriâicidade 
e a legalidade da demissão. .. .. -

Com este Projeto rião estamos recolocando os servidores 
nas suas funções, estamos dando a uma Comissão, que 9 
próprio ProjetO ciiã,-·as condições de verificar a injustiça. 

Pelo amor de Deus, trata-se de trabalho, de direito ao 
trabalho, um dírcito fundamental, um direito constitucional, 
um direito universal. Essas pessoas foram vítimas de um proce
dimento político. Vamos reparar isso de uma forma escorreita, 
simples. Não há nenhuma generosidade aqui, porque- repito 
-as demissões que tiverain (undamentação jurídica, eviden
temente, não- serão modificadas, porque há uma comissão 
para isso. -

No caso dos empregados, que é juridicamente mais com
plicado, a linguagem utilizada era correta. ~oram despedidos 
dos seus empregos ·~sem justa causa''. AJustiça pode re_colocar 

as pessoas no emprego se elas fora_rn demitidas "~em ju.sta 
causa". 

Mas estamos abreviando, est'dmos elaborando uma solu
ção política para tornar dcsneces~;4ria _a_ to_rtu_osa e_dificillllta 
dentro do Direüo _ _nas relações inter_individuais. Quer dizer, 
estamos reiterandO que a justiça brasileira é lenta e que não 
está aparelhada-- esse é um discurso ut:_~_iversal que ninguém 
contesta -, a justiça brasilei-ra_ ~cm um volume de serviço 
tal, que nã9 t<:~._çÇ>ridiçõesde atender. O Supremo Tribunal 
Federal não aten_cle à quinta parte da ,demanda da cidadania 
brasileira. Cada j:Liiz tem, sob sua responsabilidade, 6.000 pro
cessos~ 

Então, para evitar que a_ i_rJ_j~~iÇ<"!- ~nsagre-_se até nos 
trâmites morosos da justiça brasileira, estamos elaborando 
uma solução política, uma reparação política. e com todo 
o cuidado, cria,ndo uma Comissão,_ para que aqueles casos 
que não caibam à reparação não aconte-çam. E::;tamOs evitando 
a generosidade. Não consigo entender como se pode contestar 
isso. 

É claro, a linguagem é defeituosa: insistiu-se, por exem
plo, na argumentação de que, se a empresa foi extinta -
esse pareceu-me o argumento maü~ fo_rte -, não teríamos 
onde recolocar os_ funcionários. Farei um pedido de- reaviva"-
mento da memória: quando as empresas públicas são extintas, 
como procedemos, sem exceção? Colocamos um dispositivo 
diz.endo onde e como .serão aproveitados. os seus servidores, 
de modo que, até nisso, não há nada de excepcional. Mesmo 
que tenha sido extinto o órgão, deve existir _um dispositivo 
que diga que os servidores serão aproveitados nessa ou naque
la função. A reintegração será segundo o texto da lei da extin
ção da empresa. Ou, alguma vez~ nós_ou o Pr_esidente da 
República ou quem quer que seja neste País já fez uma lei 

_de extinção de empresa sem um disposit_ivo rela~ivo ao seu 
servidor? Não· ~xiste isso* Toda~ as extlnçõe_s decernpresas 
contêm um dispositivo que encaminha o aproveitamento de 
seus servidores, sem exceção. 

Não há nada de errado aqui, isso é um ato Je justiça, 
não é um ato de generosidade. Os servidores não estão ajoe
lhados. Não há súplica, não há mendicância, eles estão fazendo 

·um re{J_ueiimeilto. -Esta é a p3Iavrã objetiva. seca, enxuta: 
eles estão fazendo um requerimento de justiça. Não estão 
p~dindo pi~dade, comiseração, generosidad_e, bondade, não 
é nada disso. 

Houve _~:~m período de arbitrariedade, que todo mundo 
ú~stemuOhou e com ele conviveu. EleS foram vítimas dessa 
arbitrariedade, que JOi de caráter político, r~alizada no nível 
da compostura, da ação e do pensamento político. Então, 
a reparação tem que ser política. Não temos que jogar nas 
costas de ninguém, de nenhum juiz. a responsabilidade dessa 
reparação. 

E insisto nisto, para encerrar, Sr Presidente: não há nin
guém ajoelhado aqui pedindo para voltar para o emprego, 
não há nenhu~ servidor pedindo piedade, ninguém quer a 
bondade de ninguém. O que há é um requerimento. de Parte 
da sociedade brasileira, que está alegando ser vítima de uma 
arbitrariedade política e quer uma reparação política. 

E o Senado Federal tem grandeza suficiente,- não para 
ser generoso;·mas para set justo. 

Era o qtie tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. BE:N:i VERÃS-- Sr. Presidente, peço a·palavra 
para discutir. -- - ~-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 
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O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Para discutir. Sem 
revisão· do orador.) -Sr. Presidente, Srs. senadores, vivemos 
no Estado do Ceará. há alguns anos, urna experiênciã que 
goStaria de trazer ao conhecimento da Casa. · · 

Quando o Governador Tasso Jereissati-chegou ao Go~ 
vemo do Estado havia 157 mil funcionários. públicosy que 
consumiam 110% da receita do Estado. Não havia recursos 
para pagar o salário desses funcionários.· O Estado, nessa 
situação, encontrava~se com(>letamentc falido. A polícia, por 
exemplo, dispunha de duas balas e depois que as usava reque~ 
ria duas balas novas. Os carros-encontravam~se sobre pedras, 
para não consumir pneus.- E coisas do tipo que faziam com 
que o Estado não tivesse- qualquer cre-dibilidade no mercado 
do Ceará. 

O Estado trabalhava apenas para a folha de pagamento. 
enquanto isso, não tínhamos condições de atender as crianças 
que precisavam de tratamento de saúde, a escola não funcio:
nava bem, saneamento não havia, faltava água. Enfim, os 
serviços essenciais estavam iodos deteriorad<?S. 

O que houve foi ó _emprego inadequado dos _recurso~. 
Os recursos do Estado não foram feito a.penãs para cobnr 
a sua folha de pagamento, mas sím para prestar serviços. 
e o_s funcioná-riOS- públicos são o vefculo através do qual o 
estado os presta. 

O estado tem que pensar muito mais na camada mais 
baixa da população-; que sofre demandas enormes, e o estado 
não tem condições de atender a todas;se-ndo.que as camadas 
médias 00 superiores pádem prover sua-subsistência de outras 
maneiras. 

Entendemos que no caso presente houve uma redução 
do quadro de funcionários do Estado. Essa redução, provou-~se 
que não fazia mal ao funcionamento da máquina do estado. 
O estado continuou fundonando, sem que-se notasse a falta 
desses funcionárfos. Em conseqüência, provOu-se qt.iie rião
eram necessários para prestar os serviços que são próprios 
ao seu funcionamento. 

Acredito que não fazemos justiça qUàridO.abandonamos 
as camadas que mais precisam do serviço -do Estado para 
apoiar situações especiais como a qüe viveffios no presente 
momento. 

Acho que é relativa a idéia de que se deve faz~r pelos 
funcionários públicos tudo o que for possíVCL Deve~se fazer 
pela população e pelas camadas mais baixas tudo o que se 
possa fazer, e utilizar as pessoas pam a preStação de serviços. 
Fazer-se diferentemente diss_o é uma inversão. · 

No presente caso, o Presidente propôs q_l!e fosse corrigida 
uma injustiça com cerca de dois mil e tantos funcionários. 
Ampliar esse número para cem mil funcionários é sacrificar 
um estado que se acha, comprovadamente, sem condições 
de_ cumprir com suas obrigações. O estado sofre uma inflação 
enorme, que é a maior injustiça que~se comete Contra os 
pobres do País. Eles pagam um altíssimo preço pela inflação 
que grassa por aí, pagam um preço maior do que pagariam 
de qualquer outra forma. E __ se estimulamos_ essa inflação a 
prosseguir, através de medidas generosas, sem levar em conta 
a capacidade do Estado de pagar de acordo com as despesas, 
estamos cometendo um grande mal e uma grande infidelidade 
para com a massa da população que precisa do nosso apoio. 

Acredito, serihores~ qUe, no caso_ presente, teremos que 
pór à prova a nossa compreensão de que a Nação precisa 
ser'apoiada na sua camada mais baixa, que é enorme, que 
está abandonada e necessitando de serviços de saúde, de edu
cação, e que sofre muito. Há cidades que não têm saneamento 

nem água. No Nordeste~ atualmente, há_ um problema seriís
simo de água. Então, es~es problemas precisam ser acudidos, 
muitO mais do que se repor funcionários que, comprovada~ 
me:nte •. não foram _necesSários ao funcionamento da máquina 
do.Estado. . , ... , . , 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para 
discutir. Sem revisã"o do orador.) -Sr. Presidente. srS: SeOa
dore:s. o Presidente_ Itamar Franco. em -boa-hora, envioU _ess~_ 
projeto-dO CÓng[esSÕ Nacio,nal para ten.táf re·unír os deSt'ràçOs 
de um terremoto provocado pelo seu anterior na adminis~ 
traçãó pública brasileira. - . · - . 

Acompanhei de perto os efeitos desse· terremoto. F~i 
Relator da CPI da .. reforma administrativa" do PreSidente 
Collor, aprofundando nas suas propostas, nos seus objetivos, 
que. lidos no papel, eram plenamente aceitáveis e defensáveis. 
O que -prOcurava a i'efonila 3dmini~tr_a_tiv.a.? P~oó,.lr~v~·_dar 
mais eficiênda ã rriá-quirlã ·pública, Procurava fazer com que 
a população, principalmente, os mais carentes. a quem se 
referiu o Senador Beni veras, tiVessem esSeS serviços pUblicas 
no momento em que deles precisasse~._e'·ainda mais: preyia 
o aperfeiçoamento, o trdnaffiento;·a-qúatificação dos servi~ 
dores públicos brasileiros, para que melhor pudessem cumprir 
as suas· funções em benefício da Pátria e da sociedade. 

Esses- eranl os objetiVOS da reforma administrativa decre
tacja pelo Presidente Collor e executada sob o comando do 
então Ministro João Saritana. Na_ prátici,_ a teoria foi' !Jem 
outra. O_ Qlle_ se fez foi tran~forinar o servidor público _no 
bode _expiatório númi::ro um das mazelas económico-finan
-ceiras do País, sob o argumento de que a folha de pagamento 
do funcionalismo federal era um ônus insuportável para as 
d~spe~~s públicas. - - -

Simplesmente começaram as demissões, ilegais algumas, 
contrárias a normas administrativas, outras. Começou-se a 
fazer uma degola geral nos quadros _públic9s,_ sem um exame 
prévio da importância vital de certOs órgãos administrativos, 
que foram inviabilizados pela demissão_ em massa de seus 
servidores: quantos hospitais~ qUantos institutos voltadOs Para 
a saúde, para a educação. para a vigilância pública fkafciln 
nessa situação! 

-Lembro-me que recebi um documento, Srs. Semidores, 
no decorrer daquela CPI. dos servidores públicos controla~ 
dores de tráfe_go aéreo. ·- __ ~ _______ ,. , _ '>---'-'-' , 

Em nome .da economia _da folha de serviço. em ·noqze 
da reforma administrativa, os controladores de vôo come~ 
çaram a ser demitidos e se estava colocando pessoal militar 
não qualificado para a tarefa naquele setor importantíssimo 
para a segurança dos vóos. 

Cito outro exemplo: foi fechado o DENTEL- Departa
mento Nacional de Telecomunicações ~-em nome dessa mal~ 
fadada reforma administrativa. E daquela época para cá os 
órgãos-de comunicação, as emissoras de rádio e televis_ão não 
ti v eram fiscalização adequada de parte de uma organização 
do órgão público específico, nem acompanhamento, nem tes~ 
te. O resultado é que~ hoje, o setor das comunicações é uma 
parafernália, e emissoras· clandestinas e piratas surgem em 
toda a parte do País, sem que exista um órgão controlador 
desse vital setor das comunicações públicas e sociais. 

Para não me alongar, Sr. Presidente, quero dizer que 
o argumento fundamental _da reforma administrativa, qual 
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seja,_enxugar. economizar e dirp.Tn-Uii-a despes'3 pública-, não 
tinha o· menor fundamento, porque·as·despesas Com o funcio
nalismo eram superadas em muitb pot apen·as 0~5%-dO ·percen
tual das despesas fin·anceira:s do Gbvétiib co-rtY·cfPaiahieritó. 
aos bancos nacionais e intemacionaís, com a astroriômiCá Q{VJ.: ~ 
da interna e externa' dó Pafs: ' · - - - --· -- -' ·· · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aquela -CPI corlduiu pelo 
retorno de todos os servidores demitidos_ e pela responsa
bilidade do Sr. João Santana na ~estruição~a máquin§!. admi
nistrativa, até hoje_ não recuperada. _Anos e. anos serão neces-· 
s~.r~~s.p~I-~ se reé~eét-ar ó~"gão~vi~~~ 4i á~Íníii}_s~r!l9-~9_Piíói~9l~ _ 
Os-·serVtdores brasileiros, antes da ''reforma administratiVa'', 
n~~ ~qrÍstítufanl pesO :sÇ :compafa~os 'aos doS Pàíse·s deser,r.vÕJ
VIdos ~.do nível,_Ç~ p~se_nv~lv~~-~nto _ _go P~_ís, co_mo~~ A:r_gen-· 
tiiia, o México, párà não falar nos Esta:dos·Uni"dos, todos 
países _que tinham_ folha de pagamento 'de servidóres_niúitó 
sup~rior, ãS vezes ·rres· veZéS a tolh~ cte pagamento braSileira. 
Assim 'é na Alemanha, nos EStados Unidos, na França, Da 
A!~ei!_gna, r1:0 Mé,xico .. As f()l}_l_as- ~~ pagame.Oto eram. ~Úpe-- · 
ri9res ,â$ ,do, BrasU d~yidp não só ao_ baixo salário do servidor , 
bra~ile;iro, mas também ao seu número~ 

. Além do mais, afora a· deni.iss36 em maSsa· dos-seividOieS, 
não I h:O~~e um pt6p"o'Stao, ~~e: 9-~a.li~C~~âO", d,e-m~~ho~i~ s~r?ri~I .. ' 
d~ ,est[rpulo ao s~cxíço pú~hc?. A: quilo Íoi 1.1m jogo. de_ ç~na_. 
fe;z _pa,rte.?o ~-~:3~dC: !i_?_nj,u~~q de.IP~t;k;eti,ng do .Governo Collor 
para tmpmgtr à sociedade a idéia de que havia austeridade, 
de que havia economia pública, de que o _Gbverho' estava· 
zeloso das finanças· e do equilíbrio ecottõmiCõ-"fi"ríahC_êiró do·. 
Pais. ·. · · 

: _Sr~_ Presidente, quero aqui repetif nessa discussãO a'me·s
rria ProPosta fefta na_cOD.clusclo da CPf da Reforma AQminis
tra#v~, Que foi aPrOvada por uríanilnÚ:Iade, com os vÓtos até 
do~ par_lamentares .que ·defendiam nesta Casa o Goverho Co
llor, ís'to·é, a volta "de todos os servidores. Issn,_conforme 
acaba de frisar o Semldor José Paulo B"isol, é ·reaime'nte ·a 
reposição de um ato de justiça~ Eles não est.ã6 pedindo n3dâ 
mais dO que a volta aos seus postos de trabalho. parae_xerce
rem .as-suas funções. 

M,as não se pode parar aí. Não é só essa reparação que 
se impõe. Por isso, visa o projeto o retorno de todOs, conforme 
os termos desse projeto da Câma:ra âos b_eputados, que defen
demOs" e apoiamos ·acjui. Mas é preciso Cjue se defiila, ã paitir 
da RcbViSão Constíti:..tciOnal, o rioVO p-erfil do Servidor público, 
com respeito ao seu trabalho, com remuneração c:ondigna, 
dentro _de uma hierarquia funcional, Com a respectiva forma
ção e qualificiição. 

Por isso~ Sr. Presidente, Srs. senàaores:em· -Coerência 
com o voto unânime às conclusões daquela CPI da reforma 
administrativa, da qual fui relator, devemos aqui defender 
-como uma posição do Senado da República, que aprovou 
o relatório por unanimidade - o projeto nos seus integrais 
termos, conforme proveniente da Câniara dos Deputados. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra, para discutir, o Senador Antonio Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
as objeçóes ao projeto são fundamentalmente de duas ordens: 
a primeira, é que o Gov_emo teria grandes_ dificuldades erh 
reparar as injustiças cometidas na demissâo em massa dos 
servidores públicos; não só-porque os emp-re.gos· desocupados 
já ~ão existiriam, mas também JZOrque empresas teriam sido 

extinbs. A segunda, argumento mais direto ~ ma_is seguro, 
é que o funcionalismo público seria a,causa de todos os males 
da administração federal. 

Sr. PreSidente, rierlhuf!l dos dois pontos básicos da_argu
meliiáÇão coil.ti"áiiã.. aõ projeto Pod-e. subsistir. Votarei pela 
aprOvação do projeto porque entendo que é impossível qual
quer discussão sem que se analise a origem desse projeto, 
sua razão de ser que está centradaona_ demissão dos funcio
náriOs. 

Não se poderá .discut_ir essa maté_ria sem se analisar se 
houve critériOS opara as deqüSsões, se houve estudos pafa a 
dizimação do funcionafísrno público. Se hoUve fundãmentos 
de ordem racional para que o gove~no dispensasse _ll_lilhares 
e milhares de funcionáriOs. 

··ltêcorda-se, qUe à éPoca do ·governO Collor -o MúíiStfo 
da Administração fixava metas numéricas. Era um exercício 
de pura crueldade fixar um número para a derrubada de fun
cionárioS, e afé .meSino para a extinção de autarquias e de 
empresas. . 

Não podemos fugir dessa discu.ssão, desse debat~. _Foi 
justO ou inju,stodem.iti-los? Se cOncluii:nOs;ComO concluí, que 
se_ tratou de urria a:Ção demagógica que naâ3 tinha a ver com 
a racionalidade administrativa; ·que não se reportava à eficiên
ciâ do poder central, que não estabeleceu as relações neces
sárias com o quadro de outros países.---;- aqui lembrados ainda 
há pouco pelo Senador Mansueto de. Lavor-, e que o J?rasil 
se ·coloca sempre em posição privilegiada se se. estabelece 
a j)tõp<nção númeto-de funcionário/população- nacional. Tra:. 
tou-se, pois, de arbitrariedade, de ação demagógica. 

· O que ·se prete"nde aqui é repor a justiça em seus_verda
deiros termos. Mas não se faz isso d,e_ fqrma irn;sponsá vel. 
Ao c-ontrário. O,arL 3:"' do P.rojeto.estabeieC·~ que 9 Poder 
Executivo nomeará uma comissão para analisar os requeri~ 
mentes feitos, os caso~ serão analis~dos um a um. Agora, 
haverá, portanto, critérios para essa readmissão. 

Por tudo isso, sr; Presidente, i-ião vejo como deixarmos 
de aprovar essa proposta, que é da inicia:~ivadO próprio ~enhor 
Presidente da República. Não se trata. de propositura parla
mentar, de iniciativa de Senador ou de Deputado, é o próprio 
Governo que provoca a ação do Parlamento, que convoca 
o Congresso a pronunciar-se. Isso é o que faremos agora. 
A questão dos números, a questão orçamentária, a questão 
das dif~culdades de ordem burocrática, tudo _isso deye perecer. 
deve sucumbir a um valor maior: o de fazer justiça aos servi
dores demitidos sem foiina nem figura de direito. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Ronan T~to, paiã. drscutir. · 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou 
ficar dentro da tónica da justiça política, já que a justiça 
judiciária está empatada. -

Sr. Presidente, é justo que o Estado falte com os serviços 
s_ociais- saúde e educação -à sua população mais carente? 
E justo que tenhamos no Brasil, neste momento, segundo 
as últimas estatísticas, mais de 30 milhões de pessoas passando 
fome? É justo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tenhamos 
agora mais de 11 milhões de desempregados neste País? Ê 
justO?! -

O Governo está tentando, Sr. Presidente --e eu devo 
rec-onhecer-, reparar essa grande injustiça, através de um 
projeto para acabar com a raiz ou com a matriz dessa injustiç~ 
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qu~ é caus~da pelo déficit· público, pela inflaçã~ que não per
mite o desenvolvimento do País. AjuQ_a ne::s_t~ momento fazer
mos émendas e substitutivo ao projetei do Q_Qyerno, aumen·
tando as despesas? Se é justO; não é legal nem ·Çonstitudohal. 

Diz a ConStituição que qualquer projetO que aumente· 
despesa pode ser vetado' por inconstitucionalidade. Ou. não 
diz? O projeto do Governo eria despesa e, portanto, se ficar- . 
mos dc:ntro do projeto da de~pesa podemo~ •. nc,ste momento, 
reparar as injustiças previstas no projeto ao Ópvefno. Voto 
com ele. _ _ __ _ 

· Há uma injustiça?' Foi estudada pelOs "ó'rgãos técnicos 
a readmissão dos injustiçados? Por que não- votar cotrf ele? 
É constitucional e é ju~to. Mas, se acrescen!~r~os dez_ centa
vos de despesa, ele pode ser vçtado por ínconstitucionaliqade 
e assim vamos fazer injUstiça com todos atJuL gerandq uma 
expectativa frustrante e demagógica. Vou repetir: expectativa 

frust~~~~e a~~;~~~g!~b1e-c~~e -prOjeto ori~nio~ao-Congt~ssô · 
Nacional que acrescenta -um cruzeiro de despesa pode ser 
vetado por inconstitUcionalidade? 

Não vamos gerar e:-xpectativa frustrante, nem vamos~- nes
te momento, respaldar aQueles que publiéamente chamam 
o Congi-êssó NaciOn-al de "congressinho" ~-· ~_ãp_ PC?demos_ ser 
demagogos, não temos esSe direito. Não podeinbs vender para 
os nossos irmáos brasileiros-a ídéia de que o-c::-ongre~so_pode 
mais do que realmente pode. · ________ _ 

Se aprovarmos o projeto do Governo, qUe as emendas 
do Senador Beni Veras restabelece. estaretltos, sem dúvida 
nenhuma, votando um projeto que não pode ser vetado e 
restabelecendo, dessa forma, a justiça previSta nó projetO 
iniCial. mas se acrescentarmos dez centavos poderemos preju
dicar to.dos .aqueles que verdadeiramente for~in injtistiçaâos. 

Era o que eu tinha a,dizer, Sr. Presid.eJJ.t.e, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Encerrada 
a discussão. · o ' ' • -~ 

Sobre a mesa, requerimentos de destaqUe_·. _que serão lídos 
pelo Sr. )'·Secretário.· ·- · · --· · · · 

São lidos o_s seguintes 

REQUERIMENTO N• 1.432, DE l993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n' 2 oferecida ao PLC n' 247/93 

Sala das Sessoes, 15. de dezembro de 199~. - Beni V eras. 

REQUERIMENTO "'• 1.433, DE.l993 

Nos termos do are 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n• 3 oferecida ao PLC ri' 247/93. 

Sala das Sessoes, 15 de dezembro de 1993.- Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência solicita aos Srs. S_enadorc_s que estão __ fora do plenário 
que a _ele acorram para aprecíação __ de _matéria em regime 
de urgência. -- -

Em votação o requerimento de destaque-para a Emenda 
n\" 2. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Eríl votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n" 3. 

_ Os $rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
· As matérias a que se referem serãa votadas oportuna

mente. 
Em votaçãO o pfojetó;feSSalva:das ã_s_emendáS.-
Os Srs. Seoad.ores que Qaprovam queiram permanecei 

sentados. (Pausa.) · · · · · 
Aprovado. 
PasSa -se à votação d_a Emenda n"' 1. 
O Senador Pedro Simon votou contra. 

O SR. MÁRIO COVAS -·Sr. Presidente, quero que 
fique consignaâo que o voto· da Liderança do PSDB é ~~ntra_. 

O SR. GILBERTO MIRANDA ~ s·r. Presidente, o 
PMDB libe.ra sUa bancada. · · - ' - · 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}"-Nobre Sé na
dor, já houve a votação, simbólica. Se tivesse havido verifica
ção, é que se_ tomaria o voto dos Líderes. 
· ____ Em votação aEmenQa n"'l~ destacada, que diz o seguinte: 

~'O ex_ame dos a tos de de-missão _restringir~se-"á aos 
reciuerimelitoS ap-resenta~os à COinissão Esj:led*l crlã
da pelo Decreto de 23 de junho de 1993, cujo prazo 
para re:quer~ros ben~_fídos é _d_e 120 dias a contar da 
promulgação desta lei." 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra o nobre Senador Jutahy- Magalhães. 

- - - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pelà or
dem. Sem reVisão do orador.).- Sr.-Presidente, peço a expli
cação de V. Ex~ para a 'compreensão dos_ Srs. Líderes que 
vão votar: votandq___a fayor 9_o pedido de destaque está-se 
aproVando a emenda? -- - ---

.O SR. PRESIDENT,E (Humberto Lucena) - Não. Já 
foi votado. Agora está sendo votada a matéria que foi desta
cada. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Então, querendo apro
var a emenda tem-se que votar "não'"-? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Querendo 
aprovar a emenda, tem-se que votar "sim". A matéria desta
cada é que será votada agora._ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nesse sentido, quero 
que fique bem claro. Para aprovar· a·emerida, tem-se que 
votar "sim". 

O SR. PRE-SIDENTÉ (Humberto Lucena)- Inicialmen
te a votação é simbólica. Só se houver pedido de verifkãÇãO 
de quorum. 

Em votação a Emenda n~ 1, que acaba de ser lida. 
- Os Srs. Senadores que a ·aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · · · 
Rejeitada, porque os Líderes votaram contra. A votação 

é simbólica. pelas Lideranças. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, quais 
foram os Líderes que votaram contra? 

·O SltPRÉSIDi!:NTE (Humberto Lucena) ._Os Líderes 
do .f'MDB, do i"FL... 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Quem vo'ta pelo 
PMDB é o Senador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pelo 
PMDB? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --,0 Senador 

Cid Sabóia de Carvalho é que Vinha Võta-ndo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -S. EX' foi o Relator. 
Por isso, solicitou ao Senador Gilbeitõ--Mii-·ã-Octa q~e votasse. 

. O. SR. CIIl.SÃBÕ:tA DlfCÃRVALHO.- Sr. Presidente, 
como fui o Relator da matéria não estou exercendo ne.sta 
matéria a Liderança do PMDB. . " _ _ _ _ , 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Vou repetir 
a votação. É simbólica. 

O SR. CID SÃBÓIA DE- CARV ALHÕ - Õ ~e~ voto 
é contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Mas a vota
ção é simbólica. :É de acordo com as Lid_eranças. 

Os Srs. Senadores qUe a aprovam--;-queíram permanecer 
sentados. _(Pausa.) 

O SR. GILBERTO MIRANDA --Sr. Presidente, o 
PMDB pede verificação, com apoiàniénto regimentaL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O -PMDB 
pediu verificação. Está apoiado e, como Líder, representa 
uma bancada de 27 Srs. Senadores. _Será feifa a verifiCaçãO 
requerida. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Vou pedir o voto das Lideranças. Cblno :'9ota ·o Líder do 
PMDB? . 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PM"oB - AM) -
"Sim''. Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:Como vota 
o Líder do PFL? 

o SR. MARCO MACIEL (PFL- PEF- sr:Preside;;te, 
de acordo com entendimentos das Lideranças, coordenados 
pelo Senador Pedro Simon, votaremos acompanhando a posi
ção que foi aqui expendida pelo Líder do PMDB, votando 
''sim ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Cqmo vota 
o Líder do PSDB? . - . 

O SR. MÁRIO COVAS -Eu me abs_tenho, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIIJENTE (Humberto Lucena).::_ Como ~ota 
o Líder do PPR? (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDT? (Pausa.) 
Como vota o Líder do PP? 

O SR. MEIRA FILHO (PP- DF) _:_-Eu libero a minha 
bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN _: AM)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PT? --

O SR_ EDUARDO SUPLJCY (PT ~· SP) - "Nãé, Sr; 
Presidente. ' · " · 

' 
. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Comovo ta 

o Líder do PTB?::: · · · ·. -

O SR. JONAS· PINHEIRO (PTB - AP) - Deixo ao 
arbítrio dos integrantes da bancada. 

O SR. PRJiSi~ENTE (Humbe~o Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB'? · 

O SR. JOSJÍ. fJI.ULO BISQI., (l'SB -~ RS) - "Não';," 
Sr~ Presidente.; 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores qué 'ocupem os seUS lugares. 

- Passa-se à vOtaÇão. 
"-'------ - ~- ----- ---

0 SR. GILBERTO MIRANDA.:..._ Sr. Presidente, peço 
a palavra para 1.1m~.,l~reve comunic~çãÓ. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• tem 
a palavra. 

. O SR. GIL$ER.'i'O MIRANDÂ .(PMDB - AM. Para 
uma breve comi.micâção.) ---,-Sr. Presidente, pela liderança 
do PMDB, retíràínos nosso pedidO de verificação. 

. . -1.. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Retirado 
o pedido de verifiCação, a emenda foi rejeitada. 

-Rejeitada a emenda, passa-se à v9tação da Eme:nd_a desta
cada de n~ 2, que.diz o seguinte: 

''Acrescente o seguinte· parágrafo ao art. 1 ~ do 
_projeto: · ' 

"O eXame dos autos de demissão restringir-se-á 
aos requt!riliténtos apresentados à Comissão Especial, 
criada pelo Decreto de 23 de junho de 1993." 

---Por Conseguinte, dê-se c a seguinte redaçãÕ ao cãput do 
art. 39 , suprimidos ,QS respectivos-incisc;>s: 

Art. 3~ O Poder Executivo nomeará, no prazo de quin
ze dias, contados da publicação desta lei, Comissão de Anistia, -
à qual incumbirá examinar os requerimentos apresentados 
à Comissão Especial criada pelo Decreto de 23 de junho de 
1993, e sobre el~ decidir circunstanciada e motivadamente." 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
peço· a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V. 
Ex' a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE_ 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, queria que V. Ex• conferisse a Emenda n"' 
1 com a Emenda n~ 2. _Ver_ em que coincidem, para não haver 
duas manifestações seguidas do Plenário sobre a mesma ma
téria. 

O_ SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --A r_edação 
da Emenda n"' 2 é inteiramente diferente da redação da Emen
da n~ 1. 

-A Em-enda n~ 1 diz: 

"O exame dos a':ltos de demissão restringir:se-á 
aos requerimentos apresentados à Comissão cri3.da pe
lo Decreto, cujO prazo para requerer os benefícios é 
de 120 dias." 
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,A Emenda n" 2 diz; 
"O exame dos autos de demissão restringir-se-:~ 

aos requerimentos apresentados à Comiss3o Especial 
·- ciià.da pelo Decreto ... .'.' · ' 

Art. 3" O Poder Exécutivoj1p_~eará, hb-·prazo de ·qu_in-· · 
ze dias, contado, da publicação -desta ld,.'C§i_ril'sS~o -q~--:-:A:nis-
tia", que não consta na outra: - • ~· · 

o sR. MÁRIO coVAS -Sr. Presíd-eniéípêÇo a palavra 
para uma qücstão de ordem. · · r • 

O SR. PRESIDENTE (HumbÚto-Lu;:çl)à·j- Tim ,V: 
Ex~ à palavra' para ·urna qUeStão de ordem.. ' -

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB ~-sp: P~r~ uma q.fesião .. 
de ordem. Sem revisão do orado'r.) -Sr. pf~i(lente, perguhto 
a V. Ex~ se pOSso requerer ln'Versão na vot3.Ç4daas emendás. ' 

Posso pédir prefefênd3 para a votaÇã'o' dá Emendâ Íl9 

3? ' I ' I o • ' • 1 t '.,• -

'... . - -· -t. . 
OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucen~).-;'-NobreBena-.. 

dor Mário Covas, essa emenda já está em proee'Mo de votação._ 
V. Ex~ deveria ter pedido antes, no início.:.~·-'· 1• 

O SR. BENI VERAS - Sr. Presidente, ·~éço a páiavtà ·. 
pela o~dcm. , . ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucênà) -Tem V. 
Exa a palavra pela ordeni. · · : ; · -· ' 

O SR. llENI VERAS. (PSDB - CE. Pela ordem. Sem 
revisão do-orador.) ~Sr. Pr6Sideõ.te. o eS(iírltõ dessa emenda 
é restabelecer o teor do projeto de lei enviado pelo Senhor 
Presidente da República. no art. 4~, que diz;·· 

"O exame dós' atos de _demissão' evidencia os re.: · 
querimentos -apreSentados na ComisSã(l'E-special cr'i~dá 
pelo Decreto de 26 ãe· junho de 1993.·" - · 

Port.3.nto1 a intcnçao· e restabeleCer o esp(;lto -do projeto . 
original .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
aemendadestacada. . ____ 1 ·,-

0s Srs. Senadores que a aprova:m·queltancperrnanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada a emend<i.' O PMDB e o PFI.: v<;)fãraiTI a faVor. 

O SR. AUREO MELLO ~'Sr. Presidente. peço verifi-
cação de votação. -

O SR. PRESIDENTÉ (HumbertÕ LÜcenaj ::_:_ Vai:se pro-
ceder à vc:rificação soliCitada. -- - ' 

sa.) 

V. Ex~ tem o apoiamerito de quem? 

O SR. V ALMIR CAM PELO·.:__ Eu apÓio: -

O SR. PRESIDÉNTE (Humberto Lucena)- Aprovada. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. (Pau-

Como vota o Líder do PMDB? 
O SR. RONAN TITO- Sr. Presldeíitc;-peÇÕ~a palavra-

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. RONAN TITO ....:.... Sr. Presidente, _e1,1 ·gOstaria de 
saber para me orientar:· csrarc·mos~_-rlão sO verifíc.ando o quo
rum mas também verificando o teor da emenda'? 

De:z~w.bro.de ,199.~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - É verifi
caçã_O de votação pelo processo simbólicot Agora é a votação. 

O SR. RONAN TITO - E aqui:les·ilue q>ncordam com 
a aprovação votam "Sim"? 

O SR. PRESIDENTE (Humber.to ttiÇÇqa)- Contrários 
votam "Não". 

- ·-~ t ! ' . 

O SR. RONAN TITO~ Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PMDB? 

O SR. GILBERTO MIRANDA, (PMPB - AM) -
"Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PFL? , . 

O SR. MARCO MACIEL .(\'FL -.Pfi) -:-.Sr. Presidente, 
de acordo com os entendimentos mantidos e'ntre as Lide
ranças, votamos "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PPR? (Pausa.) ,, ·, .. , , 

Como vota o nobre Líder do PTB? · 

O SR. VALMIR CAMPELO (PT:B :.:. DF)- A ~atéria 
é aberta na Bancada. mas eu, pessoalment~;_Voto contra a 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~ na).- Como vota 
o nobre Líder do PP? 

O SR. MEIRA FILHO (PP - DF) - O PP libera a 
Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PRN? ' · 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM)- •'Não", 
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)- Com'o vota 
o nobre Líder do PSDB? · 

O SR. MÁRIO COV/I.S (PSDB. :___ SP) - Vôiiunos a 
favor, Sr. Presidente, embOra· fosse furidamental votal--ilomi
nalmente. "Sim'". Sr. Presidente. · 

· O SR. PRESIDENTE (Hu~berto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSB? --

.Q SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSE.,-- RS) -."·Não", 
sr:- p-reSidente . - ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se-
nadores já podem votar. (Pausa.) · 

Todo_s QS. Srs._ Senadores já votaram? 
(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos -
Almir Gabriel 
Antonio Mariz 
Aureo Mello 
Bello Parga 
Beni V eras 
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Carlos De'Carli 
Cesar Dias 
Cid Carvalho 
Dario Pereira 
Eduardo Suplicy 
EICiO Alvares 
Eva Blay 
Francisco Rollemberg 
Flaviano Melo 
Géfs6ri Caniata 
Henrique Almeida 
João· Calmon 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Sarney 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Levy Dias 
Lourival Baptista 
Lucidio Portella 
Mansueto de Lavor 
M~rco. Maciel 
Mçu:io Covas 
Marluce Pinto 
Meira Filho 
Nabor Junior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Onofre Quiriãri-
Paulo Biso! 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Valmir Campelo 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE íHumbeÍ-to Lucena) -Votaram 
SIM 19 Srs. Senadores e NAO 23. _ 

Total de votos: 42. 
~~jeitada a emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 

a Emenda destacada n9 3: 
Suprima-se a alínea a, do inciso III, do art. l 9,_do ~rojeto 

e, por conse-guinte, suprimam~se o§ 1° e respectivas alíneas 
do mesmo artigo. -- ---

0 SR. BENI VERAS - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a vot~ção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a intenção dessa emenda é restabelecer o t~or 
original do projeto do- Governo. -o-projetoda Câmara dos 
Deputados amplia muito a base, quando diz que "sem justa 
causa e sem fundamentos suficientes". Então, ampliaria de
mais o nível dos que seriam readmitidos, _alterando,_ portanto, 
o espírito do Projeto original. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação. -- - _.., -

Os Srs. Senadores que a aprovam, permane .1m sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada.-
Votaram a favor as Lideranças do PSDB, do PMDB e 

do PFL, que co~s~i~uem a Maioria~~ Casa~ 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Peço verificação de vota
ção. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não haverá 
mais verificàção, pori:jue não decorreu uma hora, de acordo 
com o Regimemo, .nobre Senador. ~-· __ 

Está encer-rada a votação.A matéria vai à Comissão. O ire
tora para a rédação final. 

O SR. NELSON WEDEKIN - No mínimo, Sr." Presi
dente, é preciso que se faça um~-- cop~~gem visual. Porque 
sen~Cte~taremoS dêilt'ro de Uma _contr(!c!ição enorme .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Sena
dor Nelson Wedekin, tenho a maior,consideração por V. Ex•, 
mas tenho que ficar com o Regime_nto: 

O SR. NELSON WEDEKIN - É preciso ter conside
raç_ão. Sr. Presi~~n~e. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Mas o Regi
mento, nobre Senador. manda que se faça a votação pelo 
pro-c-esso simbólico, mediante consulta aos Líderes. Quando 
há discordância há verificação, só que não pode haver nova 
verificaÇão antes de decorrer Ih hora. É do que se trata. 
Não pode haver 'o a não. ser que houv.es~e sido pedida votação 
nominal, anteriormente. Se tivesse havido votação nominal, 
então a vota_ção t_er:ia_sido nominal. 

O SR. NELSON WEDEKIN - Sr. Presidente, é claro 
que sou capaz de perceber e entender a~equadamente as infor
mações que V. Ex" está nos passando. Mas, também, há urna 
verdade, quer dizer, a maiorià deste-_ Plenário, indiscutivel
mente, é a favor ou· é Contrária a essa emenda. Quer dizer, 
as Lideranças e· o· sístema de votação não podem contrariar 
aquilo que é a natureza das votações, quer saber como é 

·que se mede a maioria e quem é maioria e quem é minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Mas, nobre 
.S.eilador,V~--Ex~ sabe que isso_é trangl!_!lo não só nesta Casa. 
na Câmara, comO- nCi Congresso. A votação simbólica é feita 
de acordo com as Lideranç-a-s.- As Lideranças dos maiores 
Partidos votaram pela aprovação da emenda e não pode haver 
verificação porque não decorreu Ih da havida anteriormente. 
Agora, V. Ex~s. que queriam votar nominalmente, poderiam 
ter requerido antes. 

O SR. AUREO MELLO -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pela· ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, não cabe mais requeri
mento de votação nominal? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Não pode 
mais, já está votada a matéria e proclamei o resultado. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente, quero en
caminhar a questão de outro modo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem .a pala
vra V. Ex~ 
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O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. ·Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -, - Sr. Presidente, penSO que mesmo 
entre as Lideranças dos Partidos não se caracterizou a maioria 
para a decisão de V. EX~ 

OSR. PRESIDENTE (Humberto -Lucena)- Veja o equi
vo-co de V. Ex~ Votaram a ·ravor da emenda, o Líder do 
PMDB, que tem 27 votos ... 

O SR. NELSON WEDEKIN - Creio· que· o Líder do 
PMDB abriu a que-stão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)=::: o nollie 
Líder Marco Maciel, do PFL e o nobre Líder Mário Covas, 
do PSDB. Só aí V. Ex~ tem muito mais que·ã-iilaiOria abSoluta-
da Casa. - - ~-

0 SR. NELSON WEDEKIN - Só tenho dúvida sobre 
o voto da Liderança do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Q_nobre 
Senador Gilberto Miranda votou favoravelmente. S. Ex• esta
va presente. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESTDENTE (Humberto Lucena) - Lamento 
que não tenha havido votação nominal, mas não dependeu 
de mim, dependeria de requerimento dOs Srs. SenadoreS oU 
dos Líderes. 

A emenda foi aprovada. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Sr. J>reSíilenle-, peço a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Ten1a pafa~ 
vra V. Ex~ -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo menos que 
fiqüe c<instãtfdo dos Anais que a nossa democracia vutou con~ 
tra si mesma. A maíoriá quer lima decisão e a minoria de 
Líderes quer outra, com isso a maioria saiu perdendo. Ee_ço 
que isso seja testemunhado à sociedade brasileira, para qu_e 
o povo brasileiro tome conhecimento dos _4efei~~s regi_mentais 
desta Casa. É um absurdo, é antidemocrático, é uma agressão 
ao bom senso, e isso deve ser testemunhado. _ 

Solicito à imprensa que registre &S~= 'Iatõ irppOúailie·. 
para que possamos modificar; transcendei- nossoS defeitos, 
acabar com esses_ absurdos regimentais. ___________ _ 

Esse é o registro que desejo faZer, pois existe ~a necéssi~ 
dade de mudarmos o Regimento. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O registro 
de V. Ex~ foi feito, mas depende da mudança do Regimento~ 
Enquanto este estiver em vigor, o voto de Liderança persistirá_. 

O SR. MÁRIO COVAS -oSr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. __ _ - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala-
vra V. Ex~ -

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB.::.... SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr .. Presidente, eu gostaria de dizer, 
em primeiro lugar,_ que não há nada qJ.Ie g~ranta __ ~ ~firptativ_a 
do Senador José Paulo Biso!. A votãção anterior foi de 23 
a 18, não há na:da que gararita -qu_e,- ne_sSã -voiãção,: o _e~core 
seria o mesmo. 

A votação, pelo Reginfento, é_ feita, no-meu __ modo de 
entender, errada, porque toda votação aqui deveria ser nomi~ 

na!, feita pelo painel. Todavia, a regra é a seguinte; ou se 
vota nominalmente, ou se vota simbolicamente, Simbolica
mente se vota pelo L<der. E sabe_ por que, Sr. Presidente? 
Porque há uma regra ética-, segundo a qual, se o Líder não 
é seguido pela Bancada, o que lhe cabe _fazer é renunciar 
à Liderança. 

Votei, Sr. Presidente, e se a maioria da minha Bancada 
entendesse de votar diferente de mim. eu não seria Líder 
ao fim da votação. É por isso que se votou assim, Mesmo 
assim, dizer-se que a democracia foi de_rrotada,_., Foi derrotada 
coisa nenhuma! A democracia não é medida pelo voto de 
quem quer que seja. Todos nós aqui, igualmente, damos uma 
contribuição, com nossos votos, para ~xplicitar o sentimento 
democrático. Nada disso de imaginar que alguém, porque 
votou, explicitou sozinho esse sentimento democrático, E só 
havia uma maneira de V, Ex~ afer_ir: 0:~ er.n yqtação, norp.inal 
-cOisa que não foi fe"ifa- ou em _V-otaÇão simbólica, qUando 
se faz através dos Líderes. -0 Líderes que se prezam têm 
respaldo na Bancada e são Líderes ,enquanto exprimirem a 
sua Maioria, Se eu não for Maioria na minha Bancada, imedia
tamente, deixo de ser Líder, o que acredito ser absolutamente 
normal. Agora, imaginar que, porque não se votou, a demo
cracia se exprimiria porque alguns demonstraram uma vontade 
pessoal.. está longe de representar a realidade. Não divido 
isso com ninguém, Se Presidente. No mínimo disputo, quem 
quer que seja, o direito de representar Igualmente o senti~ 
mento democráticó--desta Nação, 

De forma que V, Ex• fe~ .cer~o. Pelo menos o fez nos 
termos em que demanda o Regimento. O Regimento está 
errado? Perfeito! Acho que tem_ que mudar, mas não é porque 
essa votação, de alguma maneira, tenha manifestado erronea~ 
mente_ o sentimento democrático. Não, nada disso! 

A votação anterior deu 23 a 18, Apenas a mudança de 
três votos inverteria o· resultado, ·oe .maneira que não há 
nada que me conduza a dizer que, se fosse v_Otado diferente, 
o resultado seria diferente, nem me_smo com os braços levan
tados, que, aliás, V. Exs não pode contar. Enl votação simbó~ 
lica, V. Ex• somente pode olhar as Lideranças. Mesmo i}ue 
a totalidade dos braços estivesse levantada, não haveria como 
contar, pois no -instarite em qUe o fizei,_está faz_endo uma 
votação nominal, não urna- votãÇão Sim-bólica. 

Eu não aceito isso, Sr, Presidente_. Não vej9 penhuma 
razão para se dizer qué o sentimento _derÍiocrático somente 
existe quando o resultado da votação apontar para uma deter
minada direção. 

o·sR. PRESÍ:OENTE-(Humbertoctuc~na)=.v. Ex· tem 
toda razão, nobre- Senador Mário Covas,_ Inclusive, quero 
rememorar para os Srs. Líderes e Srs. Senadores os processos 
de votação constantes do Regimento Interno. 
-- -- A VotaÇãO é simbólica, feita itf:iVés- das _ÜdúimÇas. A 
votação da maioria pelas Lideranças foi favorável à emenda, 
como já disse, Se houvesse condiçõe$de_se_pedir verificação, 
ter~se~ia pedido, mas como não decorreu uma hora de uma 
para a uutra não podia ser solicitada. E haveria possibilidade 
da votação nominal, se algum Senador ou Líder tivesse pedido 
anteriormente à votaçâo. Então, seria nominaL Não seria, 
portanto, simbólica nem haveria pedido de verificação, Isso 
não houve. 

_Portanto~ o projeto:e_as emendas estão aprovados. 

o·sr. JOSáptiat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra o nobre Senador Josaphat Marinho. 
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O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para decla
ração cte_ v:oto._) -_Sr. Presidente, quero apeiias declarar que, 
por motivo que· antecipei ao· Líder do meu Partido, votei 
contra esta emenda, como o fiz ijuãrito às duas-primeiras. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR-- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma qticstãó de ordem. 

O SR; PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB -PE._Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~ 
dente_, não vamos mais dis_cutir e-ssa questão regimentaL 

E evidente que há uma distorção na vontade do Plenárjo, 
porque, antes, as Lideranças-encaminharam favoravelmente 
à outra emenda, na maioria, e o Plenário se manifestou contra
riamente._ Por uma impossibilidade regi~ental, o PI_~ná.rio n_ão 
pôde fazer a mesma coisa na votação dessa (!ltima emenáa.. 
Essa é urna questão regimental, e faz parte -da democracia 
obedecer às regras. Entretanto, não se pode vetar aos Sena~ 
dores que quisessem ou queiram votar contra a emenda essa 
manífestação. -

Peço, então, a V. Ex", para efeito de registro,.iJUe_aquetes 
que votaram contra ou votariam coiltra, se fOsse pàmitida 
uma votação nominal, que se expressassem aqtii~-ein queren~ 
do, o seu voto. 

Eu quero manifestar o meu voto-;que~é coiltrã ã-emenda 
que acaba de ser aprovada por uma votação de Liderança. 

O SR. PRESWENTE (Humberto Lucena) --A decla
ração de voto de V. Ex• constará de Ata. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu queria também 
que V. Ex~ ensejasse a outros Senadores a manífestação de 
voto. 

O SR. PRE'SIDENTE (Humberto Lucena) - Qualquer 
Senador tem direito à declaração de voto. -

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB- AP) .... Sr. Presidente, 
eu também sou contra. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Sr. Presi
dente, eu gostaria de manife~'tar qUe sou tõrliráiio à emenda 
apresentada pelo nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Constará 
de Ata. Senador José Sarney, igua.lmente. 

O SR. ANTONIO MARIZ (Pl-..fDB - PB) .... Sr. Presi
dente, voto contráriO- à enierlda. -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE)- Sr. Presi
dente, sou c_ontra a emenda. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC) .::.: Sou coima 
a ·emerfda, Sr. Presidente. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR) - Eu· também 
sou contra a emenda, Sr. Presidente. -

O SR. CID SABÓfA DE CARVALHO (PMDB- CE) 
--Sr. Presidente, coerente com o -parecer, votei contra as 
emendas. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Consta~ão·
de Ata as declarações de voto· de V. Ex•~. 

Recomendo aos Srs. Senadores que se insurgem contra 
o processo-de votação simbólica, através do~J(dereS, __ que ten~ 
tem modificar o Regimento. O chamado voto de liderança 
é uma questão que se discute há muito tempo. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN) - Sr. Presi
dente, quero declarar meu voto contra a emenda. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Sr. Presi
dente, também quero manifestar 'meu voto contrari~ente 
àemendae lamentar que aLi"de-rançaàO meu Pãrtido, exercida 
eventualmente pelo nobre Senador Gilberto Miranda, tenha 
manifestado a posição da Bancada do PMDB contrariamente 
à maioria dos integrantes desta mesma Bancada. Esta_ é urna 
posição que, reahriente,·é lridefensávef. Se-existe um diÍ"eito 
regim_ental de livre expressar a posição da sua Bancada, ele 
teria que ouvir p_revía-rnente os seus_ integrant~S -para poder 
manifestar sua posição, e não o Líder isoladamente manifestar 
a posição da Bancada, contrariamente a mais de 70% Ços 
seus integrantes. 

- É a P?slção qu~ quero ntarfire_st_ar. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM) - Sr. 

Presidente, tendo sido. citado como Líder pelo nobre Senador 
do meu Partido, Nabo r Júnior, quero dizer a V. Ex~ que, 
como V ice~ Líder, segui a orientação do meu Líder Mauro 
Benevides. 

~O SR. FLAVIANO MELO- (PMDB :.._ AC)- Sr. Presi-. 
dente, manifesto-me contra a emenda. 

O SR. LEVY DIAS (PPR -MS)- Sou contra a emenda, 
Sr. Presidente. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- R1).::. Si. Presi
dente, sou contra a emenda._ 

O SR. AUREO MEtLO (PRN- AM)- Sr. Presidente, 
quero que conste meu voto contra à emenda. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a pàfavra
p~la ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V. 
Ex~ a_ pala_vra. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do_ orador.) -Sr. Presidente, eu quis esperar as decla~ 
rações d_e voto para fazer uma pequena observação. 

Estamos vivendo um momento de transição democrática, 
tentando terrivelmente_ Construir a democracia~ Otávio- Man
gabeira dizia que a democracia é uma plantinha tenra. No 
entanto, estamos vendo e ouvindo pedagogos da de~ocracia 
ou demagogos da democracia, não sei ainda discernir. 

_ Em todo Parlamento do_ Prim~jr_9 Mundo _democrático 
existe o voto de Liderança -nos Estados Unidos .da América, 
na Inglaterra, na França. Penso que não seria antidemocrático 
se tiráSsemos o Votõ _de Lidúançã-do Regimento_. _ 

Mas, me eStranha, Sr, Presidente, que homens que teriam 
a obrigação -de serem zelosos pela lei - e o Regimento é 
a Lei Maior do Congresso Nacional internamente - estão 
dando aula de democracia, quando dizem que respeitar o 
Regimento é antidemocrático. Meu mais veemente protesto, 
Sr. Presidente! Acho até que esses professores de democracia, 
na verdade, vão~se desnudando à medida que vão dando suas 
aulas e vão aparecendo diante da Nação. A partir daí, come
çamos a descobrir que não_ estão assim tão agarrados e tão 
apegados à democracia. 

Não conheço, Sr. Presidente, nenhuma democracia sem 
Congresso. E um povo é representa.do pelo se-u Congresso. 
Na democracia, um povão é representaâo Por um COngréSsâo. 
Não permito que se chame o povo brã.sileiro de povinho, 
quando se chama o Parlamento bra_sileiro de ·•congressinho", 
sem o meu protesto mais veenierite! 
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É muito bom que a Nação- conheça e que· a imprensa 
anote isto t8Plbt!m: existe aqui um Senador, um Parlamentar 
mais obscuro., mais desimportante, mas que não admito que 
o povo brasileiro seja chamado de povinho e que o Congresso _ 
Nadonal seja chamado de '"congressinho" 

() SR, JV'f'A,HY .MAGALHÃES ___.: Sr. Presidente, peço 
a·palavra pela ordem. c • • 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu já me 
tinha retirado do plenário- quando escutei pelo serviço-de alto
falante as manifestações dos Srs. Senadores. Fico p-reocupado 
quando se diz que o Regimento é a:ntidemocrático, que a 
imprensa tome nota· de que_ foi desrespeitada a vont~de da 
maioria. Nó- entanto;- o Regimento tem todas as· formas de 
atender a essas necessidades. ~ 

Por várias vezeS~ V. Ex• se manifestOu riO'sentfáó de· 
que, se quisessem votaÇão·n-omiilal, poderiam ter pedido. O 
Regimento não é responsável por quem o desconhece e não 
sabe "utilizá-lo dentro das-necessidades políticas da sua posição. 

Se dormiram na questão, têm os· bacharéis em Direito · 
o que dizer, em latim, a respeito de quetn dor_me. 

Por isso, Sr. Presidente, todos os que estão aqui nos 
assistindo sabem que não foi desrespeit~dQ_?, '-!treito __ cl_e~nin
guém. O- Regimento penriite:-Se nãO utilizaràiTI da norma 
regimental, é porque não o quiseram· óu deixaram passar a 
oportunidade; isso pode ter ocorrido, ou por desconhe.cimen
to, por ignorância ou então porque não tiveram o f!Ienor 
interesse em fazé-lo; querem, apenas, mariffesfaçãb para os 
Anais e para as galerias. - - -

O,SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que todas ãs matérias, com 
raríssimas exceções, foram votadas, nesta tarde, pelo voto 
simbólico das Lideranças, sem nenhuma contestação. 

O SR, ELCIO ALVARES- Si. Presidente;p~çO a pala
vra pela ordem. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra V.Ex~ 

O SR, ELCIO ALVARES (PFL .: .. :Es, Pela ordem.)
Sr. Presiderite, tenho uma emenda para relata·r -·a do Sena
dor Almir Gabriel. Eu gostaria de saber se, logo em seguida, 
vamos ter oportunidade de apreciá-la. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Não vamos. 
ter mais sessão extraordinária, hoje, dciVI.d-Õ ao adiantado da 
hora, nobre Senador. Amanhã, depois da sessão do Congresso 
Revisor, teremos sessão extraordinária._ 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 501, DE 1993 
Da Comissão Diretorã 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 247, de 1993 (n' 4.233/92; na 
Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final da Emen
da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 247, de 1993 

(n9 4.233/92, na _Casa cte origem), que dispõe sobre a concessão 
de anisti~, nas c~ndíçõ,e_s _que menciona: _ 

Sala de Reupióe> da ~o.míssão, 15 de dezembro de 1993. 
-_Humberto Lucena, ·Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- Beni V eras - Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N• SliJ;'óE J99:i 
Redaç_ão_ fi_n-al da Emenda do Senado ·ao· Projeto 

de Lei da Càmara n• 247, de 1993 (n• 4.233/92, na 
Casa de origerii), que Dispõe sobre a concessãO de 
anis"tía, nas coridições·que menciona. - _ 

Emenda n9 1 

(Corresponde a Emenda n• 3 de Plenário) 

Suprima.:se- a_ àlínea a do inc_iso III do art. i 9 dO_ Prqjeto 
e, por conseguinte, suprima-se o § 1~' e respectivos incisos 
d~E!~S"fllO '!Ttig~. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus
são a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
, -Em votação. _ _ _ 

Os Srs. SenadoreS que- a aprovam· queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. . 
. A_ matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR, OPRESIDENTE (Humberto Lucena)--:- Nada mais 
ha_vendo .a tratar. _a Presi~ência vai encerrar (!S t_rahalhos (Pau-
sa.) . · . · · __ _ 

Está enCerrada a s~ssão._ 

(Levanta-s~ a sessão às 2Ih45min.) 

ATAS J>E COMISSÕES 

ATO DA COMISSÃODIRETORA 
N• 72, DE 1993 

A Comissão DiretOra dO semido Federal, no_uso de suas 
atribuições regimentais:~ ...D:gulilmentares, tendo em Vista a 
necessidade de se recompor o Quadro de PessOal do setor 
de limpe~ e conservação desta Casa, determiria: 

Art. 1 ~> Fica expressamente proibida a lotação de mais 
de (um) servidor de firniã SITRAN, em gabinete parlamentar, 
independentemente de ser membro da Mesa Diretora, Presi
dente ou Líder de Partido Político, com gabfnete nesta Casa 
e ou qualquer outro setor administratiVo -do Senado Federal, 
reSsalvado a atual lotação do Gabinete do Presidente, para 
as funções de limpeza, conservação, contínUo ·ou seiVíço de 
copa. 

Art. 29 Os excedentes da lotação prevista e determi
nada pelo art. 19 , serão imediatamente devolvidos ao setor 
de origem. 

-- -Art. 39 Este Ato entra em vigor na: data da sua publi-
cação. - --

Art. 4~> Revogam-se as disposiçõeS em contrário. 
Senado Federal, 14 de dezembro de 1993. 

Seguem assinaturas 
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· ATO DO DIRETOR-GERAVN• 85; DE I993 

_O J?i,rCtõr-GeralÇÔ SêiJ.ad.o,f.ed~-~~~ ·gQ ~qgá ~Úibuiçâo. 
que lhe. confere o artigo 7o, §, 2\'_, _da, Rc:;oh.iÇãO no 42, de 
1993, resolve: · · · · · · · · · · 

Tornar sem efeito o Atõ--n9 72, de f993, publicado-nO 
DCN- Sei;ãó Ir, de 19 de novembro de 1993, que no'C'eou 
a senhora MARIA Ffi.\IMA ÇASTELO.MAGALHAES, 
para e;x~rc.e.r o cargo, ernc;o_missáo, d~ Secr~t,.ário Parlamentar, 
do Q~actro de Pessoal do .Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete do Senador BeniVé:ras.. __ _ 

Senado Federal, 15 de dezembro de !993. - Manoel 
Vilela de Magalhães, Direv~r.-ÇJe~~l. 

ATÇ> DO DIRETOR-GERAL I''' 86, DE [993 

O Diretor.;Geral dO Senado Federal~ fto u~o da atribuição, 
que 'he:· fqi \~onfÚida p€:lo- art. 7o. § 29, da Resolução n~ 42, 
de 1993, resolve: --- -- - · 

Nomear MARIA FÁTIMA CASTEL0MAGALHÁES 
para exercér o cargo, eni çornissãó, de Secreiárío Parlamen-tar, 
do Quadro de Pessoal do Senado Fede_ral. com .lotação e 
exercício no Gabinete do Senador B~ni V eras. 

Senado Federal. 15 de dezembro de 1993. - Manoel 
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral. -

COMISSÁO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
ATA DA 30' REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUI-

ÇÃO - --

JUSTIÇA E CIDADANIA E DA 35• 
DA COMISSÃO DE ASSúNTOS ECONÓMICOS, 
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE i993 . 

Às nove horas e quarenta e cinco minUtoS do -dia dezessete 
de novembro de mil novecentos e _noventa e três, na Sala 
de reuniões da Comissão_, Ala senador Ale-xandre Çosta, sob 
a Presidência d6 SeiiadÕr- Iram Sal-aiva._com ·a_ preSença dos 
Senhores Senadores João Rocha, Elciq Alvares, Jonas Pinhei
ro, Dirceu Carneiro, Wilson Mar!ins_~_EvaBlay, Pedro Teixei
ra, Gilberto Miranda, Magno Baçglar, César Dias, _Nelson 
Carneiro, Esperidião Amin, Ronan Tito,_CiÇfSãbOia de Carva
lho, João Calmon, Mãrco MaCicl e Beni Veras, reunem-se 
as Comissões de Constituição J usriça e Cidaâ_ani3 e de Assun
tos Económicos.._ -o s·ellhor Presidente declara aber~os qs _tra-_ 
balhos e. a seguir, confere a palãvra -ao primeiro ~?'positor, 
Doutor Luiz Antonio Barreto de Castro- Secretário de_Coor
denação de Programas d~ Mini~téri9 da:Çiê_l)cia_ e Tecnologiã, 
dando início à 2• AUDIENCIA PUBUCA SOBRE O PLC 
N~ 115/93. Falam, em seguida, os ScnhoresM_árcio de Miranda 
Santos, Diretor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária-EMBRAPA; Padre Hernani Pinheiro, representante 
da Conferencia Naciona} dos Bispos do Brasil-CNBB e Anto
nio Pae_s de Carvalho, Presidente da_ Assodação Brasileira 
das Empresas de Bio~_ccnologia. Encerradas as exposições, 
o Senhor Presidente convida o Deputado Ney Lopes, relator 
da matéria na Câmara dos Deputados, a compor a Mesa dos 
trabalhos e, a seguir, franqueia a palavra aos Senadores que 
queiram interpelar os expositores. Fala o Senador Dirceu Car
neiro, que faz considerações a rc.speito do tema. Não h_avendo 
mais quem queira discutir; o Senhor Presidente dá prossegui
mento aos trabalhos, concedendo a palavra aos representantes 
das demais entidades credenciadas a se pronunciar sobre a 
matéria. São eles: Doutor Luiz Marcos dos Mares Guia, repre
sentante da Biobrás; Doutor João Basco dos Santos Umbe
lino, representante da Confederação Nacional da Agricultu-

ra-CNA ; Doutor José Augusto Coelho Fernandes, represen
tante da Confederação Nacional 1 da Indústria-CNI; Doutor 
David Harhaway, representante da AsSessoria e Serviços para 
Projetes de Tecnologia A_ltern.ativa-AS- PTA; Doutor Eduar
do Martins, representante da Fundação Oswaldo Cruz-FIO
CRUZ; Doutora M~ri~ J'ereza _\}'olf,, r~reseptante da Asso
ciação Brasileira de Propriedade Intelectual-ABPJ; Professora 
Maristela de Oliveira Azevedo, representant~ do Laboratório 
de Biologia MolectdàdDepartamenro de BiOlogia Celular 
UnB; Doutor José Roberto Gusmão, Presidente do Instituto 
Nacional da Propriçdade Industriai-INPI; DoutQra_Noemi To
mira, representante do Fórum :SJ;asileiro para a Liberdade. 
do Uso do _Conhecin}~n_to; Luiz Antonio Elias. representant:e · 
da A$~o.ciação dos funcionários do Instituto Nacional da Pro:. 
pricdade .lndustriai-JNPI e Professor Carlos .Jorge Rosseto .•. 
representante do Insti~uto Agronôm~co de Campinas:·T~rmi
nados os pronunciame)ltos, o Senador R9nan Tito faz breves 
considerações a respeito do assunto e,,a seguir, usam da pala
vra os Senadores Elcio Alvares e João Rocha. respectivamerite 
Relator e Presidente da Comissão de Assuntos Económicos-. 
Não hav,endo mais quem queira debater, o Senhor President~ 
agradece a presença dos senhores _convidados e, nada mais 
haven~o a tratar, e]lç:eqa a reunião. ~s ~~ze- horas _e qUinze 
minutos, lavrando_ nós ... ,Vera Lúcia Lacerda Nunes e. Dirceu , 
Vieira Machado Fiipo) a presente ata que, lida e .aprovada, 
será assináda- pelos, Senhores Presidentes. - Senador Iram 
Saraiva, Presidente. da CCJ - Senador João Rocha, Presi
dente. da CAE. 

-__ co!l:nssÃO DE AssuNTos EcoNóMicos 
Reunião -17-11-93- 9h45min 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Estã aberta a 
segunda reunião dedicada ao exame_ ·do' Pr.ojeto de Lei n~ 
115/93, da Câmara, que trata de Propriedade Industrial. _ 

É nosso objetiV6 3presentar, nesta Casa, as \_'árias cci!-ren
tes de opiniãO sobre o ãssunto. As discussões e inanifestações 
dos nossos.convidaçlo~;· destinam-se a esclarecer os Srs. Sena
dores sobre os vários aspectos que cercam ã adoção de uma 
nova Lei de Propriedade Industrial para o País. 

É dever dos membros das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos aprofunda
rem-se na análise do tema, dada a importância de que se 
reveste tal projeto de lei. Por isso. já contamos com um traba
lho preparado pela assessoria legislativa, que avalia o projeto 
aprovado pela Câmara de forma didática e profunda. 

Estamos agora ouvindo as principais entidades e pessoas 
envolvidas com o assunto para que possamos formar a nossa 
opinião_ O -desafio é obter uma lei que consiga o equihbrio 
entre os interesses dos segmentos produtivos nacionais e os 
estímulos necessários à criação de novas tecnologias e ª-sua 
comercütlização. O que importa é o crescimento económico 
e o bem-estar da população brasileira. 

-Na primeira audiência falamos da propriedade industrial 
nos aspectos gerais. Hoje, trataremos da biotecnologia e das 
facilidades de serem incluídas, na nova Lei de Patentes. as 
ínvenções relacionadas à biotecnologia. 

Ouviremos inicialmente cinco exposi!ores, que disporão 
de 20 minutos, e. aqui, esclãreço que serão 20 minutos crono
metrados, uma vez que estamos com umã série de atividades 
dentro do Congresso e não poderíamos nos estender muito, 
apesar de que pretende, ainda, o Relator, Senador Elcio Alva
re~. c:jesenyolve_r novos estudos e proposições; outras, tam
bém, poderão ser encaminhadas ao ilustre Relator. 

.,, 
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Os Srs. Senadores terão a faculdade_de se pronunciar 
ou de fazer perguntas ao convidado após a palavra dos exposi
tores. E, também, após a manifestação de entidades convi
dadas_ 

Antes_ de passar a palavra ao primeiro-expositor·, pérguhto 
ao nobre Senador E leio AlVares se deseja fazer algum~ coloca-
ção preliminar. . . 

O SR. RELATOR (Elcio Alvares) ~ Srs. Presidentes 
João Rocha e Iram Saraiva, cu gostaria inicialmente, a exem
plo do que fiz na primeira audiéitcia, de prestar alguns esclare-
cimentos. · 

Esse projeto, para o qual tive a honra de ser d_esignado 
como_Relator, nas duas comissões, Ii.a_de Ass_untos E_conô
rnicos e na de Constituição, Justiça e Cidadania, é profunda
mente complexo, da mais alta importância para o Pais, e, 
desde os primeiros instantes, entendemos que seria importante 
esse debate. - co~ c o o_ - - - ·--- -

Obviamente a idéia dessas audiência-s· j;úblicas é fazer 
a publicação de todas as intervenções e disposições que vão 
ser aqui realizadas, para que cada Senador receba,u_pt_ exe:m_
plar e se con~~i~ntize, por inteiro, da importância desse pro
jeto. 

Não temos outra posição a nijQ ser essa de trazer um 
depoimento vivo, de todo segmento interessado, daqueles que 
representam realmente as entidades mais iffiportantes.do País 
no debate da matéria, permitindo que os Senadores ausentes 
a esta reunião tomem contJecimento deste t_rabalho. 

QuerO eSci3.recer aos interessados também que tomei uma 
outra iniciativa: após as audiências públicas, vamos ter uma 
reunião com todas as lideranças da Cas_a. Não tenho a velei
dade de fazer um parecer que seja exclusivamente da minha 
autoria. Pretendo elaborá-lo após o debate com as lideranças 
do Senado, potque entendo que esse é um dos projetes mais 
importantes que passaram por esta Casa~ 

Por outro lado, também, vou manter contato com o Go
verno brasileiro, através dos Ministérios que estão envolvidos 
neste contexto, para avaliarmos a posição do Governo em 
relação ao projeto, visto que a matéria, inicialment~. ingressou 
nesta Casa por intermédio do Executivo. 

Portanto, quero deixar claro que essa a':!-diência pública 
tem por escopo levantar a opinião dos vários segmentos brasi
leiros envolvidos com o projeto, para que-possã surgir o docu
mento a ser apresentado aos 81 Senadores. É importante que 
S._Ex"' .conheçam inteiramente _o projeto das patentes. ben: 
como o_ que pensam aqueles envolvidos com o projeto. E 
essa a orientação. 

Como já recebi muitas manifestações estou à disposição 
de entidades que queiram me enviar meincifia1s, porque enten
do_ que esse projeto tem que erigir o seu parecer após um 
debate muito amplo e democrático, ao qual damos início ago-
ra. 

Quero, neste momento, louvar a posição dos Presidentes 
Iram Saraiva e João Rocha, ambos presidentes das duascomis
sõ.es mais importantes desta Casa, ho sentidO de nos perniitir, 
através de suas respectivas comissõeS-,-viabilizar uma di~ussão 
democrática em torno de um projeto dessa i_rilportância. 

Estou inteiramente à disposição daqueles que entende
rem ser necessária uma manifestação mais C_oncreta, no sentido 
de_que nos dirija um memorial. Vamos fazer um trabalho 
de avaliação, e·só tenho um escopo: o de esclarecerao Senado, 
exatamente, da importância desse projeto que estãmos rela
tando. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Muito obrigado, 
Senador Elcio Alvares. 

Nós, da_ Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, 
nos sentimos não só honrados, mas sobretudo seguros com 
relação ao parecer; à conclusão final, aos estudos e às audiên
cias, có"m ã presença dO nobre Senador João Rocha. Presidente 
da Comissão de Assuntos Econômicos. também na direção 
de nossos trabalhos. _ 

Entendo ter sido uma grande clarividênc:ia a deSignação 
do Senador Elcio Alvares, uma das figuras de maiOr-r-espeita
bilidade no Congressp Nacional. para relatar essa matéria, 
da maior seriedade para a vida nacional; tomamos o cuidado 
de buscar, no seiõ--da .nossa Casa, uma pessoa preparada, 
aberta e sobretudo _democrática, . 

A primeira questão que S._ Ex• nos levantou foi. a de 
qUe os segmentos, interessados nesse assunto importante, esti
vessem aqui discutindo. Quando ele lembra, aqui, agora, da 
necessidade de se encaminhar os memoriais, quero dizer que, 
além disso, todas as nossas sessões estão sendogra~~das;_ que 
tudo que estamos tratando aqui está sendo documentado. 
POrtanto, é uma peça fundamental, histórica, para a vida na
ciOnal. 

Concedo a palavra ao nosso primeiro exposito~, Dr.-Luiz 
Antonio_ Barreto de Castro. Secretário de Coordenação de 
Próirâmas dO ·Ministé~iO da Ciência e-Tecnologia. _ 

V. Ex" poderia assumir uma posição na Mesa. 

O SR. LUIZ ANTONiO BARRETO DE CASTRO -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de mais nada, eu gostaria 
de agradecer o _convite de V. Ex"" para que comparecesse 
a essa audiência pública, que visa tratar de um assunto extre
mamente importante, relacionado à Lei de Patentes que. neste 
momento, passa por uma análise nesta Casa. 

A posiçãD do _M_ii)ÍStério da Ciênc_ia e Tecnologia está 
refletida num documento que foi encaminhado através do 
Líder do GOVerno, nã Câmara dos Deputados e que, agora, 
foi ·trazido ao conhecimento dos Srs. Senadores. 

O Ministério da Ciênda e Tecnólogla presUme que a 
lei possibilite o patenteamento de biotecnologias, produtos 
e processo, mas-estabelece, como a própria lei explicita, restri
ções no sentido de patentear produtos e processos que satisfa
çam aos reqUiSitos básicO-s de patenteamentos, ou seja, inventi
vidade, não obviedade e aplicação industrial. 

Nesse sentido, o patenteamento de biotecnologia não di
fere do patenteamento de qualquer outro setor passível de 
sê-lo. É mais complicado quando se trata, naturalmente, de 
biologia, por várias razões que ficam claras nesse documento, 
que, modestamente, co.loquei à disposição da Casa e que é 
muito mais a_trJplo do que o tempo me permite, aqui, -explicar. 

A posição que tenho defendido, ao longo de alguns anos, 
mesmo antes de assumir uma posição de governo ,_com relação 
a esse assunto, como profissional ... Não posso deixar de consí
derar o fato de que atuo nessa área há trinta anos, sendo 
que nos últimos anos, especificamente, na área de Biologia 
Molecular, Engenharia Genética de Plânctons; nos últimos 
dez anos, na EMBRAPA, onde tive a oportunidade de montar 
o labOratório de Engenharia Geriéticã CCiiii Olúi'õs piõfissionais · 
dessa empresa. -- ---- -

Tenho defendido essa posição por algumas razões q-ue 
gostaria de apresentar. Em primeiro lugar, de fato, no passa
do, era muito mais fácil a cooperação internacional, que sem
pre foi necessária para o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia. A cooperação internacional é uma coisa desejável 
e é exercitada por todos os países, independentemente das 
suas crenças e das suas posturas ideológicas. E hoje, mais
do que nunca, -é comum verificar-se esforços de cooperação 
internacional entre países ideologicamente muito distantes. 
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A cooperação iriternacional é neCesSária e alguns a consi
deram um instrumentos de pouca importância~ A riiiiiha exp-ew 
riência peSsoal mostrou-me que isso não é unt fato~ Ao longo 
dos anos, o Brasil, através_da cooperação internacional, avan
çou em vários setores da ciência e da tecnologia e adquiriu 
competência nessas áreas ~em genética, em agropecuária, 
na área da saúde, em outros s.etores da atividade industrial; 
e isso foi possível através de atividades relacionidas à intera
ção, à. ·cooperação internacional. 

Posso destacar, especificamente,' POr exe_nipiO~ os esfof
ços que o Pais vem fazendo, ao long9 _das :~l~imas déc3das, 
com relação à formação de :r;ecursos humanos. Os esforços 
do Brasil na formação de recursü"S humanos_ são dignos de 
nota. Se para muitos sctores a -década de 80 foi perdida, nãO 
se pode dizer que teilha: sido dessa forma com relação à áiea 
de formação de recursos humanos, em que agências relacio
nadas às áreas federais e estaduais do Brasil investiram pes-á da
mente na formação dç CÇ>mpetência em ciência 6 ti:criología, 
incluindo a Biotecnologia. · 

Por que consideramos: que uma lei que permita o paten
teamento de Biotecnologia seria posith~- ccjm_!:i:laçãO à cOope-
ração internacional e ao_ desenvolvimento dessa área?. A B~o.
tecnologia tem caracter(s.ticas um pouco difefentes de outras 
tecnologias com as quais convivemos_ no passado. O maior 
esforço de investimento em Biõte-CriõlOgia e feffO-peJO setOr 
privado em nível mundial. A participação, -o in:V~~tim~nto· 
do setor privado é da ordem de 75% do- investiinento total 
feito por países com-o· os Estados Unidos, o Japão, a Comu
nidade Européia......:. trara-se desseS números que estão cihidos 
aqui. 

E como esses inveStimentos são (eitos-PéiO-setor -prívado, 
há com freqência uma tendência D.a{úfal de prote-Çã_q desses 
produtos e isso se processa ·através de patentes. Se o acesso 
à tecnologia nas áreas da agricultura e da pecl!-ária era pratica
mente livre. nas décadas de 50 e 60, e nós nos beneficiamos 
disso- a EMBRAPA e outros se tores da agilCU.ltura- hoje, 
em função desse fato. nós eStamos diante de um ~adro d~fe
rente. A cooperação internacional ficou nlaís -aUícirpeiO-fato 
de a proteção patentária cobrir esse setot da Biotecnologia. 

O Brasil poderia não precisar desSa tecnologia; podefia 
conviver ou desenvolver-se sem essa tecnologia. Nós achamos 
essa posição muito difíciL A Biotecnologia é necess~tja para 
o País e existem, como e_u cito nesse resl!_mo, espaços extrema
mente importantes em que o Brasil tem não só_ COmpetência 
como também oportunidades. 

Explicito claramente, por exemplo, a questão da agrope
cuária. A competitividade da agropecuária brasileira depende, 
fundamentalmente, não só de qualidade como também de 
produtividade. Produtividade nesse sentido não significa ape
nas rendimento por área, não é apenas a produÇão de 7 ou 
8 mil quilos, por exemplo, por hectare; trata-se do custo por 
quilo, de quanto vai custar no mercado internacional ou no_ 
mercado nacional um produto da agro pecuária. __ 

E aí a Biotecnologia tem um espaço importante, porque 
através de plantas transgénicas - resistentes a insetos, resis
tentes a fungos, resistentes a _bactérias- o_u ~través de meca
nismos de fixação de nitro gênio pódemos trabalhar no sentido 
de reduzir custos. A agricultura brasileira tem essa possibi
lidade. Países em que a agricultura está consolidada em cima 
de uma forte utilizaçáo de insumos não têm muita possibi
lidade de rever posições. O Brasil tem feito is_so. 

O controle biológico tio Brasil tem talvez a maior, a mais 
efetiva experiência em nível mundial. O controle da lagarta 

da soja, por exemplo com Baclovis é uma experiência brasi
leira c.jue não-tem precedentes. 

Os trabalhos de fixação de nitrogénio, por exemplo, que 
sempre foram desenvolvidos no Brasil, especialmente pelo 
laboratório da Dr" Joana Dobeiainer. certamente_ são a maior 
experiência realizada néssa linha. Portanto, o futurO dã agri
cultur!). brasilejra tern relação com tecnologias avançadas. que 
fazem parte do que hoje se chama Biotecnologia e" Engenharia 
Genética. _ 

POr essa razão, achamos que esse mecanismo de coope
ração internacional depende da possibilidade de entendimento 
com países e setores em c)lie as_tecnologias e os produtos 
estão protegidos. 

Para muitos, essa Lei de Patentes poderá ter resultados 
extramente nefastos . .Já ouvi, em audiências públicas, dizer 
que se o País adotasse uma legislação permitindo o pãie-rit_ea~ 
mento de Biotecnologia, instituições como a EMBRAPA e 
a Fundação Oswaldo Cruz iriam acabar. -Francaffiente, não 
acredito que uma lei por si teilha possibilidades de influir 
de forma tão dramática, tão -drástica no desenvolvimento de 
qualquer país. _ 

Estamos diante -de um quadro extremamente complexo 
do ponto de vista tecnológico, econômico, s-odal e ético_. Esta 
mos diante de uma perspectiva futura de subnutrição e dt 
subproteção sanitária. O Brasil tem um quadro, na sua área 
de saúde, extremam_ente complicado, em que ele não consegue 
satisfazer as necessidades de vacinação básica de suas crianças. 

Esse problema não é só do Brasil, é mundial. Observamos 
também que os esforços. em nível mundial, nessa área são 
limitados. Os esforços da área farmacológica mundial, em 
setores que são importantíssimos para o Brasil, como doenças 
tropicais e vacinação básica, são muito--pequenos. O Bàsil 
tem uma responsabilidade enorme nessa área de saúde. 

Com relação à área de agricultura, o mundo se depara 
com a realidade de ter que conviver com uma população pre
dominantemente distribuída em países subdesenvolvidos, pau
latinamente, ao longo das próximas décadas, de sorte que 
vamos ter,_provavelmente, cerca de 90% de uma população 
de 10 bilhõe_s_ de pessoas, na década de 2040, vivendo em 
países s_u_bdesenvolvidos. Por isso. é importante que_s_e traba
lhe com rapidez para que se possa resolver esses problemas 
que são também éticos. Isso nos obriga a ter acesso rápido 
a tecnologias que permitam avanços no sentido de se conseguir 
produtividade, competitividade internacionalmente. 

- O projeto de lei que está- effi e_siudo no Senado, ªgora, 
para muitos não é satisfatório. Francamente, não encontrei 
nenhum setor totalmente satisfeito, o que de certa forma me 
faz sentir confortáveL Isso porqu·e uma lei não é feita para 
se tores específicos, uma lei não deve agradar especificamente 
nenhum setor. Quando se promove uma lei neste_ País em 
que um setor se sente inteiramente atendido, é preciso descon
fiar dessa lei porque talvez a sociedade como um todo não 
tenha sido atendida nos seus objetivos. Por exemplo, nós 
tivemos experiéncias de convivência com o Departamento de 
Comércio dos EstadoS-Unidos, país que realmente não _gosta 
da proposta brasileira. Os Estados Unidos têm uma lei ou 
pelo menos um comportamento na área de patentes extrema-
mente permissivo. . 

E não é o que a nossa proposta apresenta, é uma proposta 
mais restritiva na área de :Biotecnologia. 

Osetor de fármacos, que representa os interesses interna
cionais, também não está satisfeito com essa proposta; gostaria 
que tivéssemos uma posição mais abrangente em uma série 
de áreas. 



11534 Quinta-feira 16 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç.W li) Dezembro de 1993 

A lei não é feita - como eu já disse - para· nenhum 
setor, mas para a sociéâade como--u-rn-tõdo. Achamos que 
essa proposta realmente possibilita a existência de nlecanismos 
de cooperação. A nossa proposta, ori_u!lP.a de uma revisão 
do Executivo c depois -analisada pela C?m;;tra _ _9os Deputadqs, 
introduz mecanismo!l ,qu~ possibilii~rp~ <r~Patente~mento de 
processos.biotecnológ~cos de em algpps produtos, não todos. 
Por exemplo, patenteamento de plan~as não previsto na Le:i 
de Patentes porque existem mecanismos alternativos de prote~ 
çáo intelCctual de plantas, que estão sendo analisados e estuda
dos por setores do Governo e que,_~ nosso ver, parecem 
q~.ais adequados do quc,o patenteamento., _ 

Tivemos oportunidade de verificar que, de fatO, apesar 
de o mundo haver produzido uma_ ~nor!_ne quantida«:ie·de plan
tas_ transgénicas, apenas um pequeno- núm_ero_de variedades 
cultivadas foi patenteado, mesmo no&. Estados Unidos. Das 
mais de 500 cultivárias de plantas transgênitas que estão sendo 
atualmente testadas em nível de campo, apenas uma pequena 
fração foi patente3di A ~osso ver o m~~nismo_9e proteção 
de cultivários, qUe no Executivo temos. tido opOrtunictade 
de analisar e discutir, é mais adc_quado à proteção desse produ
to. digamos, da Biotecnologia do que -O patcnteamento_ 

Da mesma forma. entendemos quc."C)patenteamento de 
animais foi excluído, neste momento, da legislação, porque 
existem questões éticas difíceis; entendemos que a Biotecno
logia, espedficamCnte na árCa animal, ·pode se desenvolver 
sem necessidade de patenteamento específico do animal. Pro
cessos, outros produtos rdarivos à produção de_ animais trans
génicos podem ser protegidos intelectualmente, mas não na 
necesSidade de patentcamento de anirnais_transgênicos· i:J.uê 
criaril uma dificuldãde ética;- porque traçàr um paralelo entre 
animais, considerando que também nesse cas.o espécies como 
a humana deveria, ou poderia ser objcto de interesse no sen-
tido de patcnteamento. -

Então, a lei nãO possibilita o patenteainento de produtos 
encontrados na natureza, restringe essa poSsibilidade, de tal 
maneira que -a preocupação que existia rio pa-sSado, de que 

·como a Lei de Patentes pretendia patentear a biodiversidade 
brasileira, está afastada por essa proposra: Acharrios que isto 
faz sentido e por razões técnicas: O pãtentt::áriféi'üo se aplica 
a uma invenção. O sirriples isolamento de um organismo da 
natureza, ou o produto desse isolamento, o organismo isolado 
não constitui uma invenção--:-0 Processo, eventualmente, pode 
constituir uma inova~ãd, pode ter uma utilidade industrial, 
pode não ser óbvio, mas o pro-duto, o organismo que foi 
isolado do solo, por exemplo, está no tubo de ensaio da mesma 
forma em que está no solo, quer dizer, geneticamente ele 
é igual, põrtanto não constitui uma invenção. " 

Por essa razão, ·produtos naturais, organismos fs-olados 
da natureza, de qualquer espécie, partes desse produto tam
bém foram eliminados nessa proposta de patenteamento, mas 
há espaço de patentcarnento de microo-rganismos, é v~rdade." 
Essa proposta é, eticamente, a mais complicada, porque envol
ve o patentearnento de seres vivos. Essa é a questão, a meu 
ver, mais polémica e mais discutida e tem sido assim ao long9: 
desses dois últimos anos. A nossa:· posição é no sentido de 
que o produto da BiotCcnologia, como microorganfsmos enge
nheirados, desde que satisfaçam realmente os requisitos bási
cos: inventividade, não obviedade, aplicação industriais, são 
passíveis de patente. 

A grande maioria dos países que a dotam o patenteamento 
bio-tecnológico aceita o -patentcamcnto de microorganismos 
engenhcirados, mas é preciso não ter um~ posição permissiVa 

quando da .análise de51sas _solicí~ações. E preCiso realmente 
que fique claro que esse produto tem uma atividade in_v~nt_iva 
por parte de quem propõe o patent~mento. 

Essa é uma questão que deve ser analisada cpm muito 
cuidado. Não_ me parece fácil, com toda franqueza, conside
rar-se o patenteamento de um microorganismo engenheirado 
uma invenção e urna coisa não óbvia. Mas é possível, conhe· 
cernes vários exemplos em que _a atividade de cientistas e 
tecnólogos clarartl$!nte trabalhou no sentido da modif.icação 
de_ genomas e ge-nes,_ a ponto de se poder _conside_raJ;" que 
a atividade foi iri.ventiva~ que não era óbvia para aqueles que 
tr?balham no estado da arte, que trabalham com os setores. 

Fica claro também, na lei, que o patentearnento de genes 
isolados,_ou seja, o simples isolamento d~ genes nãq ~_c9ntern
plado pela lei. Quer dizer, o isolamento de genes, que em 
outros países tem sido solicitado com a possibilidade de paten
tearnento, na nossa lei não é contemplado. O simPles_ isola
rnento,o tratamento de um DNA com uma enzima de restrição 
e o isolamento de um gene, esse processo po_d~ s_et_Plvc~tiv,a, 
mas o gene, se é um g_ene exatamept~ igual ao ex~st~nte no 
genoma de qualquer organismo, não é passível de pat~_ntea
mento. porque não constitui uma invenção. 

A nossa preocupação é com a possibilidade, através de 
um mecanismo de patenteamento de processos e produtos 
biotecnológicos, com as restrições apresentadas na "lei, de não 
termos acesso a tecnologias_ mais avançada~---

Para aqueles que acreditam q~e _a cooperação interna
cional não é possível ou desejável, realmente uma l~i nesse 
sentido não se aplicaria. Mas, a nosso ver, essa cooperação 
iJ:ternacional é necessária, e a interação com os centros mais 
avançados tem provado que pode trazer produtos e frutos 
de interesse parã o País. 

Basicamente eram essas as considerações que eu gostaria 
de fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Muito obrigado 
ao Dr. Luiz Antonio. 

Concedo a palavra ao Dr. Márcio Miranda Santos, Dire
tor da EMBRAPA. 

O SR. MÁRCIO MIRANDA SANTOS - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. Colegas expositores, minhas senhoras, 
meus senhores; inicialmente, eu gostaria de justificar a ausên
cia do Dr. Murilo Xavier Flores -nesta audiência pública, ele 
não pôde comparecer em virtude de um compromisso com 
os Presidentes das Empresas Estaduais de Pesquisas Agrope· 
cuária, em Goiãnia, eXatã.mente nesta data. _De forma que 
S. s~ incumbiu-me de úiz_er a esta audiência o po~icionamento 
da Diretoria-Executivà da EMBRAPA, relaciOnado cOm a 
questão de patenteamento de produtos. processos e aplicações 
biotecnológicas. Farei um breve histórico dos posicionamentos 
da EMBRAPA em relação a esses temas. 

Já em 1989, a EMBRAPA reuniu um grupo de_ especia
listas para discutir a questão da propriedade intelectual aplica
da ao setor agropecuário. Nessa oportunidade, a empresa 
tinha como objetivó discutir o tema da propriedade intelectual 
não somente no âmbito da empresa, mas dentro de uma pers
pectiva c de urna ótica naCional, obviamente relacionada com 
o setor da pesquisa agropecuária. 

Posteriormente, em 1992, a convite da Câmara Federal, 
-o presidente da EMBRAPA apresentou os resultados dessas 
discussões, já associando essas discussões ao Projeto de Lei 
n' 824-A, de 1991, substitutivo de S. Ex•, o Deputado Ney 
Lopes. 
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Nesse documento- em 1992, portanto~ a EMBRAPA 
dizia, textualmente: 

"Desde o iniCio a· EMBRAPA entende que orga
nismos e e·ntidades_ vivas, independente de sua estru
tura; não podem ser objeto de patenteamento" 

Mais adiante, esse documento menciona: 
"Oútróssiin, entende a EMBRAPA que plantas, 

-independentemente do ·s-eu ·processo de obtenção, so
mente podem ser protegidas através de uma lei de culti
vares ou de uma lei do Direito dos Melhoristas, que 
está de acordo com a prática que a maioiía dos países 
do MERCOSUL vêm adorando." 

Mais adiante, ainda, diria: 
"Propomos que sejam definitivamente excluídas 

da possibilidade de obtenção de patentes variedades 
vegetais e raças animais.,. 

Em 1993, em reunião plenária na Câmara dos Deputados, 
o presidente da EMBRAPA reitera o posidonamento-anterior 
relacionado ao patenteamento de matéria viva, dizendo, nova
mente: 

"Organismos e seres vivos, ... " -e dando ênfase, 
agora _ .. ~~=-inclusive microorganismos, independente 
de sua estrutura, assim como os processos essencial
mente biológiCos de sua obtenção, não devem ser obje
to de patenteamento.•• 

Mais adiante, nesse posicionamento na Câmara dos De
putados, em 1993, o presidente da EMBRAPA reitera: 

"A ado_ção, no Brasil, do sistema de proteção de 
patentes para seres vivos, ainda que geneticamente mo
dificados, poderá se transformar na via legal da apro
priação gratuita da nossa biodiversidade pelas compa
nhias transacionaiS ·sediadas no Primeiro Mundo, em 
evidente conflito com o disposto na ConvenÇilo da Bio
diversidade, no seu art.-15." 

Esse é um assunto bastante polêmico-e, sobre ele, iremáS 
discorrer algumas palavras ainda. 

No item 4 desse documento, a EMBRAPA tem uma 
posição amplamente favorável ao estabelecimento de__ meca
nismos de proteção à propriedade intelectual para o setor 
agropecuário e agroindustrial, a exemplo da lei de proteção 
de cultivares para vegetais, que aSSegUrem-o adequado retorno 
aos investimentos de pesquisa, sem, contudo, s~r tão restritiva 
como- a proteção através de patentes. 

Esses foram- os- posicionamentos públicos, desde 1989, 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, relacionado 
com o patenteamento_ d_c_ produtOs, processos e aplicações 
biotecnológicas, onde ela se manifesta -repetindo -contra 
o_patenteamento de qualquer organismo, qualquer ser vivo, 
mas favorável ao patenteamento de processos biotecnológicos. 

Em relação a esse aspecto, nós gostaríamos de levantar 
algumas preocupações da empresa, mesmo relacionadas com 
o seu posicionamento na forma como acabei de explicar. 

No que se refere à questão do patenteamento de microor
ganismos, acompanho o parecer do meu colega Luiz António 
Barreto de Castro de que se trata de um assunto extremamente 
difícil. 

O patenteamento de qualquer ser vivo não atende aos 
princípios para os quais o sistema de patentes foi desenvolvido. 

É muito difícil se caracterizar, se definir, fazer uma descri
ção plena de qualquer ser vivo, mesmo que se tenha um bom 
conhecimento a respeito de uma de suas aplicações ou de 
qualquer uma das suas aplicações industriais. - --

As questões relacionadas com a palavra microorganismos 
precisam ser melhor defínidas na lei que tramita no Senado. 

A compreensão do que é mícroorgani5.mo é muito dife
rente em diversos países, em diversos grupos que adotaram 
a lei de patentes para Seres vivOs. POdemos estar falan-do 
de microorganismos na·forina como a enterldemos, mais coti
dianamente falando de_ fungos, de bactérias, de vírus e virói
des, mas podemos estar falando de células vegetais ou de 
células animais. Esse é um ponto que no nosso julgamento, 
a prevalecer os dispositivos do PL n" 115/93, precisaria ser 
extremamente bem definido. 

Somos contrários aO patentearnento -de microorganlsmos 
pelas razões já explicitadas, mas a falta de qualquer de"fínição 
a respeito de microorganismo torna a situação ainda mais 
complicada, não somente em relação ao que entendemos por 
microorganismo, maS principalmente o _que entendemos por 
pro-cesso, por produto específicO, por processo -industrial e 
uma série de outras definições que precisam ser muito melhor 
trabalhadas no texto da lei. 

Nesse sentido nosso entendimento seria de todo aconse
lhável que O teXtO da lei apresentasse na forma de- um preâm
bulo ou no seu início algo como um glossário de definições 
sobre termos relacion_ados com esses aspectos levantados e 
com os limites de abrangência da lei. 

o-qüe nós queremos dizer, neste momento, com liniites 
de abrangênciàda lei? Ternos observado que, ainda que favo
ráveis ao patenteamento ·de processos biotecnológicos, esses 
processos têm sido encarados ou depositados, e até vem sendo 
concedidas as patentes para processos_ -e--xtremamente abran
gentes~ Exemplos: o patentearnento de urna espécie vegetal 
de algodão transgénico, confere à empresa deientora dessa 
patente todos os direitos relacionados com a produção de 
sementes transgénicas de algodão, não importa, agora, por 
que processo. 

Recentemente, concedeu-se uma patente para um pro
cesso de transformação de brássica, e sabemos que o gênero 
brássica cq_wpreende _um número muito grande de espécies. 
Esse processo daria da mesma forma uma amplitude de abran
gência à patente despropositadamente grande em relação ao 
processo relacionado ao pedido de patente. 

Um exemplo muito comentado é o do rato de Harvard 
em que no pedido de patente, apesar de se falar no rato 
de Harvard, fala-se de processo de transformação de animais. 
Essa abrangência da patente concedida poderia ser melhor 
discutída no termo da lei, no sentido de que aspectos relacio
nados a produtos específicos não limitassé o desenvolvimento 
de pesquisas outras em uma área similar. Precisaria ser bem 
melhor definido o aspecto da abrangência da patente. 

O nosso posicionamento, cujos detalhes constam no docu
mento que estamos deixando para os Srs. Senadores, diz que, 
nesse particular, é de transcendental importância a delimitação 
dos direitos na lêi brasileira e o alcance- dos processos a serem 
patenteados, por meio de definições claras sobre o que se 
entende por produto específico, processos e aplicações na 
área de biotecnologia. 

Outro aspecto que nos preocupa é que, no momento 
em que o Estado concede o direito de patente a uma inovação, 
em troca deve. receber uma descrição plena do produto, do 
processo ou da aplicação sendo patenteada_ Observamos -
e temos razões bastante fortes para nos posicionarmos dessa 
maneira - que isso não vem acontecendo. De um modo 
geral, os processos são escritos de tal maneira, que é muito 
difícil a sua repetição por qu-alquer pessoa interessada em 
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conhecer com pleno detalhe o objeto da patente sendo reque
rida. Obviamente esse não é um problema da lei, mas da 
sua operacionalização e, por essa razão, entende~()~ que, 
tratando-s_e de matéria tão polémica, O País deveria valer-se 
de algum instrumento, algum mecanismo_,ÇJue 9 ~judasse _a 
fazer a interpretação correta do_s dispositivóS da_ lei a s_er apro
vada, principalmente no que diz respeito à perfeita compreen
são do processo para o qual se estaria concedendo o monopólio 
em troca da plena descrição do produto e da tecnologia do 
assunto objeto da patente. __ _ ______ _ 

Outro aspecto que nos preocupa taffibérn é a questão 
do período de entrada, cm vigçr, da.lei. As, negociações _que 
foram feitas em torno do GA IT, conforme. muito bem_destaca 
estudo feito pela assessoria do SemlCfO FCdcral, diz textual
mente: 

"Em vista- dãs suas necessidades e exigêqciãs espe
ciais, de suas restrições económicaS~ financeiras e admi
nistrativas c de sua necessidade de flexibilidade para 
criar uma hase tecnológica viável, qs paísêS poderiam 
ter um prazo de até 10 anos para a entrada em vigor 
da lei." 

Como se trata de_ um assunto de tal_ magnitude e _tão 
polêmico. precisaria, sem dúvida alguma: ser discutido nos 
seus detalhes.,. no seio da comunidade científica e no seio 
das empresas de biotecnologia que se estão estabelecendo 
no País. 

Não entcndemo_s_ por que o prazo de somente um ano 
foi colocado no texto da lei. Poderíamos valer-nos da prerrp
gativa que nos é dada pelo GATT para- termos U:m prazo 
de entrada em vigor da lei, para que o País pudesse se apare
lhar não s6 tecnologicamente, mas também nos seusÇLspectos 
jurídicos e administrativos de uma lei complexa corno essa, 
para que ela entrasse em vigor de forma soberana e eficaz 
no nosso País. -

Como exemplo desse fato, preocupamo-nos também com 
a quantidade de pedidos de patentes que tramitam hoje, na 
forma da lei vigente, no INPE. Se concedidos na forma como 
solicitados, poderiam colocar instituiÇéfeS-de pesquisa em situa
ção difícil. 

A questão das patentes_ como forma de proteção para 
microorganismos e a proteção da biodiversidade autóctone_ 
está clara na lei. Ninguém tem dúvida, de acordo como o 
PL n'·' 115/93 ab_orda essa questão, que não estamos falando 
do patentearnento de organismos na forma como são encon
trados na natureza. Isso está muito claro na lei. Estamos tr:a-:_ 
tando, na forma do PL nn 115, de patenteamento de microorga
nismos transgénicos. Mas esses micioorganismos foram evi
dentemente identificados e isolados da natureza, trabalhados, 
obviamente, com tecnologia de ponta, e, a partir de então, 
submetidos a uma patente. 

Nós nos preocupamos muito com o fato de que, na ausên
cia de uma lei que regulamente o acesso aos recursos genéticos_ 
autóctones, __ esse processo possa vir a se configurar em um 
processo de apropriação indireta da biodiversidade autóctone. 

Temos algumas razões para isso~ Sabemos o quanto países 
têm investido sobre a nossa biodiversidade, e, como todos 
os senhores devem saber, trata-se de um processo de difícil 
fiscalização, dada a dimeÕs-ão territorial do País. Os _bancos 
de germoplasmas de microorganisrnos que já existem no exte
rior com produtos de nossa biodiversidade que vêm sendo 
obtidos sem nenhuma forma adequada e eficaz que- regule 
esse acesso. Na forma corno a própria ConvenÇão da Biodiver-

sidade coloca esse aSsuntO, em seu art. 15. _com o espírito 
da lei de que todos os Estados devem facilitar o açesso aos 
recursos genéticos autóctones, mas .que iSSO- deva ·ser-feito 
de forma negociada e ~;egulamentada por lei soberana, estamos 
perdendo uma boa oportunidade de ampliar as nossas bases 
de negociação com os países desenvolvidos. . 

Sou partidário de qu_e a cooperação internacional é 'furlda
mental, indispensável e estratégica para o desenvolvimento 
eco·nômico e social do nosso País. Isso, entretanto, deve ser 
fe-itO em bases negociadas_. Hoje, nenhum microorgarf_jsrno 
ou qualquer outro produto da nossa biodiversidade autócto·ne 
está protegido por uma lei que regulamente _os acessos aos 
recursos genéticos. Entendemos que isso é uma falha do nosso 
aparelho jurídico, que precisamos resolver rapidamente. 

No nosso texto, mencionamos que não nos parece opor
tuno, portanto, aprovar uma lei de patentes com as caracte
rísticas do PL n'-' 115_, de 1993, antes que o Congresso-Nacional 
aprove uma lei eficaz qu·e regulamente o acesso aos-recurSOs 
genéticos autóctones, conforme explicitado no art. 15_da Con
venção da Biodiversidade. 

Gostaríamos de mencionar que, apesar de não termos 
urna lei de patentes com os detalhes que gostaríamos de ter, 
relacionados com a ·questão da biotecnologia, temos c_onse
guido um relacionamento científico muito grande _com os paí
ses desenvolvidos. Um·estudo feito recentemente nos Estados 
Uni<jos _mostra que, salvo praticamente o setor de fármacos, 
todas as outras indústrias se utilizam principalmente do meca
nismo da oportunidade, do senso da oportunidade, da necessi
dade de se cbegar·prtmeiroe-de estratégias de apresentação 
d_e bons serviços e de- Vendas para permanecer o tempo sufi
aente no mercado, de forma a obter o retorno dos investi
mentos para as suas inovações. Volto a frisar: isso ocorre 
eXceto no setor de fármacos. 

Isso nos dá uma dimensão muito clara que toda a questão 
biotecnológica, não sOmente o aspecto ·do processo em si, 
mas principalmente aspectos ligados à produção em escala, 
à entrada e à chegada no rnerc,ado são fatores decisivos para 
a permanência dessas empresas no mercado. Vemos que não 
há necessidade do patentearnento de plantas, animais, êOmo 
o próprio PL n~' 115 menciona em seu texto, porque as indús
trias de biotecnologia encon!r~riarn meio_s eficaZes de garantir 
o necesSário retorno aos SéuS in-VestinúintOs·. Se a indústria 
dê biotecnologia de piarltas ::inimais COnsegue·sobreviver, con
segue crescer, consegue expandir os seus negócios, não vemos 
por que o mesmo hão: po"defia aContecer Corri aquela que 
tem, dentro dos seus produtos, microorganisnios,. 

Nós, da Embrapa, finalizando esse breve pronunciamen
to, gost~ríamos de QOS colocar à inteira disposição desta Citsa 
para aprofundar, detalhar, na forma como foi proposta inicial
mente, esse processo de discussão em torno desse te~a. Agta:.. 
decemos mais uma vez o convite que-- nos- fo-i feito. -Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ---,Muito obrigado, 
Dr. Márcio-JoSé- dos Santos. 

QuerO Convidar o -P~dre Ernane PinheirO, representando 
Dom Luciano Mendes de Almeida, para participar da Mesa. 
S. Revm~ representa a Presidência da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil. 

Concedo a pala-vra a- S. Revm~. 

O SR. ERNANE PINHEIRO- Sr. Presidente·, Srs .. Sena
dores, meus senhores, minhas senhoras, estou aqui represen
tando o Presidente da Conferência Nacional dos. Bispos do 



Dezembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL(Seç_ão ii) _QuintaMfe_ira 16 11537 

Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida. Passo ao texto 
que nos enviou esta manhã, intitulãdo_: _"As paterites e as 
exigências éticas". · - - - : -. , . __ 

É com respeito ·que· saúdo os membros do Senado, que 
tratam do tema das patentes, regularizando direitos e obriga
ções relativos_ à' propriedade industrial, incluindo o patentea
mento de microorganisttfos, proceSsos niiàobiológicos e pro
dutos derivados desses processos. 

Respondo ao convite feito à CNBB para que expressasse 
sua posição em relação ao _tema. Disponho~me a dar toda" 
a colaboração para a correta regulamentação sobre o patentea
mento das biotecnologias, lembrando a correspondênciã já 
enviada em abril de 1993 ao Presidente da Câmara dos Depu
tados e ao Senado, solicitando o maior cuidado na discussão 
desta matéria no Congresso e ampla consulta às entidades 
científicaS da soCiedade ·civil:· ImPossibilitado de comparecer 
nesta ma?hã para um depoimento pes~oal, permi~~-me dej~ar, 
por escnto, os pontos principais que, a meU ver, merecem 
especial consideração. 

A posição da CNBB tem por base as- exigéncias éticaS 
e respeita os aspectos cientlfii::a·s· e·-tecnológicos --qUe oliiros 
poderão explicitar. -- _ 

Primeiro, O patenteamento do ser vivo não é admissível 
- aspecto moral e teológico._ O efeito poderá levar a um 
conceito reduzicionista da vida. Os microorganismos não_ são 
invenções humanas que podem ser manipuladas e patenteadas 
como produto industrial. É preciso, portanto, impedir que 
se subvertam os valores éticos pó r meio da ·manipulação gené
tica. Há, além disso, o -nsco de produzir formações mons
truosas, ameaças de catástrofes ecológicas, destruição ambien
tal mais grave em qualquer manipulação d-a vida humana. 

Segundo, o patenteamento pode levar ao desaparecimen
to da biodiversidade icitar. -aspecto ecológico. A produção 
de variedades melhoradas: sementes, fermentos, medicamen
tos e_ a progressiva difusão de produtos patenteados_ poderrl 
desaparecer aos poucos_ variedades tradicionais e preciosas. 
Haveria, as_sim, uma perda de espécies. O monopólio sobre 
as novas variedades poderá fazer que elas substituam as varie
dades já culturalmente adaptadas e mais resistentes. A unifor
midade genética fará aumentar o risco pela adoção de produtos 
não experimentados na sua capacidade de resistir a agressões 
imprevisíveis. Isso acarretará perdas até hoje conservadas pela 
tradição indígena ou dos_ agricultores de determinada região, 

Por outro lado, os conhecimentos indígenas foram muitO 
úteis, por exemplo, na área de plantas medicinais e aprovei
tados nos produtos farmacêuticOs, hoje comercializados com 
altos lucros. As patentes concederiam direitos exclusivos aos 
que usufruem desses conhecimentos, e não a seus verdadeiros 
descobridores. 

Terceiro, o__ patenteamento das biotecnologias poderá 
acarretar o monopólio das grandes empresas multinacionais 
-aspecto económico. Com efeito, s6·ernptesàs de alta con
centração de capital são capazes tle possuir a moderna tecno
logia da engenharia genética. 

O que se seguirá d3.í? Primeiro, p·oder-se-á reduzir a pes
quisa ciehtífica por cauSa ao·ano preço para·pagaros royalties. 
Será-restringida a,veiculação de informações científicas, e aü
mentará o segredo sobre descobertas. Os conhecimentos no
vos deveriam ser ·corn:unica<ios a todos como patrimônio co
mum da Humanidade. O reconhecimento .de patentes não 
pode limitar e impedir a transferência- de tecnologia. As licen
ças para o·uso· de técnicas P.atenteadas são caras, e sua conces
são fica condiciótiada ao interesse do propriet<!~lo da patente. 

A própria pesquisa científica neces·sita de usar produtos e 
processos que estariam patenteados e seriam limitados na sua 
utilização·. · 

Segundo, o Terce;ro Mundo e,_ em partícular o Brasil, 
ficará -em situação _infedor diante do a·lio poder tecnológico 
das grandes empresas multinacionaiS. Çriar-se-á nova área 
de colonização pela dependência no campo científico e indus
trial, uma vez que as p~tentes serão de propriedade das gran
des empresas-multinacionais. 

Terceiro, o fOrnecimento de aliment_os sofrerá essa depen
dência, ficando à mercê da decisão dos detentores de patentes. 
Assim, o preço das sementes dos alimentos, aperfeiçoados 
pela engenharia g~nética, será elevado e, por serem m-elho
rados, vencerão n:a c-ompetição Uo mercado. O custo será 
repassado para os consumidores, encarecendo, como é óbvio. 
o produto seja para os agricultores que o adquirem, seja para 
a população que necessita do produto para a própria alimen
tação-:- Os proprietários· das patentes poderão influír no tipo 
das sementes a serem plantadas nas colheitas e distribuição 
dos produtos, cedendo à tentação do lucro, aumentado a cares
tia dos alimentos. 

O próprio modelo agrícola será baseado na produção 
em grande escala de alimentos para exportação e setores de 
maior poder aquisitivo·. Isso acarretJ!lrá 111:eno~_emprego no 
campO, menor investimento nas culturas de alimentos básicos 
e populares e maior dependência da agricultura l;>rasileira a 
insumos e técnicas" de o:i-igem lOdustriai, cujas pate!ntes serão 
cada vez mais caras. 

Projeto de Lei: no projeto aprovado _{>ela Câ_mara &ls 
Deputados, em juliho, e- na proposta dã loterfãma, ãpresen
tada recentemente, não há nada que exclua o patenteamento 
de plantas, de animais e de seres humanO$ transgênicos, modi
ficados pela engenharia genética, como produtos de processos 
patenteados ou através do patenteal_llento de sua$ células, 
genes e proteínas. - -

- A Proposta da CNBB: 1) é simplesmente a de proibir 
o patentéairiénto de tódos os seres vivos, materiais e prOc-essos 
biológicos e processos de manipulação do material biológico; 
2) essa proibição oferecerá mãis tempo p-ara o estudo e debate 
da questão. Com efeito,Como definira que é rriiCi'óorganrsmo? 
O que Seria a invenç~o quando se refei-e a reorganizar a própria 
matéria ~iva? Em q-ue sentido essa invenção pode ser paten
tead~? 3) ressalvadas as exigências ét!cãS_ quanto_aos miCroor
ganismos, há que proteger os esf9rços ,e a_quisições da pesquisa 
científica e os legítimos direitos dos iriVentores de biotecno
logias, retribuindo de modo digno e legítimo sua atividade. 

No entanto, isso_ d,eve hannonizar-s_~ çom os __ dir_eitos de 
O.õ-SSo País e da Humanidade, por isso sefá necessário assegu
rar: 1) o livre acesso dos pes~isado~~ e das íridús_t~ias aos 
resultados das invenções biotecnÕlóg"icas, evitando todo o mo
nopólio que lesaria a utilização desses resultados; 2) um siste
ma de conveniente e justificada remuneração por parte dos 
usuários para com o inventor, através de uin órgão público. 
Nesta proposta, como é evidente, procura-se evitar o abuso 
que õ sistema indiscriminado de patenteamento poderia criar 
através do monopólio, com a conseqente restrição de pesquisa 
e desmedido encarecimento de remédios e alimeil~os; 4) um 
apelo à legítima autoridade. O atual Governo vem concedendo 
patentes na área das biotecnologias com base no atual Código 
de Propriedade Industrial de 1971. Hoje está sendo concedida 
patente a tudo que o Código de 1971 não proíbe, através 
de uma atitude de fatos consumados. Isso se opõe à política 
anterior de não conceder patentes para biotecnologias ou para 
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seres vivos. Denunciamos esse procedimento abusivo e que 
fere a obrigação de se discutir mais_ amplamente a questão 
e de respeitar as exigências éticas, sem ceder à expectativa 
de lucro de indústrias e empresas particulares, menos ainda 
quando são multinacionais. 

Conclusão: 1. Agradecemos aos Membros do Senado, a 
oportunidade desta manifestação. O compromisso com a vida, 
que consideramos dom abs_oluto de Deus, nos leva a propor 
que os seres vivos e .a biotecnologia sejam considerad_os numa 
legislação específica, prolongando mais o_s debates, evitando 
subterfúgios que acabam por permitir a engenharia genética 
sobre os microorganiStriOs. 

2. Neste período em que protraem o estudo e o debate, 
é possível estabelecer a regulamentação do livre acesso aos 
resultados científicos da pesql.Iisa e, ao mesmo tempo, a conve· 
niente retribuição da atividade científica por um sistema con· 
fiado a órgão estataL 

3. Em toda essa ampla discussão, fique daramente ex· 
cluído o patenteamento que atenta contra a dignidade da pes· 
soa humana por meio da engenharia genética, cuja~ co.nse_
qências são imprevisíVeis. 

D. Luciano Mendes de Almeida, Presidente da CNBB. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ·~-·Muito obrigado, 
Padre Emane Pfnfieiro. 

C~n":i_~amos a par~icipar_ 9a Mes~. para proferir sua expo
sição, ·o Dr. Antonio Paes de Carvalho, Presidente da Asso· 
ciaçáo Brasileira das Empresas de Biotecnologia. 

O SR. ANTONIO PAEs DE CARVALHO~ Senadores 
Iram Saraiva, João Rocha, Elcio Alvares, Relator, demais 
Senadores da Mesa, gostaria de prefaciar a minha· apresen· 
tação, oferecendo à Relatoria a cópia de um trabalho que 
foi distribuído a todos os Deputados_ e Senadores, em 1991, 
quando deu entrada o Projeto de Lei do Ex_ec_utivo intitulado 
''Contribuição para um Tratamentq da BiotecnoiOgia Moder· 
na da Nova Lei da Propriedade Industrial". Esse trabalho l 
de que muitos dos senhores terão conhecim,ento, dá ddiriições 
claras do que é a biotecnologia, do que é processo, do que 
é produto, do que é passivo de privilégio. Penso que isso 
provavelmente diminuirá muitas dúvidas que foram explici· 
tadas aqui. 

Como preliminar à minha apresentação, refiro.:.me- aos 
arts. 42 e 43 do projeto ora em exame.--o arf. 42 tem c6ino 
caput o seguinte: - · 

"A patente confere a seu titular o direifõ-de impe· 
dir terceito, sem seu consentimentO,- dê- f:ibricar, usar, 
vender. expor à venda, comprar, ofertar, importar, 
exportar ou estocar, etc.'' 

O art. 43 abre exceções a essà ampla vantagem dada 
ao detentor da patente. Diz o seguinte: 

"0 disposto no artigo anterior não se aplica -
e aqui uma entre váiiã.s exceções-·criadas - aos atos 

praticados por terceiros não autorizados pelo inventor, 
com finalidade experimental relacionados a estudos ou 
pesquisas científicas ou tecnológicas." 

Não há nada patenteado que esteja fora do alcance de 
qualquer cientista em qualquer instituição. É muito impor· 
tante compreender isso. 

Eín segundo lugar, a publicação- de patentes é extensa 
e detalhada de todo o procedimento de obtenção daquele 

efeito, tão extensa e tão detalhada, diria ã.té mais corihecendo 
os dois lados da questão, do que os artigos científicos que 
descrevem descobertas científicas na literatura especializada 
ct_o_s__vá_rios se tores. Ê muito importante isso, ou seja, o cientista 
frequentemente ignora que, ao lado das tevistas cie1.1tistas 
convencionais, existe_ um vasto cabedal de acesso público que 
descreve todas as invenções. Alguns cientistas já estão_.fica_nõo 
alertas para esse fato. _ _ ·------- .- __ 

Gostaria de dirinlir-, de -saíOã~ essa dúvida na cabeça de 
todos os presentes, dos Srs. Senadors:s e demais audiência, 
de que a idéia de_patenteamento em _biotecnologia ou em 
qualquer dos setores .em .que ele já existe no Brasil venha 
ou possa impedir o progresso da pesquisa científica. Não é 
assim, muito pelo contrário. 

Passo a alguns pontos do texto que deixei em mãos do 
Sr. Relatõr, em que_se entende por biotecnologia a utiliz:_ação 
de seres vivos como parte integrante e ativa do processo de 
produção industrial, de bens e serviços. Para que se caracterize 
biotecnologia, é nec~ssário _que 6 ser yjvo ~steja pt:"esente 
~~ p_tocesso indll;Si_rjal.de. forma ativa, seja no plenO exe:rcfcio 
de sua função biológica natural, seja exerçendo novas funções 
o"ão·naturais que lhe hajam sido impostas pelo engenho huma
no. É, pois. biotecnológica a utilização de leveduras na fabri· 
cação do pão, do vinho e da cerveja; é biotecnológica a produ· 
çãO de álcool combustível por fermentação de cana-de·açúcar; 
e--_é tamb~m biotecnológica a produção de proteínas raras, 
características do homem e fabricadas por simples bactérias 
nas quais os biotecnólbgos apCi"feiçoaram os genes humanos 
desejados. . . ___ _ , _ - - · -

Tudo isso é 6Iotécnologia, mas nem tUdo isso é paten
teável pelo presente projeto de lei. 

Mas nem só de bactérias, leveduras e enzimas vive a 
tecnologia. Células de_ plãntas, de animais e até do homem 
desempenham um papel importante na_ fabti_c~ção de produtos 
e nS: prestação de seiViÇOS de grande utilidade. O manejo 
das furições vitais dessâs células, seja pela exploração de suas 
potencialidades naturais não-evidentes, seja pela adição a este 
repertório pelã. via da engenharia genética, est3.o acumulando 
à disposição da indústria do Primeiro Mundo, com velocidade 
crescente, toda uma série de produtoS -e- serviços importantes 
para a competitividade no mercado. 

Só na área de biotecnologia em saúde humana, nos Esta· 
dos Unidos, o número de produtos que entraram no mer~do, 
provenientes da moderna biotecnologia, foi, nos anos de 1988 
a 1992, o mesmo número dos 15 anos precedentes. De 1992 
para 1993, novamente o mesmo número acumulado de todos 
os anos precedentes. Eles dão uma idéia da velocidade com 
que esses produtos estão adentrando no mercado. 

A análise rápida do genoma de plantas, com técnicas 
de biologia molecular avançada, provocou uma enorme acele· 
ração dos ptogramas de melhoramento vegetal, permitíndo 
selecionar plantas mais adequadas para certos usos industriais 
e sementes adaptadas por uma diversidade de solos e climas. 

Isso vem se fazendo extensamente e como uma grande 
novidade, talvez? Não, a revolução verde, da qual a Embrapa, 
que veio nos falar há pouco, é grançle ca_mpeã, vem fazendo 
um trabalho de seleção genética de plantas e de substituição 
de cultivares obsoletos e de espécies simpleS encontradas na 
natureza há decêniOs. - -

A engenharia gen~tica de vegetais com.,eça a introduzir 
sementes resistentes a pragas, produtos que beneficiam tarito 
os agricultores quanto o meio ambiente, pelo que representam 
de economia e diminuição do -uso de pesticidas químicos. No
vas vacinas, baseadas no manejo criativo de células animais 
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e humanas, vem ganhando prestígio aceleradamente~- A prc· 
sente luta contra a AIDS está integralmente fundamentada 
nas mais modernas biotecnologias. -- ._._.i-"·,--_,,' 

Finalmente, começam a aparecer tratamentos para deter· 
minadas doenças hereditárias tidas como incuráveis.. Os méto
dos para tais tratamentos baseiam-se no manejo funcional 
e na ·engenharia genética de células do próprio paciente. 

A biotecnologia trata, portanto, da exploração das poten
cialidades de unidades celulares, sejam elas microorganismos 
isolados ou células de animais;- de vegetais e do próprio ho
mem. 

Esta é uma realidade que já existe e da qual o Brasil, 
participãnte que é do cenário cultural e comercial no mundo, 
não poderá manter-se isolado; não se isulará desta realidade 
o povo brasileiro, que desejará auferir os benefícios do pro
gresso; nem as suas indústrias e serviços público~, que desejam 
manter-se competitivos. -áifida que à custa de um processo 
intenso e necessariamente penoso de atualização tecnológica. 
É, pois,_ tendo em mente essas conquistas e esses anseios 
que devemos discutir o tema ~·patenteS" effi biotecnologia. 

A indústria biotecn-ológica clássica, aquela que utiliza s.e
res vivos naturais, selecionados pela genética con~encional, 
responde, no Brasil, pOr um- mercado de_ mais de 15 bilhões 
de dólares anuais, amplamente dominado pelos setores ener
gético, agro industrial e agro florestal, ao lado de uma presença 
pequena, ·mas importante, no setor saúde. 

As empresas tendem a ser, de médio a grande porte, 
fortemente verticalizadas. A presença do contingente transna
cional é importante em vários segmentos c, por vezes, domi-
nadora. -- - -

Trabalhando com biotecnologias bem estabelecidas, a in
dústria nacional da biotecnologia _clássica investe pouco em 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mantendo, com as 
universidades, vínculos frouxos de cooperação. Tais interações 
se falem usualmente no âmbito das próprias tecnologias con
vencionais com que às empresas trabalham. Ainda assifll__ª"!
guns progressos notáveis foram obtidos em ~iotecnologia clás-
sica por empresas nacionáis. ------

Para citar apenas exemplos recentes, temos a pele artifi
cial, inventada pela Biofill, hoje patenteada em 17 países; 
e a conversão enzimática de insulina aniMal em insulina huma
na pela Biobrás. Outros projetes -de biotecrlologüi clássica 
estão em fase de amadurecimento, como o Projeto, IPT/Coo--:. 
persucar, de fabricação de plástico biodegradável, a partir 
de rejeites de cana. 

A modernização competitiva da indústria biotecnológica 
clássica, através da introdução de biotecnologias_ modernas, 
é uma tendência natural no-enrrentamento de um mercado 
interno expressivo. Essa modernizaçãO con1eç3. a-fazer-se pelas 
mãus do segmento transnacional da indústria, que traz tecno
logias prontas sempre que é possível mantê· las sol? o manto 
do segredo industrial - este, sim, altamente lesivo ao pro· 
gresso da ciência e da tecnologia no País. 

Infelizmente, essa fonte externa de modernização tecno
lógica é ainda bem protegida no exterior e não está facilmente 
disponível para o contingente nacional da indústria. A falta 
de proteção à propriedade industrial para as biOtecnologias 
modernas tem sido um obstáculo constante em diversas tenta-
tivas de negociação. - _ --

Aliadas às dificuldades económicas- do momento, chega 
a ser surpreendente que algumas de nos_sas empresas de biotec
nologia tenham, na expectativa de uma lei de propriedade 
industrial favorável, começado já a investir em desenvolvi
mentos biotecnológicos modernos, em colaboração. com gru-

pos científicos no ·Brasil e no exterior. Um exemplo visível 
é a nova tecnologia de produção de insulina humana por mi~ 
croorganisino_s__ engenheirados_, uma iniciativa da Biobrás em 
colaboração com a UnB, a USP, a UFMG, a Escola Paulista 
de Medicina, além de forte apoio financeiro dó MCT. Exem
plo similar é o desenvolvimento de vacinas animais modernas 
pela Vallée, em cooperação com a_ UFRJ. 

Em cada um desses.. casos, será necessário patentear in
ventos para que os processos c produtos Inovadores da biotec
nologia modema brasileira possam servir de alavanca de pro
gresso e_ de .força negocial de nossas empresas. 

Nesse sentido, devo cumprimentar· o INPI por ter dado 
início à aplicação da lei vigente, patenteando biotecnologia 
onde ela não é proibida, ou seja, na área de saúde humana, 
alimentos e produtos químicos. 

_Aindú!!_tria biQtCcnológica moderna. que se vale da altera
ção radical das funçpes vitais dos seres vivos, tem, em todo 
o mundo, uma copfiguração _bem distinta. São três os seus 
componentes, todos:trab.alhando integradamente: o primeiro 
é_a grande indústria usuária de biotecnologia moderna; o se
gundo.é a pequena empresa de alta tecnologia biológica, gera
dora dos produtos mais finos da biotecnologia moderna (são 
eles os geradores de 84% da inovação industrial biotecnoló_gi_ca 
nos Estados Unídos, Contrariamente aO qUe se POderia Supor 
de declarações feitas anteriormente_, em que só as grandes 
empresas deteriam o poder econômico para domi9ar as biotec
nolqgias fin.as);Q_ teiCe.ir_o~egmento é constituído pelas institui
ções d<:: pesquisas, privadas ou públicas. Esses três compo
nentes se motivam e se· e_stimulam mutuamente. numa combi- _ 
nação bem ajustada de _ofertas e de demandas tecnológicas. 

Mercado e inteligência criativa são os dois pólos que diri
gem perguntas~ respostas ao longo dessa cadeia, assim como 
dirigem a formulação de projetes e os fluxos financeiros neces
sários ao funcionamento da máquina. 

Os interesses e lógicas operacionais distintos dos vários 
-setorcs na interfaCe entre o mundo das idéias criativas e o 
mundo da indústria e do comércio tornam essencial a existên
cia de uma moeda capaz de quantificar financeiramente os 
valores intangíveis da transferência de tecnologias. Esta moe
da é a propriedade industrial e, mais particularmente, as paten
tes. Sem elas, o cientista inventor e a instituição a que serve 
tornam-se desarmados perante o sistema industrial. O resul
tado é o isolamento def~nsivo que interrompe a única via 
prática para a extensãO dos benefícios da pesquisa científica 
e do desenvolvimento tecnológico à grande massa da popula
ção, que é -o acesso aos produtores de bens e serviços. 

A biotecnoiogia industríãl iiioderna-está ainda nos seus 
primórdios no Brasil. Existe boa ciência, ~pesar das enorme~_ 
díficu!dades impostas às instittiiç6cis científicas pela falência 
generalizada das finanças públicas. Embora cerca de 40% 
dos cientistas brasileiros trabalhem em biociências, o riúmero 
absoluto de núcleos efetivamente preparados para interagir 
com o sistema produtivo de biotecnologia ainda é insufidfmte 
pãi"a rios dar- tranqilidade, mas, pelo menos, em termos de 
força qualificada cte ff:a5alho, detemos em biotecnolOgia uma 
vantagem relativa ipigualada no _Brasil no que toca às tecno
logias industriais modernizadoras. 

Ainda assim, se quisermos- avançar com severidade, de
penderemos do aprofundamento do intercâmbio científico e 
tecnológico com os CG:p.tros mais avançados de biotecnologia. 
Para concretizar esse objetivo, precisamos mostrar- que respei~ 
tamos a propriedade industrial e, através dela, lutamos_ pot 
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nichos competitivos para a nossa inverilívldãde, e não a dos 
outros. 

Existe no Brasil, como vimos, uma poderosa indústria 
de biotecnologia clássica, cujo seginentõ nacional vêwse abra
ços com dificufdades de modernização. Mas é ainda i!lcipie-nte 
o outro elo essencial do sistema:- as pequenas empresas de 
base tecnológica. CoÕlcçaram estas a aparecer nos últimos 
cinco anos e já formam hoje o início -de um sistema sólido 
de parque-s tecnológicos especializados_ em biotecnologias e 
tecnologias afins: o Biorrio, o Biominas, o_ Centro -de Biotec- _ 
nologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; as 
concentraçõ_es em torno de _São Paulo capital e de Campinas 
são exemplos dessa tendência. Faltam ainda, é verdade_., fato
res coníunturais importantes para que" ·se-garanta <Y suC_eSs<i~ 
das pequenas empresas de base tecnológica ou de qualquer 
outra tecnologia num país como o ~r;:tsi!. Alguns desses empe
cilhos são inerentes ã estrutura econômlca; --que não privilegia 
o investimento de risco e a indústriã de ponta e não reconhece 
tecnologia como capital tangível e afiançável. Mas a falha 
fundamental que poderá irii.pedir o desenvolvimento de um 
sistema biotecnológico efetivamente irioVador no Brasil é a 
ausência de patentes em biotecnologia. Sem patentes, faltar
nos-á moeda de troca entre ciência e irid4stria, seja _dentro 
do País, seja no âmbito internacional. "'" · 

Patentear em biotecnologia é um problema; o que e como 
fazê"-lo e a nossa preocupação central hOje:.-É claro qu_e paten
tear biotecnologia é patentear seres· viVoS, jJ_ateilteã"i prá&Ssos -
produtivos em que se inserem e patenteai os produtos e usos 
inovadores daí advindes. Mas é claro também que esse paten
teamento deve atender aos conceitos básicos universalmente 
aceitos e obedecer ao que dispõe a legislação específica brasi-
leira. -

A fim de esclarecer nosso ponto de Vista e nosso pleito, 
deixaremos claro, desde logo, que a maior parte das biotecno
logias clássicas e boa parte das biotecnologias modernas esca
pam, por definição; ao âmbito do conceito de invenção paten
teável. Qualquer pleito de patenteamento deve atender a três 
requisitos fundamentais: a novidade, a atividade inYentiva 
e a aplicação industrial, segundo o arL89 do projeto. 

Nada poderá, portanto, ser patenteado em biotecnologia 
que desobedeça a essas características. 

O art. 10, no seu inciso I, reafirma o entendimento inter
nacional de que descobertas científicas não são patenteáveis, 
apenas as invenções do engenho humano o são. Assim, os 
resultados da pesquisa fundamental e aplicada em biociências, 
naquilo em que apenas desvendam os __ segredos da natureza. 
não constituem matéria paú!nteável. C3be notar, entretanto, 
que patenteáveis pode_m ~er os proçes-sos crjativos e os novos 
equipamentos desenvolvidos pelos cientistas para fazer as su_as 
descobertas~ Igualmente patenteáveis são invençõe_s sobre 
usos inovadores dos conhecimentos_ de~cobe_rtqs~_numa pes-
quisa científica. · 

Fica, portanto, claro que, embora serrn;isar patentes ou 
sem poder patentear descobertas, pesquisas cíen~íficas tênj: 
um apreciável conteúdo inventivo que pode e deve ser anali
sado_ pelo seu potencial de patenteamento, base necessária 
para a sua futura exploração nos desenvolviMentos práticos 
que geram atividade industrial inovadora. Essa afirmativa não 
colide com o conceito de que todo o conhecj_mento da natureza 
é de domínio públiCo e, portanto, não-patenteável. 

Tudo o que falta descobrir também escapa ao terreno 
da patente, ao menos na forma em que ocOrre espontanea
mente na natureza. Tendo isto_em mente, deve-se _entender, 
como um reforço do 6bvio, o que conslá ncf inciso IX do. 

mesmo artigo, que diz ·que o todo ou parte dos seres vivos 
naturais e niá.teiiais biológicos encontrados na natureza ou 
ainda q_u_e dela isolados, inclusive o genoma ou o germoplasma 
de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais, 
não são conSiderados invenção. 

Essa formulação, que reputamos correta, deixa claro que 
a lei brasileira não permitirá o patenteamento da nossa biodi
versidade ou de qualquer ser vivo encontrável na natureza; 
biodiversidade é um outro problema. Então, poucos serão 
patenteáveis os processos biológicos naturais ou gene-s encon
trados em qualquer ser vivo, ainda que deles isolados. 

Por força desse dispositivo, estão automaticamente alija
dos do sistema de propriedade industrial todos os produtos 
de-Ciui:arnentosnaturais que embasam as atividades de melho
ramento genético na agricultura e na pecuária. A rigor, tam
bém seriam patenteáveis os microorganismos naturalmente 
descobertos no meio ambiente ou hospedados em outros orga
nismos vivos. 

O que sobra. então, para patentear em termos de seres 
vivos? Sobra tudo que existe de efetivamente inventivo em 
biotecnologia clássica e moderna. No âmbito clássico, são 
patel!_teá~eis, por exemplo, os métodos de isolamento e sele
ção de microorganismqs naturais, bem corno os processos in
dustriais em que venham a ser criativamente inseridos. São, 
por extensão, patenteáveis os próprios microorg<lrtismos quan
do associados a um proce_sso industrial inovador, já que não 
existe- na -n.atureza um estado de seleção dirigida e, portanto, 
inventiva e de pureza, obtidos em laboratório. 

No âmbito da biotecnologia moderna, tornam~se paten
teáveis as técnicas inovadoras de aproveitamento industrial 
de seres vivos, desde que representem novas formas de funcio
namento impostas por técnicas químicas, físicas e bioquímicas. 
Exemplos disso são as fusões celulares especiais denominadas 
hibridomas, produtoras de anticorpos rnonoclonais específicos 
- produtos esses importantes na produção de kits para diag
nóstico para novas tecnologias de controle de qualidade, bem 
como a preparação de certo tipo de vacinas modernas. 

Outro exemplo notável é o ser vivo transformado pela 
engenharia genética, p~ssível de paten!e, __ mesmo que o já 
"intransferido" seja ençOntrado na nat.ureza. 

Já que não serão naturaiS os-meiós utilizados para inseri-lo 
estavelmente no genoma do ser vivo, nem será natural o 
ser vivo daí reSultante, é claro que iss() pode ser objeto de 
patentes. - - ~·- ~- _ 

O projeto de lei passa, ri-tais adiante, no art. 18, a enume
rar as invenções que, embora passando os demais critérios, 
não poderão ser patenteadas. Aqui temos novas restrições 
ao patenteamento de seres vivos que, salvo melhor juízo, 
entendemos ser, em parte, equivocadas e, em parte, redun
dantes. 

Diz o inciso III do art. 18: 
· .. N.ão são pàtenteáveis seres yivoS, inclusive mi

croorganismoS~~-_qUando isolad_os do processo indus-
trial." -

E um parágrafo único que diz: 
"As proibições desse artigo, observado o disposto 

no art. lO,lX, não incluem as reívindícações de paten
tes, nem as invenções relacionadas a microorganisrnos. 
desde que sua utilização se dê uníCãiriente em determi
nado processo que gera um produto específiCo." 

Não entenderpos por que razão se deva restringir tanto 
o patenteamento de microorganismos. Nenhum microorga-
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nismo ou outro qualquer objeto de rei_vindjc:ação pode ser 
patenteado sem que atenda ao re_quü;ito de aplicação i_nd~s~ 
t!"ial, conceito_ esse bem mais amplo que o_expresso no mcrso 
III acima. 

Em que caso poder-se-ia imaginar um rnicroorganismo 
patenteável isolado de processo industrial? Por que a restri
ção? Pareceria mais lógico_ e direto, dentro da idéia de não 
patentear animais c plantas, dizer: não são. patenteáve.is. . 

O inciso III citado refere-se a seres VIVOS, exclusrve mr
croorganismos. Tal redação tornaria d~snecessário o parágrafo 
único, que é uma curiosa exceção da exceção. 

A posição da Abrabe é, portanto,_favorável ao ~atentea
mento de seres vivos; a posição da Abrabe é mats ampla 
do que aquela que e_stá consagrada no projeto de lei que 
está em exame. Mas acolhemos a posição do anteprojeto, 
condicionado naturalmente a que seja revista a redação do 
inciso III. Acredito que, mantendo o_espírito de não patentear 
animais e plantas, o inciso III, confuso_ na sua red~ção e no 
seu parágrafo único, Cria circunlóquios desnecessános. Nada 
poderá ser patenteado que não _tenha aplicação indus_trial: 
Isso é um dos_ primórdios da Lei de Patentes, qualquer Let 
de Patentes desse projeto em particular. 

Assim, embora com as discordâncias acima, achamos o 
projeto merecedor do respeito de todos no que tange ao seu 
tratamento da biotecnologia. Achamo-lo também compatível 
com o desenvolvimento da indústria biotecnológica no Brasil 
no seu estágio atual. 

Enquanto expressão da sociedade organizada, a Abrabe 
não hesita em recomendá-lo à aprovação desta Comissão e 
do Senado Federal com a retificaçãõ já alUdida. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --" -Agradecemos. 
Encontra-se entre nós, para a satisfação das ComisSões 

de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econô
micos, da Câmara, o nobre Deputado Ney Lopes, que foi 
o Relator na Câriiarã.. Queríamos co"n-vídá-lo a participar da 
Mesa. 

Passaremos agora a uma fase em que os -Srs. Senadores 
poderão expender as suas idéias ou_ perguntas. E, entre os 
presentes, apenas o senador Dirceu Carneiro mànifestou inte
resse em se pronunciar. Concedo-lhe a palavra. 

OSR. DIRCEU-CARNEIRO- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, Srs. Expositores: -- - -.-_- _ -- ____ :- · _- __ _ 

Eu queria fazer um registro e um apelo. Temos semp~e 
acompanhado os debates, as exposiç_ões e_ as colocações junto 
às Comissões. De um- moaO geral, teriloS seliHOo Que muitas 
observações pertinentes, traZidas pelos ilustres expositores, 
de aprofundamento e de esclarecimento, têin-Sido oferecidas 
na generalidade, não chegam a propor sugestões mais especí~ 
ficaS sobre o as·sunto. Nossã atividade parlamentar é intensiva 
em polivalência. De modo que, às vezes, evidentemente res
guardando muitos Colegas, ficamOs ne~_ssítai!_do de uma defi
nição-melhor com o nível técnico apropriado para essas ques
tões. 

Eu queria ·me referir partiéi.tlarmente ao expositor da 
EMBRAPA, que ressalvou vários aspectos dessa nature~a, 
como uma melhor definição de processo, de produto específico 
de processo industrial, de abrangência dos miáoorganismo~ 
transgénicos, cOisã:s dessa natureza. 

Quero, portanto, registrar esSa O ti' .!TVa;ão e solicitar aos 
expositores que, na _medida do possível, façam_che~ar aos 
membros da Comíssão sugestões de textos, no -sentido de 

aprofundarmos aquilo que foi trazido aqui como sugestão
texto para ser incluído no nosso_ processo legislativo. · 

Era apenas essa a consideração que eu queria fazer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Agradeço ao 
Senador Di"rc"eu C<irndro-.·· -

Temos agora o pe_tíódo destinado à manifestaçaO das enti
dades credenciadas. Quero esclarecer que os representantes 
poderão falar das próprias bancadas nos microfones, ao lado 
de cada microfone há um botão preto que poderá ser acionado. 

VamQS conceder a cada entidade credenciada 5 minutos-.
Com-o ·sãO iilúrrieràS-, pediríanlos que fitassem dentro dos 5 
minutos, porque hão teremos condições de conceder mais 
tempo. 

~ela Biobrá~. çoncedo a palavra ao Di. Luiz Marcos. 

O SR. LUIZ MARCOS~ Sr. Presidente, Senador I~am 
Saraiva, Sr. Senador João Rocha, Senador Elcio Alvares, 
Deputado Ney Lopes, Srs. Senadores: 

Serei muito breve e eu gostaria, de iníci~. de dizer que 
assino embaixo o que foi dito pelo Dr. António Paes de Car
valho. 

Na verdade, trabalhamos já há quase 7 anos na Asso
ciação Brasileira de Errípresas de Biotecnologia, estudando 
a questão da patente em biotecnologia, mui"to antes "que "ela 
virasse um problema de âmbito muito amplo no Brasil, e 
discutimos isso. 

Sinto que tenho uma responsabilid~de_!l:ll!ito _grande, 
aqui, hoje, em dar essa opinião-.~ porque pertenÇo a uma mino
ria de cientistas universitários, tornados empresários, que tra
balha com biotecnologia numa empresa que domina a tecno
logia de engenharia genética. De maneira" ·qu~ (l! __ go~taria 
de reforçar o que foi -dito aqui antes,~ que não--é necessário 
uma imensa concentração de capital para que se domine a 
tecnologia de engenharia genética. É necessário apenas um 
plano estratégico ~fetivo, com recursos adequados, durante 
um período de tempo, associado à çompetência necessária. 
No nosso País foi preciso envolver a UniVersidade 9_~ São 
P-ã.UIO, em d~is lpgares,_ a~l.J~iversidade de-Brasília, a Univer
sidade-Federal de Minas Gerã.is;inais a empiesa. Mas é possí
vel fazê-lo com os rec_ursos que existem aqui. Porém._ isso 
exige da _empresa um investimen-to de, no mínimo, 7% do 
seu faturarnento por ano em pesquisa e desenvolvimento reais. 

:e.sse é Çl primeiro pofitO Que eu queria Comentar. 
- b -segundo é que durante a fala do Dr. Luiz Antônio, 

S. s~ _comentou algo que já ouvi muitaS vezes,_ que ó I"egfme 
de patentes acabaria com a Embrapa, etc. Acho Que o reg:if!le 
de patentes vai acabar com toda instituição que fizer pesquisa 
aplicada de costas para o mercado de demanda de tecnologia 
e sem atenção para o futuro. Deve acabar mesmo. Acho que 
gastam o dinheiro público sem eficácia, s-ein resultado, apenas 
operam. 

Isso é algo muito difícil, vamos ter que viver essa fase 
e acho que estamos arrasados no tempo. Essa discuSsão que 
estamos tendo aqui é extremamente útil e importante para 
os Srs. Deputados, para os Srs. Senadores e para a comunidade 
brasileira entender, mas estamos 20 anos atrasados nesta dis
cussão. Isso é algo que nos angustia muito. 

Dito isso, eu gostaria de fazer apenas seis breves comen-
tários. -- ---- - -

Em primeiro lugar, no meu julgamento, a patente é a 
forma mais eficaz que existe, no presente, de promover a 
criação da microempresa de base cientifica e garantir a sua 
sobrevida. 

'-
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A microempresa de base cientifiCá é-a maior fonte de 
inovação em qualquer lugar do mundo, e o Brasil não será 
düerente, especialmente na área de biçtecnologia. A difusão 
de conhecimento te~n~lóg~c~é garanti_çi.~ pela patente. A pa
tente não é uma forma de esconder conhecimento, ela é uma 
forma extremamente útil de_ divulgar _c,o.n}_lçdmento, só que 
é pouco l.!sada no nosso·meiiYatadêmjcó~ _ ·:_ _ -. 

Os cieritistãs Do murido ~illteiro, de_ um modo geral, têm 
muita dificuldade com o problema da's' patentes. Especial
mente a leitura da legislação é extremame.Ote desagradável, 
porque ela é muito técnica e muito co_i:çi_p(~pcta. _E_Q_ uso de 
patentes é uma forma muito eficaz de- difUndir informação 
técnica precisa. - -

A ausência de patentes signifiCa- qUe todOs trabalharemos 
com segredo industrial. _ _ __ _ 

O segredo industrial significa a n3ô~_d_lVul_gação ·absOluta 
da informação científkã., qu_e_ fica- sen~O __ ? única (orma de 
sobrevida das empresas. O segredo industrial é um arraso, 
no caso do Brasil. 

A patente cria a possibilidade de 3cesso aos m·ercados 
do Primeiro Mundo - esse é um fatO q~e não foi cftado 
aqui. 

Acho que é muito mais-importante -paftriiós teri:ítOs pãieri
tes do que as empresas brasileiras de biotecnologia_ terem 
acesso aos mercados do Primeiro Mundo cóm os seus produtos 
desenvolvidos em biotecnologia, sem es~e ~·ecanismo,_ o_ ~lo
queio é certo. Essa: é uma experiência -pesSoal já vivida. 

Então, hoje, na minha empresa, temos a preocupação 
de patentear em determinados países, onde pretendemos che
gar com _o nosso ptoduto, como garantia de que não copiamos 
-para usar um verbo mais deJicado nesta Casa! _ 

Há um aspecto educativo essencial, exãtamente o setor_ 
mais desenvolvido e ativo da Ciência no País,_·o se!or b_ioiÓgico, 
que já era importante antés da \rirãda do_ século _pas~é!-do, 
tem evoluído e formado os seus cientistas fora do sistema 
de patentes, porque elas são proibidas neste setor, ou seja, 
não temos ofereCido a esses cientistas a ·opOrtunidade, princi
palmente aos estudantes, de criarem novos conhecimentos 
passíveis de se transformarem em novos. negócios, em novás 
empresas e em novos empregos: E- ã:~~~I.ra:de patente:_nesse 
sistema é um reforço forte a uin sistemã d_e éducação quater
nária que no nossO meio só tem fofinado _empregados, tem 
formado pouqufssimas empresas. _ · - _ 

Acho que essa lei de patentes deveria estar acompanhada 
de uma lei de proteção a variédades vegetais. Fica muito 
difíCil entender um esquema· em que-discutimos patentes e 
biotecnologia sem que o segmento agroindustrial, que no meu 
modo de entender é aquele que oferece a~ _oportunidades 
num prazo mais curto para o desenVolvliriento de biotecno
logia, não tenha ainda um mecanismo de proteção. 

Finalmente, eu gostaria de comentar que a adoção 9e 
um sistema de patentes em biotecnologia no Brasil vai colocar 
sobre o INPI uma ·carga extremamente sér_ia de _tral:mlho. E 
ele precisa receber o apoio, no que esta Casa puder fazer, 
para que tenha recursos humanos_ treinados para enfrentar 
a análise de patentes de biotecnologia e que possa desem
penhar o papel da análise _e de conces-são- ~e pa~entes c~m 
mais eficiência. - - ----

Em alguns países do Primeiro Mundo já existe um contin
gente significativo de indivíduos_ com_ dou_torado em Ciências 
Biológicas e estudando Dfreito, para que possam trabalhar 
como analistas de patentes com mais eficiência, levando em 
çonta os aspectos legais, que não são triviais. -

Era- eSSe--o p"rôriundamentó--que· eu &!ostaria -de fá;er e 
agradeço muito a oportunidade. 

Muito_ obr(gà.Po! _ _ . _ _ _ :___ _ __ 
O SR. PRESIDENtE (Iram Saraiva)- Concedo a pala

vra à Confederação 'tJ 1cional da Agricultura, CNA, na pessoa 
do Dr. João Basco dos Santos Umbelino. 

O SR. JOÃO BOSCO DOS SANTOS UMIÍELINO -
Exmo. Sr. Senador João Rocha, Presidente da Comissão de 
Assuntos Económicos; Sr. Senador Iram Saraiva. p·residerite 
da ComissãO de C6llsthu-içãoJUstiçã e Cidadania; Sr. Senador 
Elcio Alvares, RelatOr do -Projeto de Lei n" 115/93; demais 
Srs. Senadores, Senhoras e Senhores: 

Nosso bom dia! 
Antes de mais nada, nossos agradecimentos pela· oportu

nidade de externarmos a opinião da Confederação Nacional 
da Agricultura e da Associação Brasileira dos Produtores de 
Sementes sobre o PLC nv 115/93. nbva versão da Lei de Prote-
ção de Propriedade Industrial. - -

Os privilégios de patentes foram, na sua origem, mono
pólios concedidos aos inventores, particularmente na área de 
tecelagem, com o objetivo de atraí-los à Inglaterra e aplicar 
lá os seus conhecimentos~ Visavam a estimUlar a ·criatividade 
e à difusão de tecnologias. Ultimamente, passaram a ser usa
dos como remuneração ·dos recursos aplicados em pesquisa 
e desenvolvimento para a manutenção' de novos conhecimen
tos de tecnologias. 

. A Confederação Nacional da AgricultUra se intei-esSi por 
prOJeto de propriedade industrial que possa agilizar o processo 
de aprovação de pedidos de patentes que representem reais 
progressos industriais e signíficãtivoS, aptÚfeiÇoãmerit6 ao 
bem-estar geral do povo brasileiro. Teme, entretanto, quando 
o process9 resolve incluir processos biotecnológicoS envol
vendo seres v~~çs, ~os quais, muito provavelmeóte, também 
·serão abrangidos pelas patentes._ 

Os agricultores são afeitos à lide diária com animais, 
plantas e com alguns tipos de microorganismos úteis. 

A CNA se manifesta favorável ao patenteamento de pro
cessos biotecnológicos, desde que os microorganísmos naturais 
envolvidos não possam ser envolvidos na patente. Somente 
os microorganismos re_almente _IUodificados pode-riam nela ser 
incluídos. 

Justificamos esse posicionamento pelo imenso potencial 
da bioteCIJologia em·desenvolvimento agrícola incluindo a pe
cuária, bem como a infinidade de espécies de microorg~q:"iStnos 
vegetais e animais superiores existentes em nosso País e ainda 
pouco conhecidos ou explorados. 

A biodiversidade brasileira não deveria ser entregue de 
graça aos países desenvolvidos sem que o nosso País se habilite 
a ser parceiro na sua exploração. 

Apoiamos a náo-patenteabilidade de descobertas, no seu 
art. 10, inciso IX; e art. 18. inciso III. pela razões expostas. 

O patenteamento de descobertas pode levar ao mono
pólio dos recursos naturais. Muitas espécies de plantas e ani
mais foram domesticadas por ag~icultores~ A niaior parte das 
espécies vegetais utilizadas hoje foram desenvolvidas por ho
mens e mulheres que, desconhecendo as técnicas de biorecno
IQgia moderna, usaram o seu bom-senso na seleção de indiví
duos mais produtivos ou mais tolerantes ou resistentes aos 
problemas ambientais. 
- Por várias razões, defendemos a elaboração de leis especí
ficas para a proteção dos direitos dos seres vivos, enl vez 
da inclusão destes numa lei de patentes. Primeiro~ unia lei 
de pate"nte é um privilégio quase absoluto, proteção forte 
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sobre a invenção, exigindo autori:z;ação do obtentor para quais
quer usos económícos do invento. 

Uma lei de proteção_c:Ic cultivãres·d~_ pialltas: proteçãO 
fraca, é um priV-ilégio rclativq, permitindo a- utilizaÇão _do 
direito do obtentor para: - - -

a) uso próprio; 
b) venda ou troca de material genético__entre vizinhos; 
c) para pesquisa e, como fonte-de genes, Para o nlelhora-

mento vegetal. _ _ _ , _ _ _ _ 
Segundo, é coriSens~ en_tre os- melh9ristas- de. plantas _e 

biOlogistaS extraídos de vários_eventos espeCiafí.ZadõS- que~ ·no 
ljllelhoramento genétíco-; meSmo se á:petírido O processo, não 
se obtenha exatamente o mesmo produto, não ha~~!JdO, por
tanto, a reprodutibilidaPe desejada no patenteainento. 

Anteprojeto de lei de proteção de cultivares. Foi d~sen
volvido no ConSelho Nacional de Política Agrfcola, órgão 
assessor do Ministério da Agricultura, com base na proposta 
anterior elaborada por· Comissãv Interministerial. 

O CNPA-conta com representantes de diferentes Minis
térios e de órgãos privados de classe. Este anteprojetO poderia 
ser utilizado pelo Senado Federal como subsídio a uma lei 
de proteção de cultivares. 

O Brasil tem sido ob::.crvador em reuniões da União para 
proteção das obtenções veget~is desde _ __1972. Este órgão inter
nacional é o fórum de definição dos padrões de proteção 
de cultivares, com sede na Suíça, incluindo países de todo 
o mundo. o , ---- - - -- - - -

Os prazos do MERCOSUL, janeiro de 1995, e da Con
venção POVJ, 1978, dezembro de 1995, são fatais para a 
adesão do nosso País em condições satisfatórias a um sistema 
de proteção de cultivares._ 

Há dois prOjetes correlates em andamento no Congresso 
que deveriam ser discutidos_ e even_tualmente __ aprovados antes 
do PLC no 115/93, o de Proteção de Cultivares- PLS no 
51/92- e o de Biossegurança- PLS no 2.560/92. Eles facilita-
riam a discussão do PLC n~' 115/93. -

Era o que eu tinh_a ~ ~fii-mar, _Sr._-Presjds:nteL . 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado, 

Dr. João Bosco_ 
Nós ainda temos dez entidades inscritas. SoliCitamos 

àquelas que trouxer~m os memoriais que os ·pãs~éffi àS ·mãoS 
do Relator. Não haverá nenhum prejuízo porque, nà íntegra, 
os publicaremos e também constarão do relatório, logicamen
te, serão levados em consideração pelo nobre Senador Elcio 
Alvares. 

Concedo a palavra, representa!)_d_o a Confederação Nacio
nal da Indústria, CNI, aO D-r. José f\ug_usto Coelho Fernandes. 

O SR. JOS~-AUGUSTO COELHO FERNANDES
Srs. ·s-enadores, minhas senhoras, ffieus_-·senhores, o que seria 
uma reunião de empresários há qlífnze "m-ios, quer dizer, sobre 
o tema que hoje estamos discutindo? Talvez não fosse o exces
sivo poder regula tório do INPI à época, teríamos muito pouco 
ibope empresarial para discutir os temas que· eStão hoje sob 
essa agenda. 

O que afinal mudou nesses últimos quinze, vinte a_nos? 
Em primeiro lugar, temos, hoje, uma estrutura industrial 

muito diversa do que há quinze, vinte anos. Essa estrutura 
industrial, hoje, está consolidada, e o seu··princtpal objetivo 
é o domínio das técnicas de produção, ou seja, maior eficiên
cia, qualidade e produtividade e a prepara-ça:o-pa:nn:ntrn.oVd 
estágio, que é o estágio da capacitação em inovãção tecno
lógica. 

Uma outra mudança importante: novas fronteiras de de
senvolvimento tecnológico. Estamos enfrentando, nesse mo-

menta, um impacto transcendental na microeletrónica, na no
_v-~ fronteira de l?iotecnologia, e assim por diante. 

Temos tarribém uma_outr_a mudança, ou seja, o mundo 
está muito mais 'integrado: Hoje, _.0 conjunto d.e emPresas 
n(,lciqnais que tem associação com o capital estrangeiro é muito 
mais intenso do que_ no pass3do e será muito mai~ intenso 
airlaa nos próxirilos- cjuinie anos. E, talvez, Um f~to, que é 
pou·co percebido: existe uma brutal tensão criativa, hoje, den
tro do tecido industrial brasileiro. Apesar de toda a crise, 
existe uma nova geração de empresários que nasceu nos ban
cos das universidades e __ que está em seus_ primeiros passos 
em Um tipo de enlpfesariado muito voltado para o desenvol
vimento tecnológico, algo que não era característico há quinze, 
~inte anos~ Então, esse conjunto de mudanças faz Coril que 
hoje _as reuniões empresariais sobre esse tei:J::ia~·sejain-muito 
mais çriativas e ativas do que no passado. 

Para a C_NI, como se _posiciona, como podemos enfrentar 
·essa-questão de hoj~f _A _questão cen_tral para a CNI é que, 
em função da nova leg~~lação, não venhamos bloquear uma 
nova fronteira -de -~xpansão de investimento industrial na eco
nomía- brãsileira~ Essa é á. preocupaÇão central. Se fizermos 
uma legislação mais ou_ menos protetora, teremos um efeito 

·sobre essa- questão, notadamente na área de biotecnologia, 
que foi aqui examinada. 

Então, toda uma fronteira de investimentos na área de 
fertilizantes, _bebidas e alimeritaçilo pOderá ser prejüdicada, 
~~o nã9 ten-hamos uma adequada l~gis!ação p_atentária,. __ 

Em última análiSe, o que estamos discutindo_ em relação 
à biotecnologia~ se queremos mais investimentos e mais ein-
pregÕs no futuro n~ssa.:s áreas.__ _ __ _ _ ·- __ . 

Hoje, a patente é um instrumento na economia brasileira 
de atração de capital, ou seja, receberrios ·•enesu missões 
estrangeiras, da China aos Estados Unidos, mensalmente aqui 
no Brasil, e essa é uma questão centr.aJ, ou seja, eu só vou 
fa,?:er parceria no Brasil se os senhores nos colocarem à dispo
sição uma legislação apropriada. 
_ _ Mas essa importância da legiSlação não deriva apenas 
da _ótiça Pa par_ce_ria com o capital estrangeiro. Éxíste hoje 
todo -um novo substrato <;te emp!esas no _Brasil que para reali
zar illvesdmentos necessita de-proteç~o de patentes. Oti s.eja, 
O conieúciO-de inoVação na economia brasileira efetívalnei:Ite 
está aumentando. Para isso fiZemos uma pesquisa junto a 
reaeraç·õe.S de "índlístiia, associações empresariciis e" empresas 
industriais, para avaliar o cj_rião importante seria uma nova 
legislação de propriedade industrial com um c_on_t~údo de 
maior proteção. Setenta e três por cento dos consultados consi
deram que uma legislaç-ão com maior conteúdo de prQteção 
é faVóiáVel para as Suas respectivas empresas. 

Em relação ao tema específico :que_ aqui, hoje," esta-fios 
discutindo, biotecnologia e microorganís·mos~ essa mesma pes
quisa aponta as seguintes assinalações: 17% sãO contrárias 
ã concessão de qualquer patenteamento nessa área; 28.9% 
concessão de patenteamento para microorganismos, r~ças ani
mais, variedades vegetais; 49.2% concessão apenas para mi
crOorganismos. Ü!J seja, essa é a posição oficial da CNI que, 
1:-esumíndo, seria: que o Brasil deverá conceder a patente para 
processos de produtos- .biotecnológicos, mais especificamente 
microorg~nismos, com!) fqrma de _incentivar o cresciinento 
da indústria qüe se beneficia com o- uso da_ biotecnologia. 

Com relãção às variedades e espécies vegetais, é reComen
dável a elaboração de uma legislação espçcífica, observando 
que no que se refere aos animais transgênicos, seu patentea
mento não constitui consenso em todos os países, com exceção 
dos Estados Unidos. 
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Por último, eu gostaria de dizer que, em relação aos 
temas específicos do tema que estamos analisando, a posição 
da CNI é rigorosamente idêntica à da ABRA VE. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado. 
Concedo a palavra à Assessoria e Ser~iços para Projetas 

de Tecnologia Alternativa, Dr. David flathaway. . 
O SR- DAVID HATHA W A Y - Bom dia. É um privi

légio poder ter a palavra nesta reunião, e gostaria de aproveitar 
esses cinco- minUtáS -telegrafando alguns dos-pontos- das ~~s_sas 
preocupações principais -=-já entfeguerum memorial e~plici~ 
tando um pouco mais - estamos à disposição também para 
quaisquer outras discussões. _ .. , , ,_,_ __ _ 

A minha entidade trabalha com tecnologias alte_rnativas 
para a agricultura, e falo também em nom.e do Foro de .Organi~ 
zações Não~Governa'meritais Brasileiras e Movimentos para 
o Meio Ambiente e para o DeseriVolvimento, que é a principal 
agrupação de ONG's ambientalistas, que -inclui muitos movi~ 
mentes sociais, profiSSiC,-naís, siridiCãiS·, ·etC:-=;110 País. 

O ponto primeiro que eu góStai"ia de c01ocar, que parece 
ser talvez um dos pontos nodais que já apareceram· nesta 
discussão, hoje, de manhã, é se as patentes prejudicam ou 
nãó- à-pesquisa nãciOnal. Prejudicaria que peS"qUisãT -

No mesmo sentido, um pouco do que o Professor Mares
guia-disse, de que as patentes acabam com as instituições 
que estiverem de costas para a tecnolo·gia~_~Nós perguntamos 
que tecnologia. Acabarão com as instituiç-õeS qúe não entra~ 
rem plenamente investindo nas tecnologias protegíveis pot 
patentes, outras tecnologias de interesse So~ial, de interesse 
público, e onde o nosso setor público vem-investindo há déca~ 
das e que é de seu caráter intrínseco é que é impossível prote
ger por patente, uma _técnica de arado, uma técnica de criação 
de cavalos, uma técnica de adubação orgâniCa, mas qUe-talvez 
chegue com menos gastos para o agricultor_ ao mesmo resul~ 
tado de resistência tdhSetos, pãra que (fP3íS-precisa lnVeStlf 
tanto numa coisa enQuanto ignora a outra:?· Não é que uma 
seja intrinsecamente melhor que outra, rilas há alternativas 
e podemos pensar em prioiidades em o_utras éticas que o 
próprio professor Maresguia parece ter confirmado que as 
tecnologias, de costas para este mercado, o mercado de produ~ 
tos e processo "protegíveis", esses, sim, seiãc:> pr~,iudicados. 

Nesse sentido poderemos, sim, ter mais investimento, 
mas duvido que haja maiS emprego, é p-i:'OváVei que haja menos 
emprego do jeito que a patente, como-inst~umenló de política 
tecnológica e industrial, induz investimentos para certas for~ 
mas de desenvolvimento. 

No ponto número dois, queremos ressáltar a nossa preo
cupação com a própria legalidade da atitude tomada pelo 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que a partir de 
meados deste ano passou a reinterpretar a legislação atual
mente em vigor, o Códig() de Propriedade Industrial, de 1971, 
e passou assumindo publicamente a atitude de dar patentes 
para as biotecnologias. 

O Congresso Nacional está há dois anos discutindo a 
lei de patentes, um dos pontos _mais polémicos é justamente 
este que o Senado veio a reconhecer, para dar o destaque 
que está dando no dia de hoje, sobre se dar patentes ou 
não_ para as biotecnologias, se dar patentes ou não para os 
seres vivos, e em que termos_. 

A legislação em vigor hoje, de 197t, foi_escrita dqis ano_s 
antes da primeira clonagem de células biológicas, J:!.ãO havia 
biotecnologias na época, proibir o patenteamento de biotec
nologia em 1971 seria como hoje proibir o patenteamento 

de técnicas telepáticas, uma coisa que riãó imaginamos que 
seja "protcgfvcl" hoje, quem sabe, amanhã, 

A intenção dõs.leg_isladores---em f971, e eSSe pr~jeto _foi 
m_ujto debatido numa época de ditadura, está clara no art. 
9~, que proíbe o patenteamento de descobertas, inclusive usos 
de -mii::roorgariismos. -- -· 

Então, o INPI est~ extrapolando, criand() __ fa~O? consu
mados e esperamos- que o Senado não se sinta--Cónsüãngido 
por uma atitude onde há partes particulares que estão adqui
rindo direitos,_ h9je, _em -~atéria Oão,regulamenta<J3. clara
rrit:!J-te por pode~ alg':fm)teste País. 

Próximo ponto, pafenteamento de plantas e animais -
tentarei_-_Ser mais telegráJiCo até o_ final. 

O patenteamentO de plantas e animais está presente na 
proposta atual através de tr_ês vias; através do patenteamento 
dos genes de qualquer microorganismo patenteado, aí reme
teria ao art. 42, incisó III, que dá direitos a patentes sobre 
os componentes de um produto patenteado e sobre o material, 
equipamento para realizar um proces-so patenteado, quer di
zer, o microorganismo __ é um material, mesmo um microor~ 
ganismo natural é material usado em processos_ patenteáveis. 
Da forma que está escrita a lei, esse microorganismo- sem 
nenhuma modificação passa a fazer parte de processo paten~ 
teado_e vira patenteado. 

Os genes do microorganistilo patenteado terão o mesmo 
direito a esses genes transferidos às plantas, aos animais. Serão 
patenteados? ·continuarão ··goZàndo- doS- direitos conferidos? 
A exaustão do direito- neste caso não eStá claro e é muito 
exeqüível argüir a favor da extensão de direitos sobie o-geOe 
dentro de uma planta, dentro de um animal. Então, o animal 
sem ser patenteado, como tal, está patenteado._ 

As células, o microorganisniü", no coilce'itõ jurfdíco hoje 
é corisiderado como ·inc~uindo células de plantas e animais 
-· a·lNTERFARMA, na semana passada, explicitou isso
células que não se reproduzem sexualmente, quer dizer, célu
las do nosso_ corpo que se reproduzem sozinhas, do nosso 
corpo, inclusive. -

Terceiro, o produto, voltando ao are 42, Inciso II desta 
vez, a patente confere direitos ao processo de impedir terceiros 
de utilizar o processo ou o produto obtido por processo paten-
teado:-- - - -- - -

O processo de obtenção de uma_ variedade trangênica 
de plantas, ouvimos aqui hoje, deveria, segundo algumas pes
soas, ser patenteado, mas esse produto, pelo que diz na lei 
e pelo que diz em qualquer lei de patentes, por isso que 
a patente em biotecnologias não é- à mesina coisa que em 
mecânica, que em química, dá direito sobre o produto do 
processo, e aí, ao excluirri:los do patenteamento as plantas 
e animais, aiiida entrarp. pela porta de trás, por mais esta 
terceira via, que é corno produto _d_e um prOcesso patenteado. 

Ainda, como quarto ponto, ternos o problema da distin~ 
ÇãO entre a n-o-vidade e a inventividade. 

--É preciso definir claramente a diferença: entre isOlamento, 
que o art. 10 diz que não basta isolar o microorganismo, 
material biológico, para poder considerá~lo como invenção. 
Mas onde es.tá a diferença entre isolar e modificar? Suposta~ 
mente, com algum tipo de modificação _esse mkrOorganisrno 
isolado, com um passinho a mais-, não sabemos qual, passaria 
a ser considerado invenção. Onde está esse limite? Não está 
claro, como também I;lãO está definido o que é um microorga
nismo. Queremos que o inicroorganismo seja considerado ge
ne, células, sementes, etc. 



De~embro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) QuintaCfeira 16 11545, 

Sobre os produtos naturais, há um~ iefçrênCia clara no 
art. 15 d_e~que a invenção é conslde!~.r~ia S!lSCe_tívelQ~ @licação 
ináU.Strial C. portanto, sei patenteável (iuando possa ser utili
zado ou produzido em qualquer tipo de indúStria, inclusive 
agrícola _e extrativa e de produtos _manufatur<:!,dos Q\1 naturais. 
Aí, já temos o patenteamentO de- PrOdutos riaturais presente 
neste Projeto. -

Alguém disse, aqui, que a biodiversidade -o úfiimo 
ponto ---:-- -é um outro e grande problema. O pfoblema, aí, 
é em dois pontos., Primeiro, a questão nãO é patentear o 
rnicroorganismo encontrado_ na naturei:"!._ ou a planta ou o 
animal extraído da natureza. O problema -e é isto __ que 
se plasmou em todas as negociações· sobre a convenção da 
blodiverSidade- o problema reside, justamente, em ter con
trole sobre a tecnologia para o uso e valorização desses recur
sos naturais, desses recursos genéticos que o Br.asil é provavel
mente o País mais ríco _em megabiodiVersidade do mundo, 

Então, essa questão sobre a transferência de tecnologia, 
plasmada na convenção da biodiversidade, é outro assunto 
que relativiza e agrava _a possibilidade ou a perspectiva de 
se comprometer a reconhecer patente:s nesta área, sem ter 
resolvido outros problemas que. ai!l_da, estão--numa pauta es
tratégica- diria- de negodações internacionais. Muito obri
gado.. .. . ... ·-- - -- ----- _ . 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarruvii) _:·concedo a palá: 
vra à Fundação Oswaldo Cruz - FIO.CRUZ. Dr. Eduardo 
Martins. --

O SR. EDUARDO MARTINS- Eu gostaria de agrade
cer·à Comissão-;-e·m nome da FIOCRUZ, o convite feito-para 
participar Uessa audiénda. - -

Em primeiro lugar, nôs gostaríamos de endossar a apre
sentação da EMBRAPA no que se refere à proteção da biodi
versidade e à proteçáo dos microorgan1smos. Nós acrediútmos 
que descobertas não devam ser patenteadas e a questão da 
biodiversidade está muito mais no- campo da descoberta do 
que da invenção. A ação teraptutica de medicamentos, deriva
dos de plantas, é conhecida _pela pOpulação deste País há 
muitOs séculos e petas _íi:tdios e nosso-çancesttais. Então, a 
utilização de plantas- partes de plantas e extra tos de plantas 
- não deveriam ser passíveis de qualquer patenteamento ou 
qualquer proteçâo, uma v·ez que esse OOqhecimento não faz 
parte de uma invenção mas, sim, de uma descoberta, de um 
conhecimento previamente já eXistente. ; 

Eu gostaria de me deter um pouco na ·questão de vacinaS 
imunobiológicas. Temos, hoje, grande esforço de pesquisa 
na descoberta de novas vacinas, noVoS' ififUfiõbicHógicos. A 
vertente de pesquisa, hoje, caminha,_ basicamente, para técni
cas de engenharia genética para ã"'pfõàUção dessas vacinas. 

Classicamente, as vacinaS nunca fOram p3teriteadas. As 
novas vacinas que surgem, como a vacina de cólera em que 
se tira um segmento -de DNA que produz a toxina e se faz 
uma vacina que não é tóxica e que p'rotege o indivíduo_ contra 
o cólera; você produz a vacina, ·a partir de um ser vivo; a 
partir de um microorganismo existente, usando uma técnica 
simples de engenharia genética. EntãO~ acreditamos que na 
questão de imunobiológicos, de vacinas, principalmente das 
doenças mais prevalentes no· Terceiro" Mundo e nos países 
pobres, que temos as populaçCies que mais sofrem com essas 
doenças, deveria se tentar colocar na lei um sistema de prote-
ção para as novas vacinas imunobiológicas. -

Acreditamos, tanibém, que na pro"posta de lei que está 
encaminhada deveria se reconsiderar a questão do prazo de 

entrada em vigor da le~. Acreditamos que um praw de carén
cia, principalmente nessa área d~ biotecnologia, seria funda.:
mental. Acreditamos nisto, baseados em que o desemolvi~ 
mente da biotecnologia no- Brasil depende de investimentoS 
muito grandes e deve se estabelecer uma política agressiva 
para o desenvolvimento do setor de biotecnologia, antes que 
qualquer patente no setor de biotecnologia seja colocada em 
vigor. -

Eu gostaria, finalmente, de dizer a todos da Comissão 
qUe a Fundação Oswaldo Cruz está à disposição dos senhores 
para qualquer discussão mais aprofundada a respeito da ques
tão de patentes em biotecnologia e mesmo em biodiversidade 
com que trabalhamos um pouco. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado, 
Concedo a palavra à Associação Brasileira de Proprie-

dade Industrial. na pessoa da Sr• Maria Tereza Wollf. 

A SRA. MARIA TEREZA- Bom,dia, Srs. Senadores. 
Eu queria agradeçer a possibilidade de falar aqui. Sou Consul, 
tora. de Pate~tes-_ há 22 anos,- tanto no exterior quanto Do 
Brasil, e que na lhes contar uma história brasileira que acho 
que é do maior int.ere.sse para todo mundo. Não é uma história 
de multinacional. É uma história de um iilventOi-brasileiro 
comum, amador, seni formação tecno"tógica, do Estado d~ 
Pa_raná, que me procurou há uns sete anos, porque ele havia 
feito uma invenção de biotecnologia - que ele· não sabi3. 
do _que era - na cozinha da casa da mãe dele, onde ele 
fazia uma experiência nl.!-m pirex, pórque ele era criador de 
abelhas e procurava uma placa para fazer a casa nova de 
abelhas e deu início a essa _invenção 011de ele _colocou o meio 
nutriente nuin pirex·..:....:-a baCtéria corresponde-nte à produÇão 
de celulose- e. obteve uma película. 

-~pare?~~~!_t;te, n~ó seria_ ~quilo uma inVenÇão pOrque 
era tlf!Ia cotsa tao simples- ele tinha feito aquilo ria cozinha 
da casa da mãe dele - mas_ o pai dele, que era médico no 
Hospital de Queimados em. Curitiba e que chegava na hora 
em que_ el~ _tínJla aC?_b~49_ de r_e!irar _estia pele do pirex e 
secava ao sol, o pai comenfóu que aquela pele era igualzinha 
a pele. que ele tifi!la retirado d~ barriga de um_a pessoa_ queima
da, ha poucos mmutos no Hospital de Curítiba; e veio a idéia 
dos dois de, em colocando essa pele numa esterilizadora, tal~ 
vez aplicar de novo na barriga da pessoa queimada, porque 
a pessoa estava c-om a barriga em carne viva, sofre_nç:lo muitas 
dQres, E isto, a segUir; foi feitO e áSSíilí nasce'u a inv~nçãO, 
porque essa pele recobriu inteiramente a barriga-âessa pessoa 
e o 9ue aconteceu sete dias depois é que a pele normal da 
?a~n?a da pesso.a. tinha crescido e essa pele que tinha sido 
msenda .- estenlizadora, - aquele enxerto artifiCiãl daquela 
pele -tinha ~aíd? sem nenhuma infecção e a pele da barriga 
da pessoa queunada estava completamente lisa e cor de rosa. 
Então, quartdo ele me procurou, ele já estava no caso·n9 
55 ·de diversos tipos de queimaduras -tanto de 39 grau como -
de 19 e 29 , como em pessoas diabéticas que tinham pedaços
de feridas que não cicatrizavam e onde essa pele era aplicada · 
e perguntou se isto seria: patenteável no Brasil. 

Isto faz sete anos - a Lei é de 1971, ainda em vigor 
- e como enxert_o de pele artificial foi possível fazer essa 
patente. O. nível inventivo dela r_estava no fato de secar essa 
pele em estado distendido. 

~~curt~ndo a história, nesse pedido de patente, esse in-' 
vento r _nacion_al. não_ tin.ha_ q!Jase dinheiro nem para pagar r 
o própno depósitO no Brasil. Ele fez empréstimos em bancos-' 
porque ele tinha fé e confiava nesse Invento, e ele deopositou 
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esse pedidó de patente cm 18 países_- do mundo. irÍclusive 
a Comunidade Européia, os Estados Unidos, oJapão, a China 
e os outros vários países para completar 18. 

Nós consegüimos as-18 patentes_ em todas as partes do 
mundo e esse produto dele foi oferecido no Brasil, extensa~ 
mente, por todos os INPS - não foi aceito porque era um 
produto novo desconhecido e o INPS não aceitou. Ele correu 
para todos os hospitais possíveis de queimados. Onde havia 
um edifício em chamas, ele ia com as suas peles do Paraná 
para esse local. Os médicos tinham mUita ririi"Vonta-de e real
mente, nem aplicavam isso. O Ciiurgião Ivo Pitang~i foi, 
talvez, o único médico que, pela primeira vez, reconheceu 
o valor daquela invenção e fez um trabalho a respeito e come
çou a aplicar nas ·suas operações plásticas. e esse pedido de 
patente -que se tornou patente no BraSil em 1988 e que 
se tornou patente em todas as partes do mundo até os anos 
de 1989 e 1990, só foi comercializado_ fora do Brasil. Ele 
foi comercializado_ pela FARMITALIA- na Itália- que 
fez um pequeno·marketing de seis meses e comprou a licença 
desse inventor brasileiro"; ele, para poder depositar esses pedi
dos de patentes no mundo. teve que pedir empréstimos em 
bancos~- que· ele pagou. A FARMJ_TALIA já lhe deu dois 
milhões de dólares c_omo início de contrato de comerciali
zação, para 60 países do mundo; ele construiu um instituto 
de pesquisas em Curitíba. Estive visita-ndo esse instituto na 
semana· passada, emprega já várias. p"éSSoas, a fabiicãÇclo e 
feita metade no Brasil e metade na Itália. Ele está com um 
sucesso de vendas muito grande na Itália e, no momento, 
encontra-se nos Estados Unidos comercializando essa inven
ção. Ele tem mais cínco inven-çOes -nOVaS feita~rnO rrieio -tempo, 
nesse instituto de pesquisa que fundou em Curitiba. 

Essas invenções tratam da bactéria-modifiCada que fez 
essa pele. Essa bactéria agOrã. pode ser-feita de outras formas. 
Ele tem mais quatro outras invenções, todas no se to r da biotec
nologia e todas não podendo ser patenteadas no Brasil, porque 
no Brasil não há patentes para mi~roorgartismos. , -___ ,

7 
_ 

Assim cotriO ·o··tnstituto do Luís Fernando Fãrah e SUas 
invenções, sei eu de _várias Invenções brasildfas no setor daj'
cana-de-açúcar; de bactérias que aumentam o rendimento em 
muito da cana-de-açúcar; do combate_ da lagarta de sqja

1 
que 

é no reino da biotecnologia ·e ·dos miCroorg:anismos; daS leve-
dura~_ gue di_mi_nue~_ ~ _a_~id~_z d<? ___ '1EhOJ que são prograniãS 
do R10 Grande do Sul de biotecnologia; enfim, muitoS'oUtrás 
que eu poderia aqui passar a tarde citando', 'que não são -paten
teáveis porque o microorganiSino iló Brasil não é patenteado. 

Então, acho que, em relação aos pesquisadores brasi
leiros, não estamos s~ndo corretos porque não há ret9rno 
financeiro para o peSquisador brasileiro não havendo patentes. 
Houve retorno financeiro para o Luís Fernando Farah porque 
ele conseguiu uma patente no Brasil em enxerto de pele artifi
cial. Tenho aqui uma amostra para vocês olharem, já que 
não podemos passar slides das pessoas queimadas que foram, 
depois de sete dias e um mês, completamente curadas com 
essa_pele artificial. Isso_ não é marketing para ele, é apenas 
para a patente que estou fazendo marketiog aqui. 

Então, para o Senador lram Saraivã, que- pediu que fos
sem especifica-mente salientados os artigos da lei que gostaría
mos que- fossem mudados, gostaria que- o -art. 18, onde está 
escrito "não são patenteáveis seres vivos", cji.te fosse excluído 
"microorganismo"; iSto é, exceto m"icrobrganisnio, qUe foi 
a redação-que o DepUtado Roberto Freire deu na Câmara 
dos Deputados. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado. 
Coricedo a palavra à professora M&rista de Oliveira Aze

vedo, d_ç:>. Laboratório de Biologia Mmechlar- Departamento
de Biologia_ Celular da UnB. 

A SRA. MARISTA DE OLIVEIRA AZEVEDO- Eu 
gostaria de agradecer o convite-_que me foi feíto PelãComissao 
e, inicialmente, de colocar a situação em que vou ·me- apresen
tar. e que não pretendo realmente representar nenhuma das 
entidades - que inclusive eu poderia estar representando 
_;_mas vou falar praticamente como uma professora de Uni
versidade e de uma pesqUiSadora na área em que estamos 
discutindo. 

~!iás, é preciso que se esclareça já- de início que falar 
enl engenharia genética não é esse mastodonte Que algumas 
pessoas colocam e é preciso desmistificar Uln pouCo isso; QUal
quer pesso.a com um pouco de raciocínio-e de conhecimento 
poderia frequentar o nosso curso na Universidade de Brastlia 
e. em-15 dias, seria capaZ de fazer uma molécula recombínante 
e ter um microorganism-o recombinante na sua mão. Nem 
é preciso de grandes investimentos também. O que precisa
mos, __ na verdade, é de uma continuidade de projetas que 
assegurem ao pesquisador condições para que desenvolva os 
seus projetas e te-nha acesso à cooperação que ele necessita. 

O que eu gostaria inicia_lp-tep:te de colocar é em relação 
ao que foi, inclusive, citãdo por_-u:tna. .. Pessod em relação a 
novas frontei-ras para o desenvolvi"mento. É muito -importante 
que ao se manusear, ao se tomar conhecimento da potencia
lidade das novas tecnologias, que são aplicadas à bioteCno
logia, fiqu_e_resguardado o próximo passo para o pesquisador. 

_Isso, se tivermos ·uma legislação que iniba, que dificulte 
o pesquisador a poder dar o próximo passo; quer isso seja 
feito no Brasil ou lá fora, inclusive porque o bom pesquisador 
tem certame_nte acesso à cooperação internacional. Não vejo 
problema algum em relação a isso, mesmo porque, como já 
foi dito ta~bém aqui no auditório, a maior parte dá conheci
mento que precisamos para gerar novaS tecnologias no País 
está disponível na literatura, é só a pessoa ter um grupo bom 
para discussão e ela pode seguir nesse sentido. 

O que acho um pouco problemático é em relação à duali
dade que vejo e que foi apresentada por- todas as pessoas 
aqüi. Existe uma tendência para que se faça patente sobre 
algumas formas de seres vivos, mas aí começa a ressalva em 
relação a outras. Então, me pergunto: como que o Brasil 
e como que nós, com tantas dúvidas, vamos chegar a colocar 
definições que não estão clã.I-as, inclusive em outros países? 
E por que vamos nos arvorar em pioneiros nisso? Temos 
tempo para pensar nisso. Precisamos de investiritentos. Um 
país que não tem uma política de ciência e tecnologia não 
pode ter garantia alg_uma de que vá, nos próximos dez anos, 
garantir patentes para os seus próprioS pesqUisadores. 

Falo isso com consciência, mesmo porque vários dos 
exemplos que foram citado?, em termos de biotecnologia, 
foram gerados no nosso laboratório, no qual tivemos a sorte 
de ter inte~ação c_om algumas indú$tdª'_& - o que é muito 
raro r:o País, ~iga-se de passagem. Há tnna crftica muito gran
de de _que. a ·universidade não se apitfxima; das indústrias, 
mas pela minha última experiência, dentro de vários congres
sos, inclusive da ENSITEC, é a indústria que não quer se 
aproximar da universidade._ 

Queri~ ainda chamar a _atenção de que- 3- biodiVersidade 
é um problema que temos que observar com muito carinho. 
Assino _realmente embaixo do que o Piofessor Márcio Miranda 
colocou em relação a que o potencial da biodiversidade que 
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temos é 'um instrumento inclusive de troca, se tivermos real~ 
mente que negociar'_ Pà_tentes sob pressão. A biodiversidade 
é urna matéria sõb!e a cluãl, possiVelmente, os Senhores não 
têm nem noção. ' · . . 

_ TiyeJ!l-OS, recenteníente, no nosso laboratório, que recebe 
inümeros ·pes-quisadores do Brasil inteiro, uma professora do 
AmazOnas que me trouxe uns cinco ou seis fungos para fazer 
uma·comparação-c-o~ ·os'fi.mgós cOm que trabalho, que tam
bém são isolados da Amazónia. Conversando co.tn ela, falei: 
"-Mas qu:e bonitos _esse~s seus fu~_gqsi'' -Ela falou:_ ··-_Ima- _ 
gi11e o seguinte: peçH para uma _'!-l~na fazer uma seleção para 
teiltaÍ'rilos fazer um--isolainento e· ela ficoU com a·pJaca de 
petri aberta por 15 minutos do lado de fora do laboratório; 
se ela tivesse fica.do-30 niinutos eu não ia conseguir ter condi
ção de fazer isolamento de nada". 

Então, a biodiversidade que temos é totalmente_inexplo
ratl~ e: desconhecida~ Ternos um manan~iâf rtíui~o giállde-em 
relação a issó, e dev~rfamos considerar como _um bem que 
temos e que devt? ser usado para a sociedade à qual perten-
cemo·s_,·deve ter wn r~t?~.o e1p _re~a.ção-ft)sso~ -. _- . _ 

Por último, eu queria argumei:ttar L.>m algumas pessoas 
no .seguinte sentido:. não há ainda, em nenhum dos doeu-_ 
mento_s que examinei para poder dirigii-~~ a est,ã iudiêO:cia,
nenhuma definição correta de microorga·nisillo. _Niio sei co_J;_tW 
vamos poder defini.[, restringir-é aplicar urilã.lei oilcfé'rnicroor
ganismo é observado como uma célula, outra hora como um 
gene, outra hora ~mó um pedaço de teci9o qu COIJ:tO uma 
célula somática. Então, isso nos· soa ã uma Complexidade que 
ainda não está resolvida, e um caso que não está resolvido 
não pode ser regulamentado, não duramente. Então, que se 
regulamente por um mecanismo que- põssa, no futuro, vir 
a ser estudado. _ - -

Então, rnicroorganismo, do jeito que está sendO coiocad-0 
aqui, inclusive com pesquisas que não sei se_ foram feit_â:S Por 
pessoas com o esclarecimento neCessário; é um pouco compli
cado. 

Por último, gostaria _de colocar a_ posição que_ de(endo: 
que as definições fossem realmente muito claras e, no caso 
de não consegui-las, nós deveríamos ims_ abster de Ú:r uirla 
legislação totalmente dura. Deveria haver a colocação de alter
nativas, de instrumentos legais alternativo$ __ iJ.ue protegessem 
cultivares, que ptõtegessem, inçlusíve, rriiC_roorganismos re
combinantes. Eu gostaria, re:almente, que_ a bactéria que faz 
a insulina, da BJOBRÁS, fosse reãlmente protegida e tivesse 
um retorno para o nosso laboratório, mas. deVe ser dentro 
de uma estrutura na qual possamos realmente ter um controle. 

Por outro lado, dentro de> no m(~{mo, dez .anos, não 
conseguiremos formar iecu_r~os humanos para poder analisar 
e definir novidades de patentes no INPL Sou professora, possi
velmente, dos filhos .ou dos_ netos de alguns dos_ senhores. 
Por isso, afirmo qll:e cabeça não se for~i_a de u·Ína hOr-a Para 
outra, raciocínio-se_desenvolve. Então, _é preciso de tempo 
para isso. No mínimo, precisamos de tempo para entrar numa 
restrição tão grande._Se essa entrada for iminente, penso que 
nós precisaríamos de u~a reavaliação. 

Obrigada pela oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (liam Saraiva)- Muito ~brigad~. 
Concederemos a palavra ao Sr. José Roberto Gusmão, do 
Instituto Nacional da Proplliedade Industrial. 

O SR. JOSÉ ROBERTO GUSMÃO ::,_Muito obrig~d~;· 
Senador Iram Saraiva, Srs: Senadores, na qu_<:tlidade de Presi
dente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cabe-

me, aqui, fazer algumas observações., 1JOS poucos cinco minu
to~ que me são concedidos, que me parecem de cxtrema·impor
tância. 

-:-~ão ten_ho_, .. evid~nteiriente, a PretensãÜ-d~esgotar a ma
téria, __ m.?.s .. me p~r~e da maíor 'importância:_levantar alguns 
p~"~~~Os -~- re~peiio _9a Lei º~ Propriedade_ Industrial, que está 
em exame nesta Casa. _ _ _ . 

Em primeíro lugar, quero lembrar que a questão _da prote
ção dos direitos de propriedade industrial, apesar de relativa
me_nte nova na história do Direito, é um assunto internacio
nalizado desde o século passado. Mais do que em outros ramos 
do Direito, a E!oprieda9e industrial carece de proteção especí
fica e intefõaciot;\al !elll vist~ _9~ jnqmgibilidadé do s_e_u_ objeto, 
oU sej_a; estãrõ.-os tratando aqui de um direito dt:" ;.;-opricdade 
soPre bens incorpóreas, que s.e_diferem em muito da possibi
lidade de_ d~fesa_, in~!!Jsiye física. daqueles bens corpóreos, 
tais como os bens móveis e be~1:; imóvei:: ... m ger:al. 

O Brasil, que é)radicionalmc1Ite sensível (!.esse 9ado, 
aderiu ao texto_ inicial da COnVençãÕ de Paris, desde o seu 
início, em 18g3., .. ··-

_: Por Ôutro _Útdo_,_-_estamos diante de um dos ramos mais 
nobres do Direito. A proteÇão das marcas _e das inveu_çõçs 
funda-se essencialmente em bases éticas e no respeito ao traba
lh_o_i.n.telectual do.homem, ou seja, o objetivO princíp"al da 
proteção é evitar .a tos de concorréndã desleal e atos de apro
veitamento parasitáriO da criação alheia. 

No caso das marcas, o que os legisladores querem é evitar 
o engano do consumidor, o desvio _desleal de clientela, os 
meios ardilosos e fraudulentos no exercício da concorrência. 
No caso das -inV_enç6e-s, o objetivo p-dnCipal é -a pi-OteÇão da 
criação humana no campo da técnica, é assegurar ao homem 
o usufruto temporário do resultado do seu trabalho intelectual, 
resguã.rdãiido-se, ao mesmo tempo, à sociedade o benefício, 
o_ conforto e as facilidades proporcionadas pelas inovações 
tecnológicas. 

NZL rnatJ;jz .çtas __ transformações dessa nova ordem econó
mica mundial, que está diante __ de nós, está a percepção de 
que o fator de_criação e uso_de novas tecnologias, assim como 
de adequada proteção à propriedade industrial, será cada vez 
mais fundamental púa assegurar competitividade e bem-estar. 

Nesse cenário, os países que não caminharam para uma 
proteção mais efetiva à propriedade industrial correm_ o risco 
.de perder o trem da história e manterem-se à margem dos 
fluxos internacionais de investimento e de comércio. 

Ê predso;então, no caso-brasílei'fo1 ad~piár toda a estru
tura institUciónal para estar à altura dos desafios do novo 
paradigma: Isso naturalmente implica estabelecer padrões de 
proteçãi::i'á propriedade indUstrial adequados a essa nova eta
pa. 

Lembr_o ainda que, ao contrário da Lei de Propriedade 
atualmente em vigor no Brasil. votada durante o re_gime auto
ritário, _e tendo como premissas o ·momento político e ccõnô
mico _de então, essa nóva proposta esta passando pelo crivo 
de. um Congresso em pleno uso das suas atribuições, que 
se.. preocupa em Ouvir 'democraticamente toda a sociedade. 
Nesse processo, e em todas as t>'·1pas em que participou, coube 
ao INPI orientar e mostrar alternativas possíveis, mas é da 
sociedade, por meio da sua represr tação política, a responSa
bilidade pela definição dos rumo~ a S~::rem adotados pelo siste
ma. 

------~-..-~I " •. -.-

0 que eu teria a dizer a respeito de pontos específicos 
. do Cód~go prefiro resumir em um só ponto de fundamental 

importância para o INPL Em linhas gerais, o que é precisq 

/ / ,. 
; I 
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dizer .-é que o projeto é- ni.uito bem estruturado e coerente 
conceitualmente. O ponto que me parece mais fundamental 
para o órgão e para a sociedade, na atuaçãoodo órgão, eiri 
vista do fato da impossibilidade de nesses cinco minutos poder 
me manifestar com piofurididade sobre __ os_ temas principa1S 
da lei, é o fato da desburocratização da máquina administratíva
do INPI. 

Estamos tratando, aqui, não do direito _em si, mas da 
forma de obtenção do direito. TO_dos sabemos que pior do 
que ter que se defrontar com uma decisão e_quivocada é não 
ter qualquer decisão ou ter uma decisão que sejaJardia demais. 
Com ·efeito, aO se compata:r'os prbcedimen~os_ de tramit3Ção 
de processos administrativosLda lei atual coro_o projeto_ de 
lei aprovado pela Câmara, observa-se que este ,pi-ojet6 retrata 
uma sensível redução de prazos e a tos. de processamentos 
dos pedidos de patentes, de desenhos, de marcas e contratos 
de transferência de tecnologia. --

Não _é possível que, por razões meramente burocrátiCas, 
o deposiüinte de uma patente ou de uma marca passe anos 
sem saber se a sua expectativa de direit_o _se rã-Corifirmada 
ou não. Apenas para dar uma idéia aos senhores, com a racio
nalização de etapas e prazos proposta no .projeto de lei, o 
prazo médio de concessão ·de uma marca_ será reduzido_de 
dois anos para cerca de oito meses, o que Significa unlài'eduçáo 
de 60%. Em patentes, o. prazo de tramitação_-será-eõCUrtado 
em 30%, em média. -

Esse aspecto, que tem sido muito pouco discutido·e deba
tido, parece-me de fundamental relevância. Nós estamos tra
tando aqui do usuário do sistema de propriedade industrial. 
De nada adianta termos uma lei que seja perfeita em defiilição 
de direitOs ou em- conceituação de métodos, quando não- teinQ_s 
uma adequada previsão de um processamento administrativo. 

Por último, parece-me ünportante faier"_uma manifes
tação a respeito de algumas afirmativas qu~e -ocorreram, nesta 
manhã, nesta Casa. GOstaria- de lembrar que tenho o maior 
respeito pela posição manifestada pelo representante da 
CNBB, assim como pela posição manifestada pelo represen
tante da Assessoria de Serviços para Proje-tos de Tecnologias 
Alternativas. No entanto, parece-me importa'rife ·esclarecer 
que nós, hoje, vívenl.os um EStado de Difélfo e o Estado 
de Direito implica na obediências· às leis Vigerites. 

O INPI, ao contrário do que foi ditO _aqui, riã-ó irii.Jdou 
d~ posicionamento com relação à concessãO- ôe paterites em 
biotecnologia. O INPI, anteriormente, não n_egãva patentes 
em biotecnologia, ele simplesmente não as proces-sava. E me 
parece da maior impo~ância~ como Presidente do INPI, que 
nós passemos a processar, no mínimo, oS -Pedidos que nõs -
são dados a exami-n-ar. Essa é a nova postura do INPI. Ele 
não mudou de idéia. Ele não negava, naquele momento, e 
passou a conceder patentes neste momento-:- Ele simplesmente 
não processava patentes, produzindo insegurança, por-uma 
série de motivos que náo cabe aqui salientar, mas os-pedidos 
de patentes dos administrados, todos eles, em quaisquer áreas, 
sejam de biotecnologia, de disco -voador ou mecânica são 
pedidos que merecem um exame, são objeto de um pagamento 
de taxa e a Administração não pode simplesmente deixá-los 
na pilha sem examinar. 

Essa fOi a ·decisão da Administraçâ:o~'AiiàS-; e·ss:a é a deci
são do Governo, ·de processar, com toda isenção possível, 
e dentro do Estado de Direito, as paterites-que São submetidas 
a exame pelo INPI. 

Parece-me que não podemos confundir questões aqui. 
Se a lei atual não prevê nenhuma restrição ao pátenteamento 

na área mecânica também, que teve hoje avanços que não 
tinha há vinte anos, o INPI está obrigado tanto quanto na 
área da biotecnologi_a, até que venha uma nova lei que diga 
que não se pode mais processar· e patentear pedidos nessa 
área; 

Não posso transformar uma -simples discussão teórica e 
mais interessante do que todas as outras que se passam nesta 
Casa ·numa lei. Isso equivaleria, mal comparando, a que o 
MiniStro António BrittO deixasse de conceder aposentadorias 
a pessoas com menos de 65 anos de idade, porque está sendo 
dis-cutida a aposentadoria só para aqueles que têm mais de 
65 anos de idade. 

Volto a insistir: estamos nuril Estado de Direito e o INPI 
tem que cumprir a lei. -

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva).~ Muito obrigado. 
Concedo a palavra à Dr~ Noemi Tomitã, do Fórum Brasi-

leiro para a Liberdade do Uso do Conhecimento. 

A SRA. NOEMI TOMIT A- Agradecendo pela oportu
nidade oferecida ao Fórum pela Liberdade do Uso do Conhe
ciril~QtO, dc;:vo dizer que o Fórum vem trabalhando no sentido 
de escfarecer pontOs Que julg()u impertinentes no Projeto de 
L~Cd~S -Patentes, que contfarialri os interesses superiores- da 
soberania da Sociedade brasileira. O Fórum vem trabalhando 
há cerca -de dois ariós e hojé vem réafirm-ar, iioV3.nlente, ·aque- -
le_s pontos considera-dos não-pertinentes nesta oportunidade. 

Entre eleS, espécialmeiite, está o da biotf:.cnofogia, ou 
seja; da vida. Ness_e aspecto, devo dizer também que o Fórum 
se -compõe de entidades- são mais Ou menos 1.800 entidades 
-, considerando-se que 300 são representantes de associações 
de dassés, por exemplo, da Ass0ci3çõeS de Docentes - AN
DES, de universidades estaduais, de entidades de fiscalízação 
pf6fisSíonar; como COnselhOS-. e até sociedades de bairros, 
além das 1.500 ONG existentes nó País. 

Nesse particular, nós ·concordamos com os pontos· apre
sentados pelos antecessores, que argumentaram e mostraram 
preocupação com relação ao patenteamento dos diversos as
pectos que dizem respeito à vida, ou seja, à biotecnologia, 
incluindo-se, no caso, os microorganismos. 

Está riiUífõ_-aa:ro;- ~0 cenáric:Y brasileiro, ·principalmente 
- nO-CãiiipO--áã- Ciência e da tecnologia, que o País mló diSpõe 

de um nível de qualificação suficiente de massa crítica para 
que um projeto desses entre em vigor no prazo estrito de 
um ano apenas. · 

É predso que haja-umã preparação de fato, com uma 
política nacional assumida de ciência e tecnologfa, e não-Como 
essa que nós vivemos de algum tempo para cá. O País chegou 
ao-ponto de ter uma aplicação superior eni iitcentiVOs fiscais 
para a Zona Franca de Manaus do que para ciência e tecno
logia, -iSso -mUito rci::entemente-;duiante o GoveinO Collor. 

Dessa forma, o Brasil_n_ão pOderá buscar, em pé de igual
dade, como existe no primeiro mundo, com relação à tecno
logia na área biotecnológica especialmente. 

Havendo um equilíbrio de conhecimentos e formação 
de recursos humanos e a disponibilidade de recursos, sem 
dúvida alguma, poderá haver avanços significativos e vanta
gens significativas para a sociedade que se beneficiem dela. 
Mas no Brasil, na atual conjuntura, não permite a esse ponto. 

Além do mais não é à.:.toa, por uma simples razão_ de 
uma reunião, de uma conferência das Nações· Unidas para 
meio ambien.te e desenvolvimento, que assinaram todos os 
países, exceto um, a Conferência da DiVersidade Biológica. 
Particularmente, com relação a essa conferência, qüe se acha 
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em tramitação ná Cânülta,~para-iâtifi"C:'á~6dà CaSã Legislativa· 
desse País, aspectos qUe ccu:itemplã_in-·O uso' ~à biodiversidade· 
que, sem dúvida, é bastante ricCi'nó 'País'-~~ lnfelizinente· 
pouquíssimo conhecido aos brasileiroS; ót.hibs-·detentoiéS~ das 
biodiversidades, especialmente aqueles que estão· assim cqrilÓ 
o Brasil -localizadas na faixa tropical, de utiljzarem devida
mente, de uma forma racional, c terem ·as suas vantagens 
contempladas mesmo que ·patenteadas por uma via biote_cno-

1 

lógica por outros países. Ou SCjá~_ápTesehtã êõndiç·ao 'cte.com
petitivida~e, i~clusiv~ de direi!O _pa~~o~neso_Ciação pos illfe-. 
resses· nacionais. 

Dessa forma aprovar um proretOTal cóino está, nâúdeve 
ser uma questão símpiCs, õ:tas uma questão que deva ser ampla~ 
mente estudada, discutida, inclusive porque existe o r'eSJ)aido 
da decisão do GATT de oferecer dei anos corno pi!tíodo 
de carência para aspectos novos que estão- sendo inseridos 
através do PLC-115. ·· 

Dessa forma- julgamos op-brth-i:lo -ã--cõlOcação, a- conti~~ 

nuação da existência dos aspe:ctos _biológicos _nesse projeto 
de lei, e que se diga mUito claramente no. ~rt. 18 o seguinte: 
''Não se patenteia- os Seres vivos". EXch,íiTido-se o pàrágrafo 
único_ e demais dizeres. Isto porque deverá ensej~~ a:q~~lo. 
que já está acontecendo, como já_ ~fkmou o -meu anteceSsor, 
Dr. Roberto Gusmão, que se não hOuver uma definição_ç:~ã.rã 
em lei. o Governo pode fá in"terprefar -e~ aplicar da Õlelhor 
forma que lhe convier na ocasião op·ortuna. 

Dessa forma: creio que deVãmos usa-r_ as prerrogativas 
oferecidas pela Convenção da Biodiversidade, e também dos 
10 anos que o GATI oferece. Então, o Fórum nea· à dispo
sição. 

Gostaríamos de ver aprovada as modifiCaçõeS~ aqui, nO -
Senado para que,_ amanhã-, riossoS' 1:i.lhOS; netos- e bisnetos 
não sejam severamente castigados por uma decisão ainda pre-
matura nesse momento. - -

Muito obrigada. 

O SR PRESIDENTE- (Iram"Saraiva) _:,_Milito obrigado 
Doutora. _ ____________ _ · · _ · ~----___ · 

Concedo a palavra ao Sr. ~uiz Antônio Elias, da Asso
ciação dos Funcion_ários do I~stituto_Nacional da Propriedade 
Industrial. 

O SR. LUI'Z ANTONÍO ELIAS _:_s~. p;~sidente, Srs. 
Senadores; autoridades presentes, companheiros do_ Fórum 
pela liberdade do conhecimento, minhas _senhoras e meus se
nhores, inicialmente desejo agradecer em nome dos serVidores 
do INPI a possibilidade d~ participar des.tà audiência, uma 
vez que estávatúos programados para a audlênci"a passada. 

Em seguida, farei a leitura de um documento tirado em 
assembléia dos servidores, tratando da questão do Código 
da Propriedade Industrial. 

A FINP, por decisão dos serVidores dÕ INPI reunidos 
em assembléia, na qualidade membro inte_grante do Fórum 
pela liberdade do uso do conhecimento, tem- se manifestado 
com relação ao Código da Propriedade Industrial em inúme
ra~ ocasiões_, juntamente com outras 300_entidad~s represen
tativas. expondo fatos _que refl.ete.rp_ posição dos servidores 
do INPI; posições essas qUe o F6fliin" vem tiaúndo ao conheci-
mento dos Srs. Parlamentares. -

Nesse momento viemos apresentar OUt_.f-as conSideraçõe; 
que pou~o vem sendo tratadas, mas qlle são_ de im_põrtância 
na questao do PLC n~ 115, em apreciaçao _'nésta Cisa: · _ 

. Preliminarmente é necessário conhecer as razõe:fpelas 
qua1s o Governo Collor encaminhou ao COriffre"SSó Nacional 

uril prOjeto de novo dódigo da propriedade industrial. A Expo
siçã'o- de MotivOs Interministerial nol79, de 22 de abril de 
1991, havia cuidado de " harmonizar a proposta legislativa 
com ·a disciplina dadà à matéria pelos acordos e tratados inter~ 
naci6na:is de que participa o'BraSil, incorporando-se ainda 
os avanços doutrinários já Consagrados na legislação de outros 
países. · 

Nossos comentá(ios a esse princípio adotado para a elabo
rãção do p-f-õjeto, 'começam por afirmar que nada havia de 
ser- harmonizado. em relação aos ·acordos e tratados interna
cionais _dos quais o n9sso País é signatário._- De fato, o Brasil 
pode se orgulhar·de haver sido um dos primeiros País a aderir, 
desde suas origéris; ê:m 1883, a convenção de Paris; tratado 
multilateral básiéó ·cte ordenaffieniO internaCional da proprie
dade industrial., Além disso, o atua( Códígo da Propriedade 
Industrial, a Lei n9 5.772, em nenhum ponto se respeita nossos 
comprOmisso_s internàcionais. Porl:an'to, nada havia a harmo
nizàr -perante os tratados internacionais urgentes. 

Resra,-Sirii"~'-'cOmentar o projéto em relação aos avanços 
doutrinários já- éónsãgrados na legislação- de outros países, 
com finalidade de- restringir possiYeis desvios interpretativos 
à dotifriha adotada pelas leis nadoi1ais dos países avançados, 
a noss~ crítica C01iSiderará a atual Versao das regras da proprie
dade intelectual"rio_tratado da Rodada Uruguai, a ser adotada 
pelo GATT em-15âe dezembro próximo, caso oS páíses·mem
bros alcancem dirimír suas conúovérsias em outras irriPorR 
tailtes matéi-ias. · ·-

Também adôtamos as leis nacionais vigente-s dóS países 
seguintes: Aleriianha, Canadá, França, Holanda, Itália, JaR 
pãõ·,-Reino Urifdo, Suécia e Suíça. Propositadamente não 
fofáfu considerados os Estados Unidos, em face da origina
lidade de sua legislação. 

Dentro dessa metodologia é possível afirmar que o nosso 
Código atual está harmõníco com os tratados internacionais 
urgentes e as leis naçionaís dos países selecionados. 
- . -Resumind~.~obre o aspectÕ -da integração do Brasil com 

a comunidade internacional, no âmbito da propri~9ade indus
trial, não havia motivos para qualquer mudança em nossa 
lei vigente, portanto, nada justi_fica_que a administr~ç_ão Çollor 
tivesse promovido uma tramítação açodada do prOJeto na Câ
mara dos Deputados, bem _c~mo o SeJ?ado lp_é!f?._te!J.ha o mesmo 
ritmo. Quei-di:iêi; ·desejamos, na realidade, que o Senado 
não mantenha eSse ritmo de tramitação qtiC: ocorreu na: Cáma~ 
ra dos DeputadóS. 

Não é o Bx:asil que necessita alterar sua legislação de 
propriedade industrial, para poder firmar o tratado da Rodada 
Uruguai, mas- a necessidade de urgente alteração está JIO~ 
países que tanto tem nos pressionado, _e que hoje não poderão 
firmar o tratado. Esse é o _caso- dos Estados _Unidos, cuja 
lei não atende .aos seus compromissos internacionais, por 
exemplo, adotando o procedimento do primeiro a inventar, 
bem como os procedimentos relacionados à importação de 
produtos patenteados prevista na secção 337, da Lei de Tatifas 
n<? 1.930, os quais dão tratamento desigual para os estrangeiros, 
colidindo com princípios de trato igual previsto na Convenção 
de Paris e na Rodada Uruguai. 

O tempo de tramitação tem sido extremamente reduzido, 
qmüido compirado às tramitações desta matéria em países 
como Alemanha, Estados Unidos, França. Japão, Reino UniR 
do e mais países envolvidos. 

Um dos defeitos básicos na tramitação desse projeto é 
o fato de terRlhe sido dado tratamento -de lei quando, na 
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verdade, se trata de um código, o qual, pelo Regíme-nto Inter
no desta Casa~ não poderia ter tramitação,de 1.:1rgência: - __ 

Faremos referência há. algumas tendênc_ias d_o,PLÇ n_l' 

115,_ que exemplifiCam .as .incongruências. com __ os_ acordos_e 
tratados.internacionais. A primeira tendência-é .o projeto legis
lar sobre matériaS não consideradas nas1 leis nacion·ais _dos 
países envolvidos selecionados-, ou mesm~ de qualquer país. 
O exemplo está em legislar sobre marca de alto renome_, sem 
qualquer regra estatutária em ouro país. Há também a questão 
do chamado pipe line, que_ retira o direito da sociedade b_rasi
leira de usar invenções de domínio público no país ao reconhe
cer a estrangeiros, a sua titularidade. Aliás, o pipeline foi 
rejeitado_ no tratado de negodação do __ Q_..t\.TI_que, inclusive, 
no ar_t._]_0.4, estabelece:_:~ão haverá obrig~ção de prot.eger:_ 
objj:;:tos de matéria que, na data de entrada .em vigo,L_deste 
acordo para parte em questão, esteja em domínio público. 
Outra tendência é amplificar a matéria a legislar, assim o 
direito conferido ao titular de patente exclui terceiros de deter
minados a tos, direito este que se pretende adotar pela primeira 
vez em nossa País, e ainda há pouco adotado internacional
mente, atende aos chamados avanços doutrinários. Entretan
to, enquanto o_s a tos excluídos são baskan:aente de fabricar, 
usar e vender, conformeadota os. Estados.Unidos, no projeto 
adiciona os atas de comprar e exportar jamais adotados em 
k:. nacional. 

l'llpedir a exportação de um produto patenteado é, pe
rante as leis dos países envolvidos, incluído o tratado de_ Roma, 
um ato de abuso do poder económico. 

Há também a ausência da regra. O primeíro exemplo 
está em omitir que terceiros possam requerer a licença compul
sória de uma patente, por interesse público, estando a hipótese 
prevista unicamente para autoridade governamental. Em to-. 
dos os países envolvidos, exceto os Estados Ufl::idos, o interesse 
público é previsto, e inclusive em alguns p~~se_§_como a A.~ema~ 
nha, ele é o único_ motivo no texto da lei para a concessão 
da licença compulsória. Mas a omissão que atenta <?Ontra os 
princípios da lei está no ârTibito dos cOlltra~~~ e liceriças de_ 
transferência de tecnologia. De fatO~- m~Snto que se conteste 
autoridade governamental a registrar, averJ?~r ou meramente 
anotar uma licença de propriedade industria~!_!lão _l_!á qualquer 
juStifkativã parã se 01liitir a- regUla~ão _das _pr~ticas ~busiv~s 
e comerciais restritivas"t1sua:is nesses"éOntrátOs: e que sãb regu
ladas no atual Código da Propriedade Industrial. 

Em tõdos os países há regra sobre essa mat_éria e, como 
exemplo, os arts. 85 e 86 do Tratado de Rom~, tratado básico 
da Comunidade Européia, que impedem os abusos que preju
dicam o livre funcionamento da economia. Cabe, portanto, 
garantir a manutenção-do art. 29 da Lei n9 5.648/70, que confere 
ao Estado o poder de regular as formas abusivas e restritivas 
nesse campo. - -- --

Desejamos ainda, neste curto pronuncia~ento, chamar 
a atençã0 ·JS Srs. Congressistas para o intenso processo de 
desestruturação por que passa·o INPI. Inúmeros diagnósticos 
mostram a necessidade de alterações_ profundas no órgão, 
de modo a adaptá-lo à crescente demanda de seus usuários, 
mediante a racionalização, democratização, modernização e 
gerenciamento de. suas atividades. _ 

Infelizmente, a não-existência de um planejamento estra
tégico para a instituição inibe sua ação na discussão de políticas 
governamentais , enfraquecendo seus laços institucionais com 
o setor produtivo do País. 

A ausência de política nas sucessivas ãdmm1strações do 
lNPI, sendo algumas delas envolvidas em escândalos que ocu-

param e ocupam a grande imprensa, que foram e são objeto 
de auditorias, inquéritos administrativos e policiais, I;epre
s~utªIlJ .!Jrn<!: .. t>.4rr:e_ira Ofl implement<:~;ção e. intensificação de 
programas internos f;: ti-~. como conseqências, dificuldade_s_ 
de__relacionamento de- negociação, que geram a complet~ des
motivação do seu quadro funcional. 

A predominância do caráter cartorial e burocratizadp nas 
suas ativid<!des, torna-o vulneráyel às aç6es dos agentes da 
propriedade industrial que. defendem essa visão, em detri
mento das empresas,_dos inventores e demai~ entidades atuan-
tes_em citncia e tecnologia.· _ _ _ ~--· ____ ··-

___ A inf14ên_çia_ dos" agentes de propfiedade industrial~- tão.
signifi_catfva, que ch~ga~a.it)i:e_ivir dedsiv:amente na .esçoJha 
d~ se;us dirigentes._ . 

Alertanws. ainda, que procedimentos internos, adotados 
no órgão pela Administração, reforçados pelo seus pronun~ía
mentos na grande imprensa, ev~denciam uma atitude d,e incor
porar determinadas medidas co~stantt;s n9 PLÇ .n? _115. aiQ.da 
em tramitação, com_o s~ _de fato foss.e uma lei votada e_ S;:lncio
nada pela Presidência da República. A política de terra arras~ 
da, na questão da transferência da tecnologia, exemplifica 
tal fato. 

__ Par-ªl~l~Jne.nte, o atual procedimento·d~ exame surn~rio 
dos pedidos de patente acirra o cará~er cartorial, muito-propí
cio ao interesse de determinados setore_s .. 

Finalmente, Srs. Senadores_, diante das graves _e irr.e~er
síveis Coriseqências que- uma aprovação sem um aprofunda
mento da análise das. conseqências que advirão com a entrada 
em vigor. de lei, _com base_ no PLC nl' _115,_ nos termos em 
que se encontra, trará para a Nação brasileira, principalmente 
no que concerne à agricUltura, à saú~e. ao desenvolvimento 
tecnológico, enfim, à vida social, económica e política do 
País_ é. que temos nos_ manifestado _em conjunto com diversas 
entidades sindicais, técnicas e populares_ rio Fórum pela Liber
dade _do Uso do Conhecimen~o. 

~ _ Agradecemos a opo-rtunidade d~ externarmos _algumas 
das no_ssas preocupações com o PLC n9 115, çmbora o_ _tempo 
não_. nos permita continuar apontando suas impropriedades 
e absurdos, e esperamos que esta Casa promova a tr~mitaÇ~O 
do projeto na defesa dos il).teresses nacionais, bem como possi
bilite que o País se acerque da comunidade intern_acional, 
mantendo sua harmonia com os tratados internacionais vigen
tes, ao invés de submeter as vontades de grupos de interesses 
ou de assemelhação às leis naciOnais. --

,M_uito obrigado. _ _ _ __ _ 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-'-- Obrigado. Con

cedo a palavra ao professor Carfos Jorge Ros~to, do Instituto 
Agronôm_ico-de, C:ampü:tas, o último inscrito. 

.O .SR. CARLOS JORGE ROSETO -Sr. Presidente, 
SiS. Senadores, seiihoras e senhores~ em primeiro lugar, eu 
gostaria de lembrar o que dispõe o art. 59, inciso XXIX da 

----Constituição: -- - -
"XXIX- a lei assegurará aos autores de inventos 

industriais privilégio..... -

Então, a Constituição restringe a concessão do priVifé"gio 
- aoS inventos industriais. Portanto, o projeto de lei está coe
rente com a Constituição;porque- regula direitos e obrigações 
r~lativos .. à propriedade industrial. Deveria ser assim, tanto 
que o Ministro da Agricultura, originalmente,_ foi excluído 
do encaminhamento desse projeto._ Esse projeto marginalizou 
o Ministério da Agricultura, não tem o Ministro da Agricultura 
como seu signatário. 
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Toâavia, o àtt. 15 procura estender o que se entende 
por indústria -aplicaçãO iridustrial, incusivé agrícola extrativa 
ou natural -procura estender a· exp·ressâõ-industrial para 
agricultura. A primeira corteção seifa, á prOp·ósilo de emenda, 
eliminar' o art. 15, porque sabemos muito bem o que é agricul
tura e o que ~ _-in_~~-strja, e a lei não preCisa se preocu:pa·r 
em definir o que é indústria. Nós sabemos muito bem o q_!.le 
é. - - - -

Agora, como o Ministro da Agricultura fOi excluído, não 
opinou sobre ~sse projeto- ou melhor, opinou- mas a óPihião 
foi marginalizada, pOrque a opirtiâo do Ministério da Agri
cultura· era muito clara: era retirar tudo o _que se- refere a 
agricultura desse projeto.- ESSa era a opfriião do MinisÍ:ério 
da Agricultura, dada à época- teve privilégiO o ehcariiiriha~ 
mento dado pela Secretaria de Ciência e TecnOiogül, que 
é signatária do projeto. ---

Então, a primeira falha que deveria ser corrigida desse 
projeto é retirar de_le a parte da agricultura, o-u;:então,· ouvir 
o Ministério s)fAgriCi.lltura. Qlfêr âizei, ~a 1alha não ·((do 
Congresso Nacional, é do Exec:utivô que enCaminhoU a este 
Congiesso um projeto de lei que afeta profUnd3iTierite a agfi~ 
cultura sem ou-vir a Pasta da Agricultura .no encaminhamento 
do projeto. O Ministério da Agricultura foi totalmente margi~ 
nalizado. Isso aí nós não podemos deixar ·de denunciar. 

Agora, por esse -projeto-de- lei estão _patenteados todos 
os seres vivos, desde a bactéria até o homem. Esse é o entendi~ 
menta que nós temos- da." leitura que fizemc;>s ~o. projeto: Está 
publicado e escrito, é s_ó analisar-com isenção de ânimo. 

Então, começá ·pelo art. 10, IX- já foi comentado-, 
que exclui de patenteamentos processos biológicos ·naturais: 
Consequentemente, como está legislando pela negativa, todos 
os processos-de engenharia genética de obtenção de animais 
e plantas estão aqui patenteados. Isso é o que está aprovado. 

Se os procesSõ!fôe obtenção de animais e plantas supe~ 
riores _são objto de patentes e o a.rt. 42, inciso II. como já 
foi mencionado, admite o patenteamento do produto obtido 
por processo patenteado, se eu estoU patenteando os processos 
de obtenção de animais-e -pfantas e os prOdutos obtidos. por 
processo paten-teado, náo há como deixar de admitir que estão 
patenteados por essa via todos Os animais supériorés e plantaS
obtidos por processo de engenharia _genética P,álenteado. 

Isso cria um conflito na leí~ se ~- iritenção não é d_e_ pãten~ 
tear ser vivo. Foi dito aqui que esse projeto não está paten~ 
teando seres vivos superiores, animaiS ·e -pfant3S. Na nossa 
opinião, está, e, na pior das hipóteses, isso criaria um conflito 
dentro da lei, quer dizer, a lei passada a ser contraÇitória. 
Não se deve patentear seres vivoS, mas es_tão sendo paten
teados. Então, a lei não pode ser feita dessa forma, a lei 
tem que ser redonda, a lei tem que ser harmônica. Esse é 
um princípio jurídico. A lei não pode ser contraditória em 
si mesma. Patentear num artigo e despatentear noutro artigo. 
Ela tem que ser coerente. _:1;:1~ tem que ser harmónica a fim 
de não criar conflito decisório -posteriOrmente-em juizados; 
em debates, em questões judiciais. 

A nossa sugestão em relaç.ãq ao art. 10, iitdsri IX, é 
que não sejam patenteados processos na engenharia genética 
para obtenção de plantas e animais superiores._ E por que 
não se deve fazê~ lo? Porque o processo de engenharia genética 
e o seu domínio permite que, através de um ·processo, se 
obtenham milhares de produtos. 

No caso da engenharia genética, biotecnologia, o paten~ 
teamento do processo é muito maiS grave do que o patentea
mento do produto, ao invés do que acontece na mecânica, 

na química. Voce não pa,tenteia o produto na química, paten
teia o processo, porque voce pode descobrir um outro processo 
de obter aquele mesmo produto, como foi feito pelO AZT. 

Então, essa é a estratégia da indústria química:-não pate-n
tear o produto, patentear o processo. Mas na engenharia gené
tica é o inverso. Um processo dá para ter milhares de plantas 
s~:~periores modificadas e e-ngenheíradas. Então, é muito mais 
grave o patenteametlto do processo do que o patenteamento 
do produto, embora essa lei esteja patenteando o processo 
e também o produto, como menciona aqui o art. 42, que 
diz que todo o produto obtido de processo patenteado é objeto 
de patente. ___ _ 

_ ~sta é aprimdta:sugestão: não permifi:f o patenreamento 
de processos de· obtenção de plantas e animais superiores. 
Por quê? O patenteamento desse processo impossibilita a 
transferência de tecnologia. _ __ _ __ _ 

Falamos ·muito da riqueza de biodiversidade no Brasil. 
que nós devemos negociar. A Convenção da Biodiversidade 
estabelece que em troca da biodiversidade do Terceiro Mundo 
deve existir Uma 'transferência de t_ecri<?togia. Mas a pergunta 
q-Ue nenhum cíentisfa favO-fável ão patenteamento até agora 
respondeu é a seguinte: como pode haver transferência de 
tecnologia se os processos estão patenteados. se não podemos 
usá~los? Mesmo que aprendamos. não -podemos utilízá~los. 
Como é qtre vai exiStir essa tiãnsfe~~~cia de tecnologia? Isso 
até agora não foi explicado e precisa ser explicado. 

O art. 18 trata de uma outra questão, que é o ponto 
nevrálgico: . 

Art. 1&. NãO :sãO patenteáveis: 
................... ·-· --~-·-·-········· ........................ ·"·-~-·-· 
III- seres Vivos," inclusive microorganismos quando iso~ 

lados em process-o industrial. 
Nós ternos que-ler como está escrito; e está escrito que 

não são patente~ veis_ desde que isolados em processo indus
trial. 

Agora, qual é o ser vivo que está isolado em processo 
industrial? Muito -poucos. O algodão está isolado de processo 
industrial? Não, com fibra do algodão se faz tecido. A vaca 
está ísolada do processo industrial? Não. Com o couro da 
vaca se faz calçado, com o leite da vaca se faz_laticínio, man
teira, queijo e urna porção~de coisas. 

Qual é o ser vivo _cjue está isolado do process-o industrial? 
Eu diria qUe quase nenhum. De modo que se estou admitindo 
apenas o não patenteamento de seres vivos, inclusive microor~ 
ganismos, quando isolado_s d_o processo industrial, eu estou 
patenteando tudo. porque qualquer ser vivo sempre está liga~ 
do a algum processo industrial, como matéria prima. 

O nosso entendimento é que aqui tUdo está patenteado, 
desde a bactéria até o homem. Não se excluiu nada na forma 
como está aprovado peia Câmara dos Deputados. Se a inten
ção é apenas de paten"tear microorganism6s,- se- a 1útenção 
é essa, então o inciso III teria que colocar um ponto final 
"em seres vivos", e retirar o resto. Ou. então, redigir como 
foi sugerido aqui: "se~es vivos, exclusive _microorganismos" c 

Aí fica exduldO. E-uma redação que, intencionalmente, deixa
ria de patentear plantas superiores e animais, e permitiria 
o patenteamento de microorganismos. 

Mas, da forma como está __redigido e aprovado, está tudo 
patenteadO, desde bactérias até o homem, disde que seja 
ser vivo engenheirado. Isso é o que- esá aprovado. Ao contrário 
do que foi explicitado aqui pelo representante do Governo, 
do qual, nessa questão, discordamos frontalmente. 
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Depois de tUdo patenteado. e se os p-rocessos de transfe
rência de genes para plantas e animais -estão patenteados, 
como é que a ciêncía não fiCa prejudicaçJ_a? _Çomg __ é que a 
ciência não fica iriibida se ela não pode usar esses processos? 
Mesmo que aprenda, mesmo que absorva essa tecnologia, 
não pode usar. Como é que _ela não fica cerceada? É lógico 
que ela fica cerceada, sim! E limitada, sim! E prejudicada, 
sim! 

Agora, outra coisa. Vamos ao- art. 43, que foi anterior
mente mencionado, dando um exemplo de como a ciência 
não será prejudicada. O art. 43,- inCiso II foi lido: 

"Atas pr-ãticados não autorizados, com a firlali.::-
dade experimental, relacionados a est~dos ou pesquisas 
científicas ou tecnológicas." 

Mas o inciso que interessa à vida rião é o)I~_ é o V, 
que diz: 

"Esses privilégios da patente ·nãO Se- aj:iHcám ã." iú
ceiros. que, no caso de patentes relacionadas com maté
ria viva, utilízem ·sem fírialidade _económica o produto 
patenteado como fonte inicial de variação e propagação 
para obter outros produtos." 

O que está es.críto aqui é que oS:ciêlltísfa:S da Embrapa, 
toda a área da agricultura, que utiliza plantas para fazer melho
ramentos -como. fonte inici3.1- e hoje eles têm, no País, 
liberdade de usar a variabilidade de plantas para fins de melho
ramento- estará impedida de usar essas plantas patenteadas 
como fonte de variação inicial, com finalida<?~ econômica. 
É lógiCo que o riiclhorista ·ae plantas de algodão, de trigo,_ 
de arroz, de soja, que vai usar uma plantã- como fo~te inicial 
de variação, o faz com objetivo económlcó,.pãra'obtei-uma 
nova variedade e colocá-la à disposição dos agricultores. 

E esse direito do melhorista está cassado; o direito- de 
usar essa variabilidade está cassado. Então, o que vão poder 
fazer os pesquisadores do Estado, a partir da aprovação dessa 
lei, se ela for aprovada dessa forma'? Eles vão testar variedades 
para as multinacionais: -

Aí, eles se encaixam no inciso II: atos praticados, não 
autorizados, mas que tém objcto de estudo e pesquisa cientí
fica e tecnológica. Quer dizer, os pesquisado_res d~sj~stituf-
ções, hoje, que fazem variedades ae pfãiuas e as colocam 
à disposição dos agricült6!es do Brasil vão· ser transformados 
em testadores de_variedades:para as _grandes empresas multí
nacionais. Não há a- menor dúvida dissO da leitura desse texto 
que está aprovad'?_· _ _ ___ _ 

E se isso for debatido co~ os pesquisadores das empresas 
e das instituiç"ões de pesquisas no Brasil, eles vão di_zer que_ 
realmente é assim mesmo, porqUe -o ·eniend~ento é muito 
explícito e muito claro. __ 

Agora, mais grave ainda, não apenas isso, esse projeto 
está cerceando o uso de toda essa variabilidade obtida pelo 
Ptiffieiro Mundo de plantas transgênicas. O inciS"6Vl diz mUito_
claramente que a·patcnte nã<?_ s~_aplica a terc~iros, etC., maté~· 
riã. víVa pateiltfiãOa-; ctesae ijilc não seja utilizad~ ~-r~~ multi- _ 
plicação- ·ou propagação comc:tcial d_a matéria viva em çausa,_ 
Ou seja, se pode usar cana: patenteada para fazer garapa, 
mas abrir um sulco e plantar, nunca. Não se pode propagar 
ou multiplicar. Isso -aqui ·está cassando o direito dos agricul
tore-s de plantar, de reproduzir. Sai Um feijão na praça, o 
agricultor, aprova-da essa lei, pode __ comprá-lo_ e fazer uma .. 
feijoada, mas fazer um feijoeiro não pode, é crime. Ele vru 

poder comprar um tomate e fazer. uma salada, mas se fizer 
um tomateiro estârã ·sllie"ito :a p'enalidade. _ . _ 

Senhores, OS agricultores do ~rasil nffi-9 vão acejtar _çssa 
regra, não vão aceitar ~s:S~_ lei. Esse é um Caso em que o 
direito diz: "Quando a lei se confronta com o costj.Jmc. o_ 
cõstume é arraigado, o c.ostume tem muita força, tem mili~o _ 
poder." E, muitas vezes_. o direito é colocado de lado, o costu
me vence a lei. Não podemos legislar contrariamente aos cos
tumes, não podemos cassar o dire_ito _ç!e. ~s ag~icul~<?re_s_ planta
rem. Essa lei está CassaÍldo o direito do agricultor plantar 
tudo, desde o feijãO até a cana, __ e, _inclusi":e _d_~ reproduzir 
a_niroais patenteadoS. -- _ _ _ _ 

Isso é o que está claro, explícito no projeto de leí. E~tá 
explíci-to! E há o agravante que foi aq~~ :~~n_~_n_t::i~~ó ·pelo 
representante do INPI. O ã.i-t. 42 tei:ti :0 privi~é_gio d~ deter-
minar quem é que pode comprar tecnologia. _ 

Ora, a lei deveria obrigar o detentor do monopólio a 
fornecer tecnologia e abastecer o mercado, Mas não! Está 
conferindo ao detentor do monopólio o direito de dizer quem 
é que pOde uSar a tecnologia -dele, quem é qu~_pode comprar 
a_su·a te_cnologia. Ora._até hoje tivemos liberdade de compra. 
Se você tem dinheirO, você compra. Agora, ·não! Ppr esse 
projeto de lei, só compra quem o detentor da tecnologj_a a_uto~ 
rizar. Isso_ daí vai perrriifir uma verticalização do monopólio. 
O sujeito descobre uma variedade de algodão resistente ao 
bicudo, ele vai dizer para o ag!i_cultor:_~·Você __ usa s~ m~ vendeJ 
a ritatéria prírila". Com -issO, ele ve-iticaliza o monopólio e 
não detém o monopólio apenas na produção de algodão. Ele 
vai deter o monopólio de toda_ a agroíndústria algodoeira. 
Essa é a _con~~güên~ia ~es~e-monopólio de corri pra que _está 
aqui riO ciri_. 42. _ 

~ Para encerrar, gostária de diz.er que nesse artigo que 
foi citac;lo aqui, sobre segredo de negócio, se não se tiver 
patente, é um desastre pior ai_nda que a patente. __ _ 

- Mas, no art. -195, incis-o XI, manda-se para a cadeia, 
pura e simplesmente -_detenção de três meses a um ano 
-, quem divulgar, explorar ou utilizar conhecimentos ou dados 
confidenciais, sem definir o que sejam dados C(_?nfidenciai_s. 

_, Isso é iricoilstititcíonal.-POrqUe o nosso art. 59 , que é 
um direito pétreo d~ COrtstitir.ição, em· seu i'neiso IX, estabe
lece a liberdade de expressão intelectual. E rhais grave ainda, 
s~_çb.oca frontalmente com a D~claração Uni~~rsal dos Direi
tos do Homem, art~ 19,_ que diz: ''_1'odo hoJ!lem tem _direito 
á-Jiberdade de opinião, eXpressáo". 

Esse direito inclui a liberdade, sem interferêricías, de 
ter Opiniões e de procurar receber e transmitir itiJórinaÇões 
e idéias; por quaisquer mei~.s •. indepel!_d~_~t_e!Uef!~e de_ fron
teira. O direito à informação é um direito humano funda
mental e sagrado. Não podemos mandar- para a cadeia que·m 
dá infónriaçãoo técnicã. ---'- · · - - - -

- Mesmo depois de 30 anos_de traf:?_alho,o_engenheiro não 
pôdêrá usar o-s Conhecirllentos_ que ele adquiriu numa erripresa, 
pois o empresário diria: "'E~~es conhecimc;:pt~s sã9 confiçien
cíaiS, vOcê éitá impedido de usar." Como é que vamos ter 
a propagação do conhecimento em um país do Terceiro Mundo 
se aprovarmos uma· Jei dessas, que manda para a cadeia quem 
usa e trans_fere conhecime'ntos, que é·mn direito humano fun
damental. Não podemos aprovar iSsO ~e.ssa forma, porque 
tem· efeitos citastr-ôfíCOS ·sobre a sociedade brasileira. 

E, enterrando, o art. 59 • íiidSó- XXIX, da COriStituição, 
é muito claro que a patente será concedida tendo em vista 
o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e económico 
do País. Mas, da forma como está sendo feita, essa lei é 
contrária ao interesse social e cã.usa desequilíbrio e fechamento 
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de inúmeras empresas, ·inibe o dese-nv(;)-lvimerytR, tecnológico 
e, do ponto de vista econõmico, -é .uiri giàJide retrocesso: 
vai emPobrecer o Brasil. Obrigado. - -

o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Encerradas· as 
manifestações das entidades credenciadas, concedo a palavra 
ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO -Sr. PresÍde.11te. Sr:-Rel~tor: Sr. 
Senador César Dias, caros Depoentes, senhoras e s_enhores, 
felicito-me por estar neSta reunião e apênas fico com grande 
pesar por ter chegado atrasado,_ ~ã<? por vontade própria, 
mas porque ·eupar1icípava de uma reunião da E~ecutiva d_o _ 
PMDB: e haVia algumas cois_as de importância' fUndamentai 
para o nosso País que deveriam ser discutidas. 

Sintá-me. neste moffi-ento. pe~alizado Por não ter ouVido 
o Dr. MárciO- e outros depoentes. Qua-ntO aq Di-. Márcio, 
contudo, já o ouvi e já discuti conl ele e.rlOrmement~_. e procuw 
rei mesmo a Embrapa ----:· .:. ·entidàdç que_ me -merece todo 
o re_speito _:para-ouvir o seu ponto'de viSta, porque certa 
vez fui convidado para participar de um debate sobre esse 
assunto. _ _ _ _ -

O projctõ ci{Õda __ estava na Câmara dos Deputados, mas 
, eu queria me anteceder à sua chegada aqui no Senado e tomar 
· conhecimento dele. A conferencista, a cientista, segundo se 

apresentou, terminou dizendo que o Congresso-Nacional de
veria cobrar o seu último resquício de dignidade_ rejeitando 
totalmente essa lei. 

Sr. Presidente, pfecisamos muito dos homens h_eróic(_)~_ 
na época da ditadura. Eles nos fizeram falta._ Tivemos muitos 
companheiros. Alguns se esconderam naquela época e apare
ceram agora, num momento em que precisamos de compew 
téncia, de discussão, precisamos de criar principalmente o 
contraditório, ouvir as diversasopiniõ6s-.-

Nós, políticos, .somos obrigados sempre a ser especialistas 
em generalidades. Se não formos assessorados por pessoas 
com conhecimentos específicos em cada área, corremos o ris
co, com a melhor das intençóes, com o· maior dos heroísmos, 
de cometer estupidez com o nosso po-vo. 

Quero lembrar aqui um fato utópico, um fato que acon
teceu recentemente na nossa sociedade, que foi a lei de prote
ção à informática. Ela -foi aprovada por unanimidade, com 
um heroísmo tremendo, e trouxe um enorme benefício a de
z~sseis empresas e submeteu ao obscurantismo o re~to do 
País. Perdeu a indústria nacional a competitívidade; o povo 
brasileiro "dançou", e muito, com aquela proteção. 

Mas dezesseis empresas agradecem aquela proteção. De
zesseis. Não mais. E agora, neste instante, também estamos 
ouvindo pessoas emitirem as suas opiniões. Mas, ao mesmo 
tempo que ouço as opiniões conflitantes - é bom que as 
ouçamos-, fico com uma certa pena do Parlamentar, do Sena
dor que terá depois que decidir, não para um setor, não para 
as corporações. mas olhando principalmente o interesse do 
povo brasileiro - não só desta geração, mas também dos 
nossos pósteros. 

Neste momento, sinto mais pena dO-riOSS"o R,elator, que 
é mitigada, diminuída, minimizada, porque não só nesta ses
são, mas na anterior, tivemos a oportunidade de ouvir pessoas 
competentes, e, principalmente, pessoas com espfrito público, • 
não corporativistas. -o corporativismo é a forma mais retró
grada das pessoas se expressarem na política, acha que pode _ 
criar um casulo de felicidade para a sua corporação, desde
nhando ou esquecendo o resto da sociedade. 

Considero i~so_ hoj~ quase iillpossível. Q!J.ando aql!ela 
nave espadal subiu e tirou fotografiãs ,de t<:?do o mundo, senti, 
tive a impressão qú.é estávamos numa--grande embarcação. 
O mundo todo é _!.lma grande embarcação, onde todos estamos. 
No entanto, nessa embarcação te'rriOs poucos passageiros de" 
primeira classe,_ àiguns de segunda classe,_ e os outros sá-o_ 
de terceira, quarta e quinta cla_sse. - __ 

A coisa fiCa complicada justamente aí, Sr. Presidente, 
no. momento de criar Jegras de convivência entre esses passa
geiros e permitir o acesso dos passageiros_ de quinta classe 
à_ primeira classe. Desconhecer a força das grandes potências 
internacionais, neste momento, pode ser um crime h~diondo, 
sem_ penalização com cadeia, mas com a penalização coletiva 
da sociedade. -

__ De maf!eira que ci que deve nos nq_n~are, principa~n:t_ente. 
o nosso Relator, Sen3dor -Eicio Alvares, é o espíritO público, 
o espírito político, o in~_eresse do povo brasileiro. Se ficar 
nítido, claro qrie o ihtereSse do povo brasileiro é simplesmente 
o de rechaçar-nos e isolarwno~ dQ_m~rcado internacional intei
ramente, ou_ até ,criar certaS-pioteções corpOrativistas aqui 
dentro, vamos discutir issO. Vamos debater a repercussão que 
terá não em nós_, e_ nem nas corporações protegidas, mas no 
povo como um todo. _ 

É muíto_fácil para nós-::- e ninguéin discutiu aqui, por 
exemplo - reconhecer a autoria intelectual de um samb~. _ 
Todo mundo reconhece e paga direitos aufõrais. Todos_ acha
mos que é mais .do que justo, màis do que cert9, porque, 
afinal que contas~ trata-se de um artista, que teve uma inspira-
ção; ele deve s_er protegido. _ -

_ __ Mas quando_ s_e trata de um estudo científiCo, talvez_ até 
por"que seja ele tão pouco apoiado em I]OSSO __ !:aí~, e exista 
em ilhas tão pequenas, isso para nós fiCa--Uni pouco difícil. 
É alguma coisa que pertence a outra classe desse grande navio 
a que me referi. 

No entanto, também essa lei, nobre Senador Elcio Alva
res, é mais ou menos como segurar passarinho na mão. Se 
se apertar, ele morre; se se abrir a mão, ele voa. Como é. 
que vamos proceder diante disso? O bom senso deverá ser 
o norteador. Mas, além dele, temos um número enorme de 
brasileiros com espírito público, não só com espírito corpora
tivista, que o poderão assessorare que poderão nos assessorar. 

A lei é importante? Este auditório dá a resposta. Ela 
é importantíssima. Poderia aqui repetir Einstein. Quando 
foram discutir com ele a Lei da Relatividade. quando o auditów 
rio, apinhado de cientistas, o esperava, para ouvi-lo, ele disse: 
Se consegui juntar tantos-cientistas, tantas pessoas importantes 
neste auditório, é porque tenho razão. Porque se fosse uma 
tolice, ninguém viria aqui. Ela é importantíssima para o Brasil 
de hoje, para o Brasil do futuro. 

Fechar, pura e simPlesmente, é uma experiência que já 
tivemos e que nos ensinou. Devo dizer que houve Uma época 
da minha vida que olhei com muita simpatia para aquele gran
de conglomerado de naç6es. Achava que daria certo. Pensava: 
Eles estão infensos aos imperialistas, vão resolver todos os 
problemas. Sessenta e tantos anos depois verificamos que não 
é bem assim. Fui verificàiln loco, Sr. Presidente. Gosto muito 
de ver as coisas, de sentir as coisas. De maneira que fica-nos 
agora a responsabilidade:. 

Quero levar os meus cumprimentos às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos, 
que criaram a possibilidade do contraditório de todas as entida
des, de se mostrar todos os aspectos. o jurídico,_o científico, 
o empresarial e, finalmente, o político, ou s~ja, ~do interesse 
de todo o nosso povo. -
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Eu te fia enormes perguntas a fazer, mas o tempo nos 
diz que temos compromissos daqui a pouco, no pleniírio, e 
em outras comissões.- Quero dizer que todos os depoimentos 
que foram feitos aqui fOtârh.íniporta·ntfssirilõS, e qüé n·ão·fi~ 
quem os depoentes apenas nos depoimentos, mas nos reme
tam, ou ao Sr. Relator, um documento sucinto do ponto de 
vista de vocês, não de maneira· dogmática, mas de maneira 
que possa ser debatido e apreendido. 

Termíno me- congratulando Com as Presidências das Co
missões, com o Sr. Relator, e, principalmente, com todos 
os depoentes que vieram dar a sua contribuição a._esta CoiriiS
são. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Mais algum dos 
Srs~ Senadores deseja se manifestar? (Pausa) 

Aos Srs. ExpoSimtes-que desejarem faier um comentário 
·final, pedimos que passem o memorial ao nobre Relator. em. 
razão de uma série de problemas que ternos que enfrentar 
hoje. 

Com a palavra o Senador Elcio Alva_res. 
O~ SR. RELATOR (Elcio Alvares) - Reitero aquele 

propósito inicial. Tenho a impressão de que, pelos· debates 
e comentários~ alguma coisa merece, até certo ponto, -o contrã: 
ditório. Os expositores, que foram importantes, encaminharão. 
esse documento, que vou receber com IU1,.1_i10 prazer. E conti~ 
nuo inteira"merite acerto a qualquer manifestação oportuna 
que julgue válida na apreciação desse relatóriO: 

Estou desenvolvendo um raciocínio aqui, -depois da con.:. 
versa com o meu Líder, Marco Maciel. Esse parecer vai ser 
não pessoal; vou subrnetê~lo primeiramente às comissões é, 
depois, às lideranças do Partido, para que obtenhamos então, 
se possível, uma média, conforme falou muito bem o Senador 

Ronan TitO-;- que ve-nha a beneficiar o País que é. acima d~ 
tudo, a nossa gl-ande preocupação; 

Neste momento reitero o que já foi dito, continuo inteira~ 
mente aberto ao debate da matéria. que vãmos examinar com 
muita atenção, principalmente deixando para os presentes 
a convicção de que o parecer necessariamente vai passar pelas
lideranças do Senado da República. 

O SR, PRESIDENTJ<; (Iram Saraiva) -, Com a palavra 
o Presidente da Comissão de A~suntos Econ.ômiCOs. -senadOr 
João Rocha. 

~ ~ ~ O SR- PRESIDENTE (João Rocha) - As Presidências 
das Comissões de Assuntos_ Econômicos e de, ConstituiçãQ. 
Justiça e Cidadania agradecem a presença de todos os exposi~ 
tores convidados e dos r:Cpresentantes de entidades creden~ 
ciadas_: E querem dizer que têm a certeza de que com a aber~ 
tura que existiu na primeira aUdiência aqui rea1izada, nesta 
segunda, que tratou da biotecnologia, naS colocações feitas 
pelo Senador Elcio AIVii~es~ de que a preocupação do Senado 

_é fazer uma lei que tenha como preocupação maior os-inte~ 
resses do nosso País, e,com a capacidade do Relator e a 
preocupação que ele tem de dividir essa responsabilidade com 

.t9çl9s os membros representativos da sociedade, com todos 
os representantes dos partidos políticos que têm assento ·nesta 
Ç_~sa. essa lei r~almente terá ·um conteúdo que virá atender 
às necessidades do nosso País. - -

- Agi-ãdecemos a todàs. _agradecemos a presença dos Srs. 
Senadores e damos por encerrada a presente audiência pú
blica. 

Muito obrigado. 
(Levanta-se a reunião às 13h05min.) 


