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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX-N" 151 _SEXTA· FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 1994 BRASÍLIA-DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Emenda apresentada perante a Comissão Mista, destinada a 

examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n' 716, de 18 
· de novembro de 19949 que "Dispõe sobre a ass.mção, pela União, 

de credito ela Expor! Development Corpa<atioo. - EDC, e de de
bêntures emitidas pela EMBRAER- Empresa Brasileira de Aero
nãutica S.A., bem como sobre a utilização de cm!itos ela União 
junto à EMBRAER-Empresa Brasileira de Aerooántica'', (Reedi
ção ela MP n' 666!94): 

EMENDASUPRESSNA 
Suprima-se o parãgrafo ánico do artigo 5' ela Medida Provi-

s6da n'719/94. · 

Justificação 
O parágrafo em.tela exclui a aplicação ela cominação de re

velia e confiSSão A União, nas causas de natureza tiabalhista. Tra
ta-se ela instituição de privilégio prooessual injustificado,,que tem 
como objetivo tomar a União isenta dos ôm.ts de sua omissão. A 

CoJ!!!l'!!SSista Emenda N" inl=upção elos pmzos processuais a seu favor, opemcla pelas Me
-""""'""'"""'-----------'"""00"""1=--- ··<lidas Provisórias n"s 316, 321, 325, 330 e reedições não fo~ per
Deputado Emesto Gradella cebe-se; suficiente para pem1itir que a UniãO viesse a ser repre

Acrescente-se o seguiDt.e art. 4°, renumerando-se os demais: 

"Art. 4'- FICa a Empresa Brasileira de Aerooáuti
ca S.A. - EMBRAER exclillcla do PrÕgmma Nacioual 
de Desestatização, alado pela Lei n• 8.031, de 12 de 
abril de 1990~" 

Jnstilicação 
A Embmer, empresa do ramo aeronãutico que lida can tec

nologia de ponta, é estratégica para o desenvolvimento cienlífico e 
tecnológico do. Pals. Mais que necessidade, é imprescilldlvel para 
o Brasil que a Embraer continue sob o controle da União. 

Sala das Sessões, 23 deoovembrode 1994.-E'.m<s*>Graddha. 
Emendas apresentaclas peraute a Comissão Mista, destinada 

a examinar1e emitir parecer sobre a Medida Provisórian° 719, de 
!8 de noven;>bro de 1994, que ''Dispõe sobre o exerácio elas atri
buições instil!lcionais ela Advocacia.(lerai ela União, em cariler 
OlllelgOucial e piuvisório, e dá oolras providências'~ (Reedição da . 
M)?n°671f94)= 

Congressistus Emendas u" 

Deputado Gastone Rigbi 007' 015, 021,022, 023 
Deputado José Fortunati 

Deputado José Luiz Maia 

Deputado Miro Teixeira 

Senador Ney Maraubão 

Deputado Nilsou G!.oson 

001, 002, 004, 016, 017, 018, 
019,020 

005,012,013, 026, 027 

006,014,028 

009, 010,011, 029 

003. 008. 024, 025 

sentacla a oonten1o em juizo. A instituição de novoS mecanismos 
que venham a favorecer unilateralmente a União em joízo, espe
cialmente nas causas lr.lbalbh:tas, revela-se, assim. contrária ao in
teresse do llabalhador e cm:eadoca do seu jus postulandi, mere
eeudo, portanto, a uossa rejeição. 

Saladas Sessões, 24deuovembro de 1994.-JoséFortuua
ti, Lider do Pr. 

EMENDA SUPRESSNA 

Suprima-se o artigo 6' da Medida Provisória n' 719, de 18 
de uovembro de 1994. 

Justificação 

Da mesma forma que o.parãgrafo ánico do artigo s•, o arti
go 6' proamo instituir privilégio prooessual à União, ao tomar ob
rigatória a intim>ção pessoal do membro ela AGU. Embora dispo
·sitivo idêntico seja válido para o Ministério l'llblico (artigo 236, § 
2•, do Código de Processo Civil), não nos parece justificável a sua 
extensão genérica aos membros da Advocacia.(Jera! ela União, até 
pmque as missões institucionais elos dois 6rgiios não se confun
dem. Propomos, portanto, a supressão do dispositivo. 

Sala elas Sessões, 24 de novembro de 1994,- José Fortuna-
ti, Líder ilo PT. . 

Dê-se ao artigo 6° e ao seu paDÍglaÍo. a seguinte redação: 

''M- 6°--A intimação de membro da Advocacia
Geral da União, e dos seus 6Igãos Vinculados. em qual
quer caso, será feita pessoalmente. 

Parágrafo ánico- O disposto neste artigo se apli
ca aos n .. presentantes judiciais da União designados na 
fotma da Lei." 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VlLELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Gera1 do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTODAPAZJÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTOCOUilNHOMADRUGA 
Diretor Adjunto 

Justificação 

A aprovação da presente emenda se faz necessária, por
quanto são' os integrantes dos departamentos juridicos dos 6rgãos 
Vmculados os responsáveis pela defesa de 80% (oitenta pór cento) . 
das ações de interesse da União, tarefa cada dia mais difícil em 
virtude do coosider.\vel aumento de processos judiciais e da ex
pressiva diminuição de seus quadros ao longo dos últimos 
anos. além de ser medida de vital importi.Dcia para a defesa 
do erário. 

Plenário Ulysses Guimarães.- Nilson Gibson. 

EMENDA MODIFICATIV A 

Dê-se ao artigo 17 a seguin"' redação: 

"Art- 17. Até que seja implantado o quadro de 
cm:gos efetivos da Advocacia-Geral da União, os servi
dores requisitados na forma do artigo 47 da Lei Ccmple
mentar n• 73, de 1993. fariio jus à Gratificação de 
Representação de que trata o artig~ da Lei n• lj.216, 
de 13 de agosto de 1992, oom as ar..rações deoomm"'s 
do disposto no artigo 13 da Lei n• 8.460, de 17 de se· 
tembro de 1992. 

§ 1•. A Gratificação de que tiata o caput, oompa· 
tível com as demais vantagens específicas altibuídas ao 
cargo efetivo- detido por servidor em exet:clcio na Insti
ruição, não se incorpcn. ao vencimeiJto ou soldo, nem 
aos proventos de aposemadoria ou pensão. bem assim 
não integl'a a base de cálculo de quaisquer outros benefí
cios ou vantagens. 

§ 2°. Em nenhuma hipótese a Gratificação referi
da neste artigo será paga aos que sejrii:t titulares de car
go ·ou função de conílliilça ou de gratificação de 
representação devida em virtude de outro ato autorizati-
vo. 

§ 3• O Advogado-Gemi da União, observado o 
disposto no.par.lgiafo anterior, poderá deferir a vanta
gem de que liata este artigo aos representantes judiciais 
da União, desiguãllos na forma do artigo 69 da Lei 
Complementar n• 73, de 1993. 

§ 4•. Ao Advoga<krGexal da União caberá disci
plinar a concessão da vantagem objeto deste artigo. se
gundo as atribuições de cada beneficiário e obsetVados 
os níveis COnstanteS do Anexo VI da Lei n° 8.460, de 
1992. 

§ 5°. Os quantitativos de Gratificações ·a serem-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidad da Mesa do Secado Fedmll 

ASSINATURAS. 
Semestial ------- R$ 23,54 

Tiragem: 850 exemplares 

concedidos em decorrência do disposto neste artigO se
Ião f!Xlldos em ato do Presidente da República, ouvida a 
Secretaria da Administiação Federal." 

Justificação 

A redação original proposta pela 'Medida Provisória n• 
562'94 tem dois inconvenientes: 1 O) cria mais um tipo de gratifica
ção pelo exerclcio de 6!:gão específico, a par das Funções Gratifi· 
cadas, das Gratif~eações de Representação devidas pelo exero!cio 
nas • Secretarias da Presidência e das Gratificações de Repre
sentação de Gabinete devi~ pelo exercício nos órglos essenciais 
da Presidência da Repúblicll; '1:' por ter valores que podem ser 
equivalentes aos de um cargo em comissão. gera a possibilidade 

-.de um servidor que a receba. sermelborremnnerado do que se esti
vesse investido num cargo em comissão, provocando desmotiva
ção e desinteresse pelos encargos de chefia. Entendemos, assim. 
como solução mais adequada que seja concedida gr;atificação de 
representação idêntica à deferida pelo exercício nos ÓIJlãos essen
ciais da PresidêD&ia.. para que se evite a proliferação de vantagens 
diferenciadas e a quebra da hierarquia. Entendemo:;, contudo. que 
opor1llnamente esta Gratificação podetá vir a ser tomada perma· 
nente. oo estendida aos Advogados da União, como já ocorre hoje 
COm os demais órgãos da PreSidência qu-e têm quadros próprios e 
mesmo assim deferem vantagens especiais a seus Servidores, em 
caráter permanente. 

Sala das Sessões. 24 de novembro de 1994.-José Fortuoa
ti,LiderdoPT. 

Dê--se ao art. 19 a seguinte redação. e suprimam-se seus 
iteris (! e U) e parágrafos (I •, '1:', 3° e 4"), da Medida Provis6ria n• 
719194: 

"Art-19. São transpostos, para as cam:iras da Ad
vOcacia-Geral da União, os atuais cargos efetivos de 
Subprocurador-Geral e Procu:rador da Fazenda Nacional, 
e os de Assistente Jurídico da Administiação Federnl di· 
reta, com os seus respectivos titulare~ inclusive os car
gos vagos, observ~ a correlação estabelecida no 
Anexo IV." 

Justificação 

A presente emenda objetiva evitar discrimfuação esboçada 
nó art. 19, inciso I. da MP n• 719194, afastando, dessa fonna, fia. 
grante injustiça ensejadora de possíVeis medidas i1a órbita do Judi
ciário. 

2.A proposta acima não viola os arts. 37. inciso n e 48, in
ciso X. da atual Carta Magna, pretendendo. todavia. apenas abri
gar. na transposição. os atuais cargos efetivos de Subprocurador
Geral e Procurador da Fazenda Nacional, e os de Assistente Jurídi-
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co, onde estes fomm providos antes e depois da atual Lei Maior Emenda Aditi';,. 
em virtude de lei es;peclficà: · 

3.Frisa-se, por oportuno, que o Concurso Público sempre 
foi exigido pelas Constituições da República Federativa do Brasil 
(1946, 1967, EC n• 1/69 e 1988), no entanto, é sabido por todos 
que antes da Carta de !988, houve na Administração Federal in
vestiduras sem o devido Concurso Interno ou Extemo, inclusive 
nas carreiras objeto da presente transposição. 

4. O eminente Juiz Plauto Ribeiro, do Tribunal Regional 
Federal da t• Região, relator do_ Mandado de Segurança n° 
93~01.05276-8 (DJ de 23/3/93), ao deferir a liminar pleiteada 
pela impetrante União Federal, entendeu "que as leis que pre
viam provimento de cilrgos, mediante ascensão funcional, 
transferência e aproveitamento, somente tomaram-se inaplicá
veis a partir da publicação da ADm n• 837-4-DF, de 17 de fe
vereiro de 1993, nos termos do julgado". Assim, os atos de as
censão funcional praticados até a publicação da citada ADIN 
(DJ 17/2193) são legítimos, porque alicerçados na legislação vi
gente, que, só na data supra foi suspensa a eficácia do item m 
do art. 8° da Lei n° 8.112/90, com efeito ex nuoc (de agora em 
diante, para o futuro)-

Assim, não há rnzão plausível para a patente discriminação 
ora declinada na supramencionada. MP, COntrariando, portanto, a 
Lei Complementar n• 73/93 (arts. 2•, &5°, 20, incisos I e ll; e 69), 
onde esta, hierarquicamente superior, não fez qualquer distinção 
referente à investidura nas caneiras em comento. Sendo, por con
seguinte,. inconstitucionais os itens e pãrágnúos do art. 19 em 
questão por ferirem o disposto no art. 5°, caput~ e incisos XIII e 
XXXVI, da CF. 

Dê-se ao artigo 19 a seguinte redação: 

José Luiz Maia. 
Dê-se ao artigo 19 a seguinte redação: 

"Art. 19 - São transpostos. para as carreiras da 
Advocacia-Geral da União, os atuais cargos efetivos de 
Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional, Proeur.ídor 
da Fazenda Nacional e de Assistentes Jwfdicos da Ad
minis!Iação Federal direta. 

§ l • A transposição objeto deste artigo abrange os 
cargos e seus titulares; 

§ zo A transposição observará as correlaçõ
es estabelecidas no anexo IV desta Medida Provi
sória. 

Suprimam-se os inciSoS I e n, assim como_ os §§ 
l 0 e4°, 

Justificação 

. _ A presente proposta de modificação visa corrigir inequívoca 
discriminação ãs classes aludidas no artigo supra- mencionado, 
cujas investiduras decorreram de atos perlei~n!e legítimos, 
fundamentados em dispositivos legais que regularam a matéria, 
sendo de evidência, portanto, a licirude dos procedimentos da Ad
ministração Pública Federal, obrigatoriamente submetidas ao exa
me do Tribunal de Conta's da União. 

A própria Constituição..Federal vigente, ao oonvalidar os 
atos anteriores, deu o cunho legal aos concursos, processo seletivo 
- ascensão funcional, pois Se assim não o quisesse teria suspendi
do seus efeitos a pa.Itir de então. ~e o Consti.tuiiite não disse. não é -
licito a ninguém nlai.s fazê-lo. E de se anotar que a nova Carta 
Magna já encontrou esses servidores em situação consolid.ada. ou 
seja, detentores de cargo público. 

Brasília, 22 de novembro de 1994. - Deputado Miro Tel-
xeira. 

Dê-se ao artigo 19 a seguinte redação: 

"Art. 19 - São transpostos, para as caneiras da 
Advocacia-Geral da União. os abJ~ cargos efetivos de 
Subprocurador-Geral da Fazen<t, Nacional, Proeurador 
da Fazenda Nacional e de Assistentes Jwfdiros da Ad
ministmção Federal direta. 

§ 1° ~ transposição objeto deste artigo al?range os 
cmgos e seus titulares; 

§ 2° A tmnsposição observará as correlações esta
belecidas no anexo IV desta Medida Provisória. 

Suprimam-se os incisos I e TI. assim como os §§ 
l 0 a4°." . 

Justificação 

A presente proposta de modificação visa conigir inequívoca 
discriminação às classes aludidas no artigo mencionado, cujas in
vestiduras decorrem de aios perfeitamente legítimos, fuudamenta
dos em dispositivos legais que regular.tm a matéria, sendo de evi
dência, portanto, a licirude dos prooedimeniDs da Administração 
Pública Federal, obrigatoriamente submetidas ao exame do egré-
gio Tn"bunal de Constas da União. . 

A propria Constituição Federal vigente, ao convalidar os 
atos anteriores, deu o cunho legal aos concursos., processo seletivo 
- ascensão funcional, pois se assim não" O quiSesse teria suspendi
do seus efeitos a partir de então~ Se o Constituinte não disse·; não é 
licito a mnguém mais fazê-lo. É de se anotar que a nova Carta 
Magna já encontrou esses servidores em sitnação consolidada, ou 
seja. detentores de cargo público. 

Brasília, 25 de novembro de 1994. - Deputado Gastone 
Righi 

Dê-se ao artigo 19 e seus parágtafos a seguinte redação: 

"Art. 19 - São distribuídos para as caneiras da 
Advcx:acia-Geral da União os atuais caq;os efetivos de 
Subprocurador-Geral da Fazeuda Nacional e Proeurador 
da Fazenda Nacional, os de Assistente Jurldico da Ad
niioistmção Federal direta e, para as carrei:ras dos õrgãos 
vinculados da mesma instituição. os cazgos efetivos de 
proeurador autáiquioo, pl'OCllllidor, advogado e assisten
te juridicó, estes últimos da Adntinistmção federal indi
reta. os quais: 

I- tenha titulaues cuja investidura haja observado 
as pertinentes normas constituciOnais e ordinárias, ante--
riores a 5 de outubro de 1988, e, se posterior a essa data, 
tenham decorrido de aprovação em concurso públioo, ou 
da incidência do§ 3° do ar!- 41 da Constituição ou do 
art. 19 do AIO das Disposições Constitucionais Tr.msit6-
rias; 

n- estejam vagos; 
§ !0 nas hipóteses previstas no ineiso I, a distri

buição objeto deste artigo abrange os cargos e seus tib..J
lares. 

§ '1:' A distn'buição deve observar a correlação es
tabelecida no Anexo IV. 

§ 3° À Advocacia-Geral da União incumbe exa
minar, caso a caso, a licitude da investidura nos cargos 
aos quais alude este artigo. - · 

§ 4° Verificada a ocorrência de investidura ilegíti
ma ao Advogado-Geral da União compete adotar, oo 
propor, as providências cabíveis. 
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ANEXO IV 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO- AGU 

- Subprocur:ador Geral da Fa- - Procurada: da Fazenda 
zenda Nacional Nacional de CaL Especi.U 

- Procurador da Fazenda Nacio- - Procurador da Fazenda 
nal de t• Cateeoria Nacional de 1• Cate•oria 

-Procurador da Fazenda Nacio- - Procurador da Fazenda 
n.u de 2• Cate~oria Nacion<!l de 2" Cate~ 

-Assistente Juridico Classe A - Assistente Jwídico de 
Cateooria 

-Assistente Jwídico Classe B - Assistente Jurídico de 1" 
Cateoirua 

- Assistente Jurídico Classe C e - Assistente Jurídico de 2" 
D Cate~oria 

- Procurador Autáiquicci, Pro- - Procurador Categoria Especial 
cmador, Advogado e Assistente 
Jurídico Classe A 

- Procurador Autáiquico, Pro- - Procurador 1• Categoria 
- curador, Advogado e Assistente 

Jurídico Classe B 

- Procurador Autáiquico, Pro- - Procurador 21 Categoria 
cw:ador. Advogado e Assistente 
Jurídico Classe C e D 

Justificação · 

O texto origin.u da MP n• --/94, cuida de efetuar a transpo
sição de dois cargo efetivos no Titulo m da Lei Complementar nQ 
73, de 10 de fevereiro de 1993. Omite no entanto, os caq;os efeti
vos dos ÓIEãos Vmculados, previstos na Composição da AGU -
mesma Lei Complementar-§ 3° do Art- Z' e Arts. 17 e 18 .. 

Por se tratar de regulamentação, a omissão é extreiÍla!)lente 
injUsta e discrimina16ria a·saber: 

I - Tanto os Procuradores e Assistentes de Administração 
direta como indireta estão contemplados, em situação de igualda
de, na Advocacia-Geral da União, ex vi do arL 131 da Constitui
ção Federal, que reza: 

Art. 131- Advocacia-Geral da União é a instituição que, 
diretamente ou através de Órgão vinculado ... (grifo nosso). E 
quem integra os Órgãos Vmculados em cargos efetivos, são os 
atuais Procuradores Autáiquicos, Procuradores, Advogados e As
sisteotes Jwidicos das Autarquias e fundações Pllblicas Feder.ús. 

São eles membros efetivos dai Procuradorias e Departa
. mentos Jwidicos das Autarquias feder.ris e das Universidades Fnn
-<!aci<Jnais Pllblicas (arL 29 do ADCT) • 

TI - Os cargos efetivos desses Orgãos Vinculados, na mes
ma situação de igua].d.a.de com a administração direta, integravam 
o antigo SetViço Juridico da União e a ex-Advocacia Consultiva 
da União que deu origem à atual Advocacia-Geral da União. 

ill- Tanto os Assistentes: jmidicos da União como os Pro
cmadores das: AutarqUias: e Fundações pennanecem no mesmo 
quadro funcional. com idênticos vencimentos e vantagens,- cons
tando do mesmo plano de caq;os e salários, além de habilitados no 
mesmo tipo de Concurso Público. 

IV - A importância dos Advogados Autáiquicos e Funda
cionais? no contexto da nova Advocacia-Geral da União, é inequí
voca, por alUarem em cen:a de 80% (oitenta por cento) das causas 
de interesses da mesma e serem os: únicos a deter o procuratório 
automático em todas as inst.&ncias judicisis. 

V- ~ao teria sentido portallto, regulamentar pela metade os 

cargos dos órgãos previstos Da Carta Magna e na Lei Complemen
tar, mais ainda depois que se implement.w a isonomia constitucio-
nal. consubstanciada na Lei Delegada n° 13/92 e na Lei n° 
8.46()192. Não há, na espécie, anmemo de despesa, evitando-se, 
com esta Emenda, desigualdades flagrantes e o caminho nem sem
pre desejável da via judicial reparadora. 

VI- Substituiu-se, no texto original da MP, a expressão 
''são transpostas pam as cmmiras-.''. por '~ão distribuídos para as 
carreiras-." eis que a t:tansposição de cargos veio a ser recente
mente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal FederaL 
Não é este o caso dos integrantes da AGU, mas o tenn.o emprega
do poderia dar margem a equivocada intexpretação do artigo. 

Por último, incluiu-se, no tocante ã distribuição dos atnais 
ocupantes de cargos efetivos, a preservação dos direitos daqueles 
que foram beneficiados pela estabilidade do artigo 19 do Ato das 
Disposições Crostitucionais Transitórias. 

Plenário Ulysses Guimarães, Nilson Gibson. 
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação, e suprimam-se seus 

itens (I e ll) e panigrafos (1•, 2•, 3• e 4"), da Medida Provisória n• 
719/94: 

"Art. 19 São transpostos. para as carreiras da Ad
vocacia-Geral da- União, os- atuais cargos efetivos de 
Subprocurador-Geral e Procurador da Fazenda Nacional, 
de Assistente Juridico e de Procurador Autáiquico da 
Administração Fedem!, com os seus respectivos titula
res. inclusive os cargos vagos, observada a correlação 
estabelecida no Anexo IV". 

Justificação 

A presente emenda objetiva evitar discrimin8ção esboçada 
no arl. 19, inciso I, da MP n• 719/94, afastando, dessa forma, fla
grante injustiça, ensejadora de passiveis medidas na órbita do Ju
diciário. 

2. A proposta acima não viola os àrts. 37, inciso II, e _48? in
ciso X, di abial Carta Magua, pretendendo, todavia, apenas abri
gar, na transposição, os aluais cargos efetivos de Subprocurador
Geral e Procurador da Fazenda Nacional, de Assisteme Jurldico e 
de Procurador Autáiquico, onde foram providos e depois da atual 
Lei Maior em virtude de lei específica. 

3. Frisa-se? por oportuno. que o Concurso Público sempre 
foi exigido pelas Constituições da República Federativa do Brasil 
(194é, 1967, EC n• 1169 e 1988), no entanto, é saliido por todos 
que antes da Carta de 1988, hoove na Administração Federal in
veslid:tttas sem o devido Concurso Interno ou Externo, inclusive 
nas carreiras objeto da presente transposição. · 

4. O eminente Juiz Plauto Ribeiro, do Tribunal Regional 
Federal da 1• Região, relator do Mandado de Segurança n• 
93.01.05276-8 (DJ de 23/03/93), ao deferir a liminar pleiteada pela 
impetrante União FedeJ:al, entendeu "que as leis que previam pro
vimento de cargos, mediante ascensão funciOnal, transfexência e 
aproveitamento, somente tomaram-se inaplicáveis a partir da pu
blicação daADIN n• 837-4- DF, 17 de fevereiro de 1993,nos-ter:- - · 
mos do julgado". Assim, os atos de ascensão funcional praticados 
até a publicação da citada ADIN (DJ 17/W93) são legitimas, por-
que alicerçados na legislação vigente, que, só na data suma foi 
suspensa a eficácia do item m do !U:1.. go da Lei n° 8.112/90. com 
efeito ex nunc (de agora em dianté, para o futuro). 

Assim. não há razão plausível para a patente discrimfuação 
ora declinada na supramencionada MP, cont:rnriando, p:>rt.anto, a 
Lei Complementar n• 73/93 (arts: 2• § S"; 20, incisos I e II; e 69), 
onde esta, hierarquicamente superior, não fei qualquer distinção 
referente à investidura nas catTeiras em comento. Sendo, por con
seguinte, inconstitucionais oS itens e parágrafOs do art. 19 em 
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questão por ferirem o disposto no art. 5° cipiit;-e incisOs xm e 
XXXVI, da CF. 

Ney Maranhão. 
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação, e suprimam-se seus 

itens (I e m e parágrafos (1 ', 2", 3' e 4'), da Medida Provisória n' 
719/94: 

"Art. 19. São tiansp<>stos, para as táiieims da Ad
vocacia-Geml da União, os atuais cargos efetivos de 
Subprócurador-Geilll e Procuiador da Fazenda Nacional 
e os de Assistente Jurídico da Administiação Fedeilll di
reta, com os seus respectivos tin.Ilares, inclusive os car
gos vagos, obsexvada a conelação estabelecida no 
Anexo IV''. 

Justificação 

A presente emenda objetiva discriminação esboçada no art. 
19, incisó I, da MP n'719/94, afastando, dessa fonna, llagmnte in
justiça ensejadorn de possíveis m:edidas na óxbita do Judiciário. 

2. A proposta acima não viola os arts. 37, inciso n, e 48, in
ciso X, da atual Carta Magna, pretendendo, todavia, apenas abri
gar, na transposição, os atuais cargos. efetivos de Subprocurador
Geilll e Procurador da Fazenda Nacional, e os de Assistente Jurídi
co, onde estes foram providos antes e depois da atual Lei Maior 
em virtude de lei específica. 

3. Frisa-se, por oportuno, que o Concurso Público sempre 
foi exigido pelas Constituições da República Federativa do Brasil 
(1946, 1967, EC n' 1/69 e 1988), no entanto, é sabido por todos 
que antes da Carta de 1988, hoove na Administiação Fedeilll in
vestiduras sem o devido Concurso Interno ou Externo, inchlsive 
nas caneiias objeto da presente tiansposição. -

O eminente Juiz Plauto Ribeiro, do Tribunal Regional Fede
ral da 1• Região, relator do mandado de Segarança. D0 

93.01.05276-8 (DJ de 23/03/93), ao deferir a Jiminm: Qleiteada pela 
impetrante União Federal entendeu ''que as leis que previam pro
vimento de cargos, mediante ascensão funcional, transfexêncja e 
aproveitamento, somente tor.oatam-se inaplicáveis a partir da pu
blicação da ADIN n' 837-4- DF, 17 de fevereiro de 1993, nos ter
mos do julgado". Assim, os atos de ascensão funcional praúCados 
até apublicação da citada ADIN (DJ 17/0'1193) sãolegitimos, por
que alicerçados na legislação vigente, que. só na data supra foi 
suspensa a eficácia do item m do art. 8° da Lei n° 8.112190, com 
efeito ex nunc (de agora em diante, para o futuro). 

Assim, não há razão plausível para. a patente discriminação 
01'3. declinada na supramencionada !\1P, contiariando, portanto, a 
lei Complementar n' 73/93 (arts. 2' § 5"; 20, incisos r e ll; e 69), 
onde esta, hietllrquicamente superior, não fez qualquer distiDção 
referente à investiduÍa nas carreiras em comento. Sendo, por con
seguinte, incoostituciooais os itens e parágrafos c;io art. 19 em 
questão por ferirem o dispostO no art. 5° caput, e incisos :xm e 
XXXVI, da CF. 

Ney Maranhão. 

Dê-se ao inciso I do art. 19 da Medida Provisória n' 719/94, 
a seguinte redação: 

"Art. 19--"'::·-··.:.··-··-··--· -· -~-----=-------·- --
1- tenham titulares cuja investidura haja observa

do as pertinentes DOJlllas constitllcionais e· ordináiias." 

Justificação 

A presente emenda objetiva evitai" discrhnjnãção esboçada 
no art. 19 inciso L da MP n° 719/94, ofastando, dessa forma, fla
grante injustiça ensejadom de passiveis medidas na ótbita do Judi
ciário. 

2. A proposta acima não ViOla os arts. 37. inciso n, e 48, in
ciso X, da atual Carta Magna, pretendendo, todavia, apenas abri
gar, na transposição. os atuais cargos efeúvos de SubprocuradorR 
Geilll e Procurndor de Fazenda Nacional, e os de Assistente Jurídi
co, onde estes foram providos antes e depois da atual Lei Maior 
em virtude da lei especifica. 

3: Frisa-se, por oportuno,- que o Concurso Público sempre 
foi exigido pelas Constituições de República Federativa do Brasil 
(1946, 1967, EC n' 1/69 e 1988), no entauto,é sabido por todos 
que antes da Carta de 1988, hoove na Administiação Fedeilll in
vestidura sem o devido ConCUISo Intemo ou Externo, inclusive 
nas carreiras objeto da presente transposição. 

4. O eminente Juiz Plauto Ribeiro, do Tribunal Regiqnal 
Fedeilll da 1• Região, relator do Mandado de Segurança' n' 
93.01.05276-8 (DJ de 23103/93), ao deferir a liminar pleiteada pela 
impetrante União Federal, entendeu "que as leis que previam pro
vimento de cargos, mediante ascensão funcional, transferência e 
aproveitamento, somente tornaram-se inaplicáveis ã. partir da pu
blicação daADIN n' 837-4- DF, 17 de fevereiro de 1993, nos ter
mos do julgado". Assim, os atos de ascensão funciODal praticados 
até a publicação da cilada ADIN (DJ 17/W93) são legítimos, por
que alicerçados na legislação vigente, que. só na data supra foi 
suspensa a eflcãcia do item m do a:rL goda Lei n° 8.112/90. com 
efeito ex n~nc (de agora em diante, para o futuro). 

Assim, não há razão plausivel para a patente discriminação 
ora declinada na supramencionada MP, contrariando, portanto, a 
Lei Complementar n' 73193 (arts. 2' § 5"; 20, incisos I e II: e 69), 
onde esta, ~i.erarquicamente superior, não fez qualquer distinção . 
referente à investidura nas call'ciras em comento. 

· Ney Maranliiio. · 

Dê-se 'ào inciso I do art.l9 da Medidà Provisória n'719/94, 
a seguinte redação: 

''Art. 19--··········------·-·-··---······----
1- tenham limiares cuja investidura haja observa

do as pertinentes noxmas constitncíoliais e Oidinárias". 

Justificação 

A presente emenda objetiva -evitar discriminação esboçada 
no art. 19, inciso I, da MP n° 719/94. afastando, dessa fonna, fla
gnmt.e injustiça enseja.dora de possíveis medidas na órbita do Judi~ 
ciário. 

2. A proposta acima não viola os arts. 37, inciso IT. e 48, in
ciso X, da atual Carta :Magna, pretendendo, todavia,. apenas abri
gai~ na transposição, os atuais cargos efetivos de Subprocurador
Geml e Procur.ldor da Fazenda Nacional, e os de Assistente Jurfdi
co, onde estes foram providos antes e depois da atual Lei Maior 
em virtude de lei específica. 

3. Frisa-se, por óportuno, que o Concurso Público sempre 
foi exigido pelas Constituições da República Federativa do brasil 
(1946, 1987, EC n' 1/69 e 1988), no entauto, é sabido por rodos 
que antes da Carta de 1988, hoove na Administiação Fedeilll in
vestiduras sem o devido Concurso Interno ou Externo, inclusive 
nas carreiras objeto da presente transposição. . 

O eminente Juiz Plauto Ribeiro do Tnbunal Regional Fede
Illl da 1' Região, ielator do Mandado de Segurança n' 
93.01.05276-8 UJJ de 23-393), ao deferir a IÍnlinMpleiteada pela 
:impetrante União Federal, entendeu "que as leis que previam pro
vimento de cargos, mediante ascensão funcioDal, transferência e 
aproveitamento, somente tornaram-se inaplicáveis a partir da pu
blicação daADINn' 837-4- DF, 17 de fevereiro de 1993, nos ter
mos do julgado". Assim, os ates de ascensão funcional praticados 
até a publicação da citada ADIN (DJ 17/W93) são legítimos, por· 



7586 Sexti-fein 2 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL(Seçãoll) Dezembro de 1994 

que alicerçados na legislação vigente, que,. s6 na data supra foi 
suspensa a eficácia do item m do art. 8° da Lei n° 8.112/90? com 
efeito ex nunc (de agora em diante, para o futuro). _ 

Assim, não há raZão plausível para -a patente discriminaÇão · 
ora declinada na supramencionada MP. contrariando, portanto, a 
Lei Complementar n• 73/93 (arts. 2• § 5"; 20, incisoS I e II; e 69), 
onde esta, hieiaiqUicamente superior, não fez qualquer distinção 
referente à investidura nas carreiras em comento. 

José Lulz Maia. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se ao inciso I do art. 19 a seguinte redação: 

"Art. 19 .............. -..... -··-··-·-.. --
1- tenham titulares cuja investidura haja observa

do as normas constitucionais e ordinárias''. 

Justificação 

A preseote emenda objetiva evitar discriminaçãO esboçada 
no art. 19, inciso I, afastando, dessa forma, flagrante injustiÇa eu-
sejadara-de possíveis medidas na órl>ita do judiciário. · -

2. A proposta acima não viola os arts. 37, inciSo H, e 48. in
ciso X, da atual Cana Magna, pretendendo, todavia, apeoas abri
gar, na transposição, os aluais cargos efetivos de Subprocurador
Geral e proauador da Fazenda Nacioml. e os de Assistente Jurídi
co. onde estes foram providos antes e depois da atual Lei Maior 
em virtude de lei específica. 

3. Frisa-se, por oportuno, que o Cónãusó Público Sempre · 
foi exigido pelas Constituições da República Fedetativa do Brasil 
(1946, 1967, EC n• 1/69 e 1988), no entanto, é sabido par todos 
que antes da Cana de 1988, houve na Administração federal inves
tiduras sem o devido Concuno Interno ou Externo, inclusive nas 
carreiras objeto da presente transposição. 

4. O eminente Juiz Plauto Ribeiro, do Tribunal Regional 
Fedeta! da 1• Região, relator do Mandado de Seguxança n• 
93.01.05276-8 (DI de 23/03/93), ao deferir a liminar pleiteadá pela 
impetrante União federal, entendeu "que as leis que previam pro
vimento de cargos, mediante ascensão funcional,. transferência e 
aJroVeitamento, somente tomaram-se inaplicáveis a partir da pu
blicação da ADIN n• 837-4- DF,I7 de fevereiro de 1993,nos ter
mos do julgado". Assim. os atos de ascensão funCional praticados 
até a publicação da citada ADIN (DJ 17102193) são legítimos, par
que alicerçados na legislação vigente, qUe, s6 na--data supra foi 
suspensa a eficácia do item Ill do art. 8° da Iei o0 8.112190, com 
efeito ex nunc {de agora em diante, para o futuro). 

Assim, não há rnzão plausível para a patente discriminaçãO 
.ora declinada na supramencionada rvfP, contrariando, portanto, a 
Lei Complementar n• 73193 (Arts. 2°, § s•, 20, incisei lO n;·e 69), 

·onde esta. hier.uquicamente superior. não fez qualquer distinção 
referente à investidura nas caaeitas em comento. 

José Juiz Maia. 
Inclua-se o § s,o no artigo 19: 

"§ 5° A Advocacia Geral da União determinará 
aos setores de pessoal para que cometam, no prazo má
ximo de 15 dias, as-informações cadastmis dos titulares 
dos cargos referidos no caput pam cumprimento da dis
posição contida no presente artigo, devendo àquela pro
ceder, no prazo máximo de 30 dias a publicação do ato 
convalidatórias das mencionadas titularidades.'' 

Justificação 

A titularidade dos cargos, objeto da exposiçã9 acima, pro
mana de atos administrativos editados pelo Poder Público, os 

quais gozem de pressu!Íosto de legalidade até prova em contrário. 
Deve-se, atenta ainda paxa o instituto do direito adquirido, 

~ncia da prescrição administr.ltiva, sendo certo que o poder 
revisional da Administrativa, sendo certo que o poder revisional da 
Administração encontra~se submetido a esse mesmo princípiO. 

Ademais, busca-se atender ao fator emergencial para prover 
a Advocacia-Geial da União os meios para que possa desincum
bir-se da magna tarefa que é a defesa dos interesses da União. 

Brasília, 22 de novembro de 1994.- Deputado Miro Tei
xeira. 

Emenda Aditiva 

Inclua-se o§ 5°,DO artigo 19: 

-- § 5° Os setoces de PfiSSOaCqlle possuam nos seus 
Quadros servidores incMdos nas hipóteses dos parágra
fos ãnteriores· são obrigados a remeterem à Advocacia
Geral da União as inforriiãções ·cadastrais neáSsáTiáS ao 
cumprimento do presente artigo, a flm de que no prazo 
máximo de 40 (quarenta) dias contados da vigência des
ta lei, sejam editados, pelo órgãO competente. todos os 
atos convalidat6rios e complementares. 

Justificação 

A titularidade dos cargos objetos da exposição aciina, Pro
mana de atos administrativos editados pelo Poder Público, os 
quais gozam do pressuposto da legalidade até prova em contrário. 

Deve-se atentar ainda para o instituto do direito adquirido, 
decorrente da prescrição administiativa. sendo- certO que o poder 
revisicmal da Administração encontra-se submetido a esse mesmo 
princípio. · 

Ademais disso, busca-se atender ao fat.Oi" -emergC.ncial para 
prover Advocacia-Geral da União os meios para que possa desin
cumbir-se da magna tarefa que é a defesa dos interesses da União. 

Bnasília, 25-11-94-- Deputado Gastoni Righi. 

Emenda Aditiva 

Acrescente-se, ao artigo 19~ O seguinte parágxaro: 

''Art. 19·--·-··--·~·--·-·· .. ---·--·-··---
§ 4° Os servidorçs que tenham sido investidos nos 

cargos efetivos mencionados no caput sem aprovação 
em concurso público somente poderão ser efetivados nas 
respectivas ca:treitas mediante aprOvação em conCurso 
público para r'ms de efetivação, a ser implementado no 
prazo de até 180 dias; se reprovados. pennanecexão nos 
atuais cargos em quadro suplementar em extinção~ man
tidas a ~tuaÇãO reinunexatória do cargo _original." 

Justificação 

O artigo 19 resuha da reivindicação jUsta -dos servidOées ru
jos cargos devem integrar as Carreiras da AGU previstas na Lei 
Complementar D0 73/92. Todavia, a Lei Complementar não autori
zou. por inconstitucional, a simples transposiÇão para a nova Situa
ção dos servidores não concursados para os novos cargos integta~ 
dos em carreira. Para que se preserve o texto constitucional e a li~ 
sura do pxovimento dos cargos de carreira, propomos a presente 
emenda. determinando a sujeição dos assistentes juridicos e procu
radores da Fazenda eventualmente não concursados a concurso 
público parn fms de efetivação, como--exige o art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Sala das sessões 24-11-94-.- Deputado José Forlnnati. 

Emenda Aditiva 

Acrescente-se. onde COllber, o seguinte artigo: 
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"Art. Nas causas movidas contra a União e Sõas 
entidades, de natureza uabalhista ou em que o objeto do 
pedido seja a aplicação de reajustes de vencimentos e re
munerações, será concedida, em caso -de condenação do 
autor decorrente da aplicação de int"'P"'tação jurispru
dencial fOimulada posteriormente à data do ingresso da 
ação, anistia referente a 80% (oitenta por cento) da im
portância devida à União e suas entidades por conta de 
honorários advocatícios de sucumbência." _ 

Justificação 

A aplicação aos sindicatos e seiVidores prlblicos de conde
nações ao pagamento de honorários advocatícios por conta de 
ônus de sucumbência em ações relativas aos Planos Econômicos 
em que - apesar do evidente fumus boni juris - foram õbjeto de 
interpretação do Supremo Tnõunal Federal como indevidos, está 
trazendo graves prejuízos fmanceiroS à atividade destas entidãdes, 
com graves repercussões se~ o seu património. Na defesa de di
reitos tidos como líquidos e certos, são agora penalizadas por fmça 
de interpretação jurisprudencial que se funda. basicamente, no 
ônus que acarretaria. o reconhecimento do direito à estabilidade 
das fmanças públicas. Todavia, a inversão do ônus, pela via da 
condenação e atribuição de honorários elevados a serem custeados 
pelas partes, com o frto de desmotivar o ingresso de tais ações, 
acaba por tomar nulo o direito de ação. tomando mais distante do 
sexvidor a possibilidade de teCOirer ao Judiciário. A emenda que 
propomos visa assegurar que. em situações como esta, a interpre
tação jurispmdencial superior supexveniente ao ingresso da ação 
não venha penalizar as entidades sindicais e servidores. por meio 
da concessão de anistia de oitenta por cento_ do valor arbitrado pela 
autoridade judicial na sentença. 

Sala das Sessões, 24-11-94.- Deputado Josó Fortuna ti. 

Emenda Aditiva 

Acrescente-se. onde couber, o seguinte artigo. 
11ArL No prazo de trinta dias o Poder Executivo 

encaminha.rã ao Congresso Nacional projeto de lei dis
pondo sobre a remune]ação dos demais cargos das car
reira da Advocacia-Geral da União, sobre a estrutur:a. 
administrativa pe-nle do órgão e sobre as dotações 
orçamentárias a serem consignadas para o custeio de 
suas atividades." 

Justificação 

A presente emenda visa determinar prazo para que, final
. mente., o Poder Executivo adot.e as _providências_ necessárias ao 

funcionamento eni caráter de(mitiVo da AGU. Até o momento fo-
. "f:''...!D. ~dotadas apenas roedidas paliaüt.as. que tem se reyelado insu

ficientes paia atender a complexidade das atribuições do órgão e 
prover os meios paxa que possa plenamente desincumbir-se de 
suas tarefas. É o caso. por exemplo. da fixação da remuneração 
dos cargos de Advogado da União, que deveriam ser fiXados con
juntamente com as dos demais cargos. Da mesma fonna, ·a estrutu
ra administrativa permanente da AGU pennanece inexistente., tan
to que o artigo I a da Medida Provisória prevê inecanismos para 
que outros órgãos possam supri-la de meiOs suficientes para o seu 
funcionamento. A presente l\.1P já estã na sua II• edição. e nada 
foi feito para dotar a AGU de estrulllra definitiva! Quanto às dota
ções orçamentárias. o órgão não tem orçamento próprio, sUbsistin
do à conta das dotações absorvidas da Consultoria-Getal da Repú
blica e., a partir de agora, dos meios que o Ministério da Fazenda 
lhe possa destinar, com prejuízo de suas próprias responsabili3a
des. Assim. fixar prnzo para que sejam adoladas as medidas penna-

nentes tei:á o mérito de aferir se o Executivo deseja ou não que a 
AGU funcione. defendendo a contento os interesses da União em 
Juízo. 

Sala das sessões. 24-11-94.- Deputado José Fortunati. 

Emenda Aditiva 

Acrescenta-se, onde couber, o seguinte artigo: 
"Art. Considera-se, pam todos os fins. incorpora

do aos vencimentos devidos aos servidores ocupantes de 
cargo integrantes da Advocacia-Consultiva da União e 
aos advogadOs integrantes da tabela de especialistas em 
vütude da TabeladoAnexom da Leio• 8.460. de 1992. 
o adicional de representação de que trata o artigo I a, in
ciso I do Decreto-Lei n• 2.3~~. de 1987 ." 

Justificação 

O parecer AGU/WM-0119~. de 26 de InaiÇO de 1993, reco
nheceu como ainda devidas aos advogados integrantes das tabelas 
de especialistas o adicional de representação instiwído pelo Decre
to-Lei na 2.333/87. Todavia, os demais membros da Advocacia
Consultiva (Assistentes Jurídicos, Proruradores Autárquicos) e os 
cargos de Advogado da União não fazem jus à mesma vantagem. 
por ter sido incorporada aos vencimentos pela Lei na 7.97:3/89. As
sim, é estendida ao Advogado da União e demais advogados ape
nas a Grã.ti.ficação preVista no artigo 7a da Lei n° 8.460/9~ além da 
Gratificação de Atividade de 160%. A bem da isonomia, esta si
tuação não pode pmistir: a Lei n• 8.460/92 atribuiu aos advoga
dos das tabelas de especialistas, bem como os assistentes jlndicos, 
a mesma tabela de vencimentos~ que não é outra senão aquela que 
resultou da inCOip<>ração do referido adicional de representação. 
Percebem. assim, os mesmos vencimentos, a mesma Gtatifica.ção 
de Atividade. mas os advogados das tabelas de especialistas são 
privjJ.egiados com um. adicional de 100% cuja manutenção não se 
justifica, à luz do bom senso. Se for o caso de ~tê-lo, d~ye ser 
estendido aos demais membros da Advocacia-Geral da União, de 
fori:n.a a estabelecer um equilíbrio iri.teiriO entre-Os ~.-o qUe 
não pode ocorrer é o pagamento irregular de vantagens, por fmça 
de entendimentos que não tem amparo na Lei, e a discriminação 
de servidores que., por exercerem funções idênticas, fazem jus a re
munerações idênticas .. 

Sala das sessões, 24-11-94.- Deputado Josó Fortuna ti. 

EMENDA ADTI1V A 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo: 

"Art. É estabelecido e estendido _aos ocupantes de 
caxgos efetivos das catreiras. da Advocacia-Geral da 
União de que trata o artigo 20 da Lei Complementar n• 

. _ 73,_<Jel993,_o_adici<>nal_de representação referido no ar
tigo 1 a, inciso I do Decret<):f.el D.02333~-del987-". 

Justificação 

O parecer AGU/WM-01193, de 26 de março de 199~. reco
nheceu ~o ainda devidas aos advogados integrantes das tabelas 
de especialistas o adicional de repreientação instituído pelo Decre
to-Lei na 2.333187. Todavia, não há previsão legal pam que seja 
paga aos demais membros da Advocacia-Consultiva (Assistentes 
Jurídicos, Procuradores Autárquicos) e aos cargos de Advogado da 
U~o. por ter sido incorporada aos vencimentos pela Lei n° 
7.9'13/89. Assim. a Medida estende ao Advogado da União e de
maiS advogados apenas a Gratificação prevista no artigo 7° da Lei 
n• 8.460/92. além da Gl:at.iflcação de Alividades, de 160% • A bem 
da isonomia esta situação não pode terSisti: a Lei na 8.460/92 atri
_buiu aos advogados das tabelas de especialistas, bem como os as-
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sistentes jurldico~ a mesma tabela de vencimentos, que não é ou
tra senão aquela que resul!DU da inca:poração do referido adicio
nal de representação. Percebem, assim. os mesmo vencimentos, a 
mesma gratificação de Atividade, mas os advogados das tabelas de 
especialistas são privilegiados com um adicional de 100% cuja 
manutenção não se justifica, à luz do bom senso. Se for o caso de 
mantê-lo, deve ser estendido aos demais membros da Advocacia
Geral da União, de forma a estabelererumequilíbrio lutemo entre 
os cmgos. O que não pode ocorrer é o pogamento itregular de van
tagens, por força de entendimentos que não têm IUIIj)aro na Lei, e a 
dlscriminação de servidores que, por exett:e~em funções idênticas, 
fazemjusaremuneraçõesidênticas. · - -- ·-

Sala das sessões, 24-11-94.- Deputado José Fortunati. 

EMENDAADTilVA 

Acrescenta-se, onde couber, o seguinte artigo: 

"Art. Fica assegw:ada a pexcepção da vantagem 
prevista no artigo 1° inciso I e parágrafo 1°, do J:>ecmto
Lei n• 2.333, de 11 de junho de 1987, CQI!! a disciplina 
nele estabelecida, aos seus beneficiários, inclusive aque
les integDUI!es de quadros de entidades não mals sujeitas 
a regime especial de remuoetação. 

Parágmfo único- A vantagem referida neste arti
go, fazem jus, também, os titnlares de cmgos de Advo
gado da União." 

Justificação 

Os membros da ex-Advocacia-Consultiva da União, atua1 
Advocacia-Geral da União já vem percebendo a v~tagem de que 
trata o inciso I e§ 1•, do art: 1•, do Deaeto-Lei n"2333, de 1987, 
por força do Parecer n• 512/SAF/PR., Iatificado pelo Parecer n• 
220/CJ. do Mtb. 

Tal vaotagem devexá ser deferida. também, aos titnlares de 
cai)!OS de Advogados da União, uma vez que a Medida Provisória 
em questão fJX.ou os vencimentos dos referidos cargos. A pão ex
tensão da mencionada vaotagem implicam em tratamento desigual 
para aqueles que integram uma das caneiras da Advocacia-Geral 
da União. - -

Oulrossim, a Carta Magna vigente em seu artigo 39, paci
grafo primeiro9 assegUra isonomia de vencimentos parn. cargos 
iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judicimo. A presente Emenda 
visa atender a este preceito constitucioDal. ou seja, tratamento 
igualitário para iguais. - · 

Brasília, 25-11-94.- Deputado Gastone Righi 

EMENDA ADTilV A 

Acrescenta-se, oridb'&uber, o seguinte artigo: 
"Art. É estabelecidO e estendido aos OCllpantes de 

cargos efetivos das cmeixas da Advocacia-Geral da 
União, de que IIata o artigo 20, da Lei-Complementar n• 
73, de 1993, o adicional de representação referido no ar
tigo 1°doJ?ecreto-Lein°2.333 de 1987." 

Justificação 

o parecer AGU WM-01/93, de 26 de IDlllÇO de 1993. reco
nheceu como. ainda., devida aos Advogados, integrantes das tabe
las de especialistas, o adicional da representeção instituída pelo 
Deaeto-Lei n• 2.333/87. Todasia, não há previsão legal )lOI:l que 
seja paza aos demais membros da advocacia consultiva (Assisten~ 
tes Jurldicos, Pr<x:Uiadores Autáxquicos) e aos cmgos de Advoga
dos da União, por ter sido incorporada aos vencimentos pela Lei D:0 

7.923/89. Assim, a medida estende ao Advogado da União e de-

mais advogados apenas a gratificação de atividades de 160%. A 
bem da isonomia, esta situação não pode persistir: a Lei n° 
8.460/92, ao atribuir aos advogados das tabelas de especialistas. 
bem como aos Assistentes Jurídicos. a mesma tabela de vencimen
tos. que não é outra senão aquela que resultou da incorporação do 
referido adicional de representação. Percebem, assim. os mesmos 
vencimentos, a mesma gratificação de atividade, mas os advoga
dos das tabelas de especialistas são privilegiados com adicional de 
100%, cuja a maontenção não se justifica à luz do bom senso. Se 
for o caso de mantê-lo, deve ser estendido aos demais membros da 
Advocacia-Geral da l!n!-ão!_ de forma a estabelecer um equihôrio 
intemo entre Os cargos. O que não pode ocorrer é o pagamento ír
regular de vantagens por força de entendimentos que não tem am
paro na Lei. é a discriminaçãO desteS servidores que por exercerem 
funções idênticas. fazenijus a reiriiiiieraçãO idênticas. · -

A Carta magna vigente, (artigo 39. par.ígmfo 1 "). assegura 
isonomia de vencimentos para cargos iguais ou assemelhados do 
mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legisla
tivo e Judiciário. a presente Emenda visa atender a esse preceito 
constitucional,. ou seja. tratamento igualitário para iguais, desigual 
paia desiguais, conforme cada igualdade e cada desigualdade, nos 
parimelros estabelecidos pelo Poder Pllblico. 

BI:lSilia, 25-11-94.- Deputado Gastone Righi. 

EMENDAADTilVA 

Inchla-se, onde couber, o seguinte artigo: 

"Art. No prazo de trinta dias o Poder EXeCUtivo 
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dis
pondo sobre a remuneração dos demais cargos das car
reD:as da Advocacia-Geral da União, sobre a estrutura 
permanente do órgão e sobre as dotações orçamentáriaS 
a serem consignadas para o custeio de suas ativida.des. 

Justificação 

A emenda visa determinar prazo para que o Poder Executi
vo adote as providências necessárias ao funcionamento em caráter 
defmitivo da AGU, Jl'li:l atender a complexidade da atribuição do 
órgãO e piover os meios para que possa desincumbir-se das suas 
tarefas. A Emenda visa. ainda, sanar equívoco técnico decorrente 
da omissão qo3nto do vencimento básico das catre:i:ras funcionais 
de Procurador da Fazenda Nacional e Assistente Jundico. também 
integrantes da Advocacia-Geriil da UniãO; haja vista o insculpido 
nos artigos 20 e 26 da Lei Complementar n° 73. de 1993. 

Brasília, 25 de novembro de 1994. - Deputado Gastone 
Rlghi. 

Edite-se. onde couber. os seguintes artigos e parágrafos: 

"Art. As Procuradorias e Departamentos Jurídi
cos das Autarquias. inclusive aquelas em regime espe
cial, e, elas Fundações Pllblicas Fedems. são lí<g.Ws 
vinalla.dos da Advocacia-Geral. da União, cujos cargos 
de procurador autárquico, procurador, advogado e assis
tente juiídico passam ter a denominação única de procu-
rador. · 

Parágrafo único. Os servidores alcançados pelo 
- disposto no caput deste artigo continuarão percebendo 

os vencimentos e vantagens a que fiZerem jus na data da 
vigência desta lei, observadc o disposto no artigo 64 da 
Lei Complementar n• 73, de 1993. 

Art. A represeotação judicial e extrajudicial. 
bem como as ativida.des de consultaria e assessoraminto 
jundico de autarquia e fundação puôlica fedei:ll. são de
correntes de investidura do cargo efetivo de procurador. 
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Art. Aplicam-se às Autaiquias e FUndações PU- e dos Proauadores Autáiquicos Federais. Com o advento da Ad-
blicas Federais os mesmos prazos e prenogativas deferi~ voeacia-Geral da União, garante.se o exercício das suas ativida-
dos ã. defesa dos interesses da União, sem prejuizo do des, presetVando-os de constrangimento e dotando-os dos meios 
que estabelece o parágrafo 6riieo do artigo 67 da Lei que lhes possibilitem maior mobilidade no desenvolvimento das 
Complementar n• 73, de !993- suas ações, objetivando a defesa do Etário e das Instituições PUblicas. 

Art. Os membros efetivos da Advocacia-Geral Plenário Ulysses Guimarães.- Nilsoo Gibson. 
da União e dos seus órgãos vinculado~ titulares de car- Adite-se onde couber, o seguinte artigo e par.í.grafos: 
gos privativos de Bacharel em Direito, são--regidos pela 
Lei Complementar n• 73, de !O de fevereiro de 1993, 
pela Lei n• S-112, de 11 de dezembro de 1990, e gozam 
das pre110gativas de Lei n• 2.123, de I" de dezembro de 
1953. . . -

Art. Os órgãos vfuCDlados da Advocacia-Geral 
da União, de acordo com a disponibilidade de seus qua
dros juiÍdico~ poderão prestar auxílio mútuo na defesa 
dos interesses das Autarquias e Fundações Públicas Fe-
derais. . 

§ 1 o O auxílio mútuo compreeride, também, a rep
resentação judiciosa. 

§ 2° O credenciamento para os fins deste artigo 
consistirá em cópia do pedido de auxílio contendo a 
anuência do solicitado e designação de proan:ador par.1 

acompanhar o caso." 

Justificação 

"Art. Aos membros da Advocacia-Geral da 
União e dos seus ótgãos vinculados, previsto no artigo 
2°, § 3° da Lei Complementar n• 73, de !O de fevereiro 
de 1993, é asse gorada. a partir de 1 • de setembro de 
1992, a pexcepção da representação mensal de que trata 
o Decreto-Lei n•2J33,de 11 de junho de 1987. 

§ 1° É mantida a vantagem a que se refere este ar
tigo aos ocupantes de cargos de especialistas privativos 
de Bacharel em Direíto na Adminislmção Federal direta 
e indireta. 

§ 2° A vantagem deste artigo em nenhuma hipóte
se será paga CDmulativamente aos servidores que já a 
percebem por decisão administrativa ou jUdicial." 

Justificação 

Os membros integrantes da Advocacia-Geral da União, 
quer o sejam de fonna direta ou indireta, já pen:ebem a repre
sentação mensal por força do Parecer NOimativo n• 512/92 -

O art. 131 da Constituição é claro ao definir a Advocacia- SAFIPR, tatific-ado pelo Parecer n• 220/92, da Consultoria Jurlclica 
Geral da União como instituição que, diretainerite au -iliiivés-·iiO--do-eiillio Mlnistério do Trabalho e Administração, desde 17 de se
órgão vinculado, representa a União jucliciJll ou extrajudiCialmen- temliro de 1992, nãoacan:etando, assim nenhum aumento de des-
te. pesas. 

I. A Lei Complementar n• 73/93, por sua vez, no § 3° do Plen:ário Ulysses Guimarlies:- Nilson Gibson. 
art.. 2°, estabelece que esses órgãos vinculados são as Procurado- Inclua-se, onde couber,<? seguinte artigo: 
rias e Departamentos Jurldicos das Autarquias e Fundações PUbli
cas Federais. Num total de 114, esses órgãos são responsáveis por 
cerca de 80% (oitenta por cento) âas causas de interesse da União. 

Os seus qriadros jlrldicos compõem-se de 2.895 advogados, 
encmregados de milbaxes de ações judiciais nas áreas trabalhistas, 
de contribuição social de patriml>nio e desapropriação de seguros, 
de valores mobiliãrioS. de abastecimento e preços, de ensino e pa
trimônio cultutal, de assistência médica, do meio ambiente e ou
tras. 

2. As emendas apresentadas visam a regul.arizar, em caráter 
de llil:ência, a participação dos órgãos vinculados no contexto da 
defesa dos interesses da União, a começar pela denominaçãO única 
para os atuais ocupantes dos cargos de procuxador autárquico, pro
curador, advogado e assistente jmídico, todos com atribuições se
~elbantes. Essa multiplicidade de denominações DãO tem m..ais 
sentido no âmbito da nova Instituição nem da Administnlção Fe
de!"al Já a garantia de percepção das atuais vantagens visa a refor
çar o ·que dispõe o art. 64 da Lei Complementar, não repre
sentando, assim, aumento de despesa. 

3. As emendas seguintes tendem a COiri.gir distorções na 
atuação dos órgãos vinculados, como a questão dos praiDs e Prer
rogativas de defesa das A-utarquias e Fundações, que devem ser os 
mesmos da União.,"já. que envolvem, invariavelmente, a Fazenda 
PUblica, como já é COnhecido-pelos Tnlmnais SuperiOres. Tam
bêm, a possibilidade, em face da defasagem de quadros jurlclicos, 
de órgãos vinailados socorrerem-se mumamente, na defesa de 
seus interesses, o que reforça o princípio de oolalxmiçâO na úea 
jnrídica. do Governo, consagrado na Lei Complementar n° 73/93. 

4. Finalmente, a observação de que os representa,ntes juridi
cos da União, designados na forma da Le~ não dispõem de qual
quer prerrogativa deferida ao exercício desta função, que era, por 
força de Lei n• 2.123/53, exclusiva dos Procuradores da Rep6blica 

"Art. S;io estepdidos aos inativos e aos pensio
nistas os benefícios e vantagens decorrentes da transpo
sição dos cargos previstos nesta Medida Provisória. nõs 
termos do art. 40, §§ 4• e 5• da Constituição Federal. 

Justificação 

De confounidade com o art. 40, §§ 4° e 5° da Constituição 
Fedexal, são estendidos _aos inativos qu;Usquer benefícios ou varita.
geíls concedidos aos servidores em atividade. Assim, não há como 
excluir os inativos e os pensionistas da aludida Medida Provisória. 

· José Luiz Maia. 
Inclua-se. onde couber, o seguinte artigo: 

"Art. No pxazo de trinta dias, o Poder Executivo 
encamjnbar.i ao- Congresso Nacional projeto de lei dis
pondo sobre a remuneração dos demais cugos das car
reirns da Advocacia-Geral da União, sobre a emutura 
permanente do 6rgão e sobre as ·dotações Orçamentárias 
a serem consignadas pam o custeio de suas atividades." 

Justificação 

A emenda visa detemrlnar prazo p3.13. que o Pcxler Executi. 
vo adote as providências nicessárias ao funcionamento em carãter 
definitivo da AGU. pa,a· atender a complexidade das atribuições 
do órgão e prover os meios panl que possa desincumbir-se das 
suas tarefas. A Emenda visa, ainda. sanar equívoco técnico decor
rente da omissão quanto ao vencimento básicO -das C:atreiras- fun
cionais de Procurador da Fazenda Nacional e Assistente Juridico, 
tambêm integrantes da Advocacia-Geral da União, haja vista o ins
culpido nos artigos 20 e 26 da Lei Cori:tplementar n• 73, de 1993. 

Brasllia, 22 de novembro de 1994. - Deputado Miro Tei-
xcira. 
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Inclua-se, onde couber. o seguinte artigo: 

"Art. São estendidos aos inativQS_e aos pensio
nistas os beneficies e vantagens decorrentes da transpo
sição ooseã!góS previstos nesta Medida Provisória, nos 
teonos do art. 40, §§ 4• e s•. da Constituição Federal." 

Justificação 

De conformidade com o art. 40 §§ 4° e s•, da Constituição 
Fedetal, são estendidos aos: inativos quaisquer benefícios ou vanta
gens çoncedidos a,os seiVidores em atividade. Assim. não há como 
excluir os inativos e os pensionistas da aludida Medida Provisória. 

Ney Maranhão. 

Emenda apresentada perante a Comissão Mista destinada a 
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 722, de 18 
de novembro de 1994,que ''Dispõe sobre alteração do Decreto-Lei 
n• 1.804, de 3 de setembro de 1980'~ 

seguinteredação: 

"Art. 2• O regime de tributação simplificada pre
visto no Decreto-Lei n° 1.804, de 3 de setembro de 
1980, aplica-se na aquisição de produtos produzidos 
e/ou importados pela Zona Franca de Manaus." 

Justificação 

Tal medida se faz necessária para evitar o fechamento da 
Zona Franca de Manaus. A medida, como está, promove o empre-
go em Miami e o desemprego em Maiiaus. · 

Basta que se diga que a massa de empregados no pólo relo
joeiro em Manaus gira em tomo de 7 .()(X) e 40.000 empiegados no 
ccm.ércio. 

A maioria dos produtos produzidos na Zona Franca de Mo
naus fica em tomo de US$100:.00, como relógios, brii:iquedo~ ete
trodomésticOs, rádio-relógios, instrumentos musicais etc. Logo, o 
comércio não se dará mais por turistas, pois só a passagem aérea __ __:_ _______________ ~~~ custa US$500.00. 

Congressista Emenda N" 

Deputado Euler Ribeiro 001 

Inclua-se como art. 2°, renumerando-se o atnal como 3°, a 

Portanto~_ com o objetivo de manter a Zona Franca de Ma
naus e seu comércio em pleno desenvolvimento, esta medida é pri
moxdial e- imprescindíveL 

Euler Ribeiro. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1994 
1-ATA DA 174" SESSÃO, EM 1°DE DEZEMBRO DE 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1-Discursos do Expediente 
- SENADOR MAGNO BACELAR- Solicitando o compa-

recimento dos Srs. Senadores ao plenário. ~ 
- O SR. PRESIDENTE - Ciência da reunião da Comissão 

Diretora do Senado ocoxrida boje. Apelo aos Srs. Senadores para 
que venham ao plenário. 

1994 

1.2.2. -Comunicação da Presidência 
- Caráter secreto da presente sessão~ 
13- ENCERRAMENTO 
2-ATA DA 175'- SESSÃO, EM 1°DEDEZEMBRO DE 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Mensagem do Presidente da República 
Submetendo à apreciação do Senado Federal nome indicado 

para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 
N" 370, de 1994 (n• 1.085/94, na orig_em), de 30 de novem

bro último. referente 'à indicação do Senhor Carlos Augusto Rego 
Santos Neves. Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para. cumulativam.enk: Com a função de Embaixador do Bra
sil junto aos Estados Unidos Mexicanos, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto a :Belize. 

2.2.2 -- Ofícios do Primeiro Secretário da Câmara dos 
Deputados: 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógral'os dos 
seguintes projetos: 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado no 114. 

-de 1991· (n° 2560/92, naquela Casa), de autoria do Senador Marro 
Maciel, que estabelece normas para o uso das técnicas de engenha
ria genética, para a construção, manipulação, circulação e libern
çâo de molécu~ ADN-recombinantes e de organismos e vírus 
que os contenham e dá outras providências. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 83, de 1994 (n• 223/92, na 
Câmaxa dos Deputados), que aprova os textos do Acordo-Quadro 
de CooperaÇão e de seu Anexo, celebrados entre o Governo daRe
pública Federntiva do Brasil e a Comunidade Econômica Euro
péia, em 1992. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 84, de 1994 (n° 224/92, na 
Câmara dos Deputados). que aprova o texto da Convenção Intern
meriCana SObre Aibitragem Comercial Internacional. concluída em 
:lO de janeiro de i 975, na Cidade do Panamá. 

Projeto de D~o Legislativo n• 85, de 1994 (n• 260/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Convênio Cons
titutivo e do de Administração do Fundo Multilateral de Investi
mentos, celebrado, em principio, eni.IC o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e os países doadores, entre os quais o Brasil, em 
11 de fevereiro de 1992. 

~Projeto de Decreto Legislativo n• 86, de 1994 (n• 261/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Segundo Protocolo 
Adicional ao AcOrdo S_obre Transporte Marítimo, _celebrado entre 
a República Federativa do Brasil e a República Federativa dá Ale
maDha, em 17 de novembro de 1992, em Brasília. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 87, de 1994 (n• 259/93, na 
Câmara dos .Deputados), que aprova o texto do Acordo no DomíM 
nio dos Transportes Maritimos, celebrado entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de 
Angola, em Luanda, em 28 de fevereiro de 1989. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 88. de 1994 (n• 279/93, na 
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Cfunaia dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coope
ração na Área do Meio Ambiente, celebrado entre o Governo da 
Repíblica Fedemiva do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos, em Brasília, em 10 de outubro de 1990. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 89, do 1994 (n• 280/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto das Emendas ii Con
venção Constitutiva da Organização Maritima Internacional 
(IMO), adotadas pela Resolução A. 724 (17), duram:e a XVll Ses
são Regular da IMO, em Londres, em 7 de novembro de 1991. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 90, de 1994 (n• 343/93, na 
Cfunaia dos Deputados), que aprova o texto do Acoxdo sobre o 
Ex=ício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, cele
btado entre o Governo da República Fedeiativa do Brasil e o Go
verno~ da República do Chile, em Santiago, em 26 de março de 
1993. . ~ ~~~ - ~ 

Projeto de DecretoLegislativon"91, de 1994 (n"347/93, na 
Cfunaia dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Sani
dade Vegetal para Proteção de Zonas FronteiriçaS e lnt=âmbio 
de seus Vegetais e Produtos DeriVados. celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Govemo da República da 
Colômbia, em Brasília, em 14de abril de 1993. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 92, de 1994 (n• 358/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acoxdo sobre Coo
peração para a Prevenção do Uso Indevido e Combate ao Tráfico 
Dícito de Entoipecentes e Substfulcias Psicotrópicas, celebtado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govem.o da 
República Argentina, em Buenos Aires, em 26 de maio de 1993. 

Projeto de Decreto Legislaúvo n• 93, de 1994 (n• 373/93, na 
Cfunaia dos Deputados), que aprova o texto do Tratado Constituti
vo da Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Ameri
canos, celebtado em Madri. em 7 de outubro de !992. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 94, de 1994 (n• 409/94, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo, por troca 
de l-lotas Reversais, estabelecendo a lotação dos funcionários con
sulares brasileiros em Consulados da Argentina e de funcionários 
consulares argentinos em Consulados do Brasil, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo da Repú
blica Argentina, em Buenos Aires, em 26 de maio de 1993. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 95, de 1994 (n• 410/94, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o 
Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes 
do Pessoal DiplomáticO, Consular, Administrativo e Técnico, cele
bxado entre o Governo da República Fedemtiva do Bxasil e o Go
verno da República do Equador, em Brasília, em 22 de junho de 
1993. .. - ~ 

Projeto de Decreto Legislativo n• 96, de 1994 (n° 426/94, na 
.Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Re
forma da Carta da OrganiZação dos Estados Americanos (Protoco
lo de Washington), firmado em W asbington, em dezembro de 
1992, por ocasião do XVI Período Extraordinário de Sessões da 
Assembléia da OEA. -

Projeto de Decreto Legislativo n• 97, de 1994 (n" 430194, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coope
ração TUrística, celebrado entre o Governo qa República Federati
va do Brasil e o Governo da Costa Rica, ein Brasília, em 31 de 
maio de 1993. ~ ~~ 

Projeto de Decreto Legislativo n• 98, de 1994 (n• 438/94, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acoxdo sobre Co
mércio e Cooperação Econômica. celebrado entre o GOverno da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia, em Bra-
sília. em 23 de fevereiro de 1994. - -- -

2.2.3- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
Projeto de Lei da Cfunaia n• 130, de 1994 (n• 2.120, de 

1991, na origem), que dispõe sobre o serviço de TV a Cabo e dá 
Outras proVidências. 

Projeto de Leida Câmaran' 199, de 1993, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Saneamento, seus instrumentos e dá outzas 
providências. 

Emenda de Plenário oferecida ao Projeto de Lei do Senado 
n• 72, de 1994, que acrescenta parãgrafo ao art. 110 da Lei n• 
8.443, de 16 de julho de 1992-Lei Oigânica do Tribunal de Contas 
da União, e ahera a reda.ção do inciso IV do mesmo artigo. 

Oficio S n' 59, de 1994 (OF. PRESI- 94/2520. de 13 de 
julho de 1994, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central do 
Bmsil, encaminhando ao Senado Federal, solicitação do Governa
dor do Estado de Pernambuco, relativa à operação de crédito ex
temo a ser realizada pela Companhia Energética de Pernambuco 
S.A., junto ao Kreditanstak Für Wiederaufbau-KFW, no valor de 
R$ 9.396.459,00 equivalentes a DM 15.000.000,00, cujos recursos~ 
serão destinados ao Programa de Expansão do Sistema Elétrico de 
Transmissão e Eletrifica.ção daquele Estada. (Projeto de Rcsolu
çãon'98194). 

Oficio S n• 73, de 1994 (O FI. PRESL 3.360, de 25 de outu
bro de 1994, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central do 
Bntsil encaminhando ao Senado Federal solicitação do Govemo 
do Estado -do Espírito Sa.rito relativa ao pedido de emissão de Le
tras Fmanceiras _do Te~ro do Estado _do Espírito Santo-LFTES. 
cujos recursos destinar-se-ão aO giro da dívida mobiliária ~ Esta
do, vencível no T0 semestre de 1995. {Projeto de Resolução n° 
.99/94). 

Oficio S n' 75, de 1994 (OF. PRESI n' 3.493, de 11 de no
vembro de 1994. na origem), do Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil. encaminhando ao Senado Federal solicitação do Gover
no do Estado da Bahi.a. para. emissão de Letras Financeiras do Te
souro do Extado da Babia-l.FfBA, destinados ao giro da Dívida 
Mobiliária do Esta-do. vencível no 1° semestre de 1995. (Projeto 
de Resolução n"I00/94). 

Oficio S. n' 78, de 1994, (OF. PRESL n• 9413624, de 24 de 
novembro de 1994, na origem), do Sr. Presidente do Banco Cen
tral do Brasil, encamjnbando solicitação do Governador do Estado 
do Mato Grosso. para emissão de Letras Financeii:as do Tesouro 
do Estado do lvlato Grosso - LFI'E-Mf, cujos recursos serão des
tinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1° se
mestre de 1995. (Projeto de Resolução n• 101194). 

Oficio S. n• 80, de 1994 (Oficio GGISF n• 486/94, de 24 de 
outubro de 1994. na origem), do Senhor Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul. solicitando autorização do Senado Federal, 
para emissão de Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul-LFTRS. Clljos recursos sertio destinados ao gíro da 
Dívida Mobiliária daquele Estado, vencível no 1° semestre de 
1995. (Projeto de Resolução n' 102194). 

Oficio S. n• 81. de 1994, (OF. PRESL 3.627, de 24 de no
vembro de 1994. na origem), dO Senhor Presidente do Banco Cen
tral do Brasil. encaminhando ao Senado Federai, solicitação do 
Governo -do Estado do Paraná, relativa ao pedido de emissão de 
Letras Fluanceitas do Tesouro do Estado do Paraná-LFT-PR, cu
jos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária daquele 
Estado, vencível no 1° semestre de 1995. (Projeto de Resolução 
n"103/94). 

Mensagem n° 318, de 1994 (Mensagem n° 526. de 4 de no
vembro de 1994, na Presidência da República). solicitando seja 
autorizada a celebração_do termo de Sub-rogação, Cessão e Adita
mento ao Contrato de _Compra e Venda com Financiamerito de 
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Equipamentos às Unidades Hospitalares Brasilerras, fllllllldo em a eleição dos membrÕs do Consell.o Nacional de Comunicação 
15 de fevereiro de 1977. entre o então Instituto _Nacional de Previ- s~ e :rua efetiva implementação. Discutindo inleq>retação da 
dência Social-INPS, sucedido pelo Instituto Nacional de Assistên- lei eleitOill! pela Imprensa, opinião pública e Supremo Tnlmnal 
cia Médica da Previdência Social - INAMPS, em extinção, e a Federal que resultou na cassação da candidatw:a do Senador Hum
empresa alemã Intenned-Export-Import. {Projeto de Resolução berto Lucena. 
n°1004). SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder- Solidarie-

2.2A -Comunicações da Presidência dade ao Senador· Humberto Lucena pela "decisão desfavorável do 
Abertura de prazo para ofereciriientri de emendas aos Proje- Supremo Triblnal Fedexal, cassando a candidatma: de S. Ex• no UI-

tos de Decreto Legislativo n% 83 a 98194, lidos no Expediente da timo pleito. · 
pre~ sessão. SENADOR RONAN 1TIV, em questão de ordem- Sugo-

Abertura de prazo para oferecimento de emendas aos Proje- rindo levantar a presente sessão até o Senado se pronunciar sobre a 
tos de Lei da Ornara n's 130194 e 199/93, referidos no Expediente decisão do Sopremo Tnlmnal Federal. 
da presente sessão. O SR PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Ronan Tito. 

2.2.5- R-erimentos SENADOR RONAN TffO- Proposta de votar o projeto da 
NO 926/94, de autoria do Senadol: Hugo Napoleão. solicitan- Comissão Mista. relativo ao Senador Humberto Lucena em 1° lu

do que seja considerado, como licença autorizada, o periodo de 16 gar, sobrestando todas as demais matérias.. 
a28 de novembro de 1994. Aprovado. SENADOR JONAS PINHEIRO, como Líder-lnconformi' 

N' 927/94 de autoria do Senador Magno Bacelar, solicitan- . __ dade com a decisão do Supremo Tribunal Federal. de cassação da 
do que seja considerado, como licença autorizada, o periodo da 6 a candidatura do Senador Hmnberto Lucena. Apeio à proposta do 
19 de dezembro. Aprovado. -- Senador Ronan Tito de sobrestar a pauta. 

N' 928/94, de autoria do Senador Lavnisier Maia, solicitan- O SR PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Ronan Tito. 
do que sejam considerados, como licença autorizada os dias 1°, 3? . 2.2.8- Leitura de Mensagem 
4, 7, 8, 9, 10, 16,25 e 28 do mês de novembro de 1994. Aprova· Mensagem n' 389, de 1994-CN (n• 1.091194, na origem), 
do. encaminhando modificações ao Projeto de Lei n' 3, de 1994-CN, 

N' 929/94. de autoria do Senador Pedn>SilllOil, solicitando que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício fi
que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 9, 10? nanceiro de 1995. 
16, 18, 21, 25 e 28 de novembro de 1994. Aprovado. 2.2.9- Oficios 

N' 930194, de autoria do Senada Lucídio Portella, solici· N' 48194, do Senador João Rocha, Presidente da Comissão 
tando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 25 de .Assuntos Econômicos, comunicando a prorrogação" por mais 
e 28 de novembro de 1994. Aprovado. quinze dias, do JXliZO de tramitação das Mensagens n"s 353 a 357, 

N' 931/94, de autoria do Senador Ruy Bacelar, solicitando de 1994. do Senado Federal. 
que sejam consideiados, como licença autori.zãda, os dias _1°, 3, 4, ~ 49/94, do Senador João Rocha, Presidente da Comissão 
7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25,28 e 29 de novembro de de Assuntos Ecorulmicos, comunicando a prorrogação, por mais 
1994. Aprovado. quinze dias, do prnzo de tramitação da Mensagem n' 346, de 1994, 

N' 932!94, de autoria do Senador Nelson Wedekin, solici· do Senado Federal. 
tando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 1°, 2.2.10- Requerimentos 
2, 3, 4, 7, 16, 17, 18, 21, 25,28 e29 do mês de novembro de 1994. N' 933, de 1994, de autoria do Senador Clagas Rodrigues, 
Aprovado. solicitando autorização para ausentar-se do País no perlodo de 3 a 

2.2.6- Comunicações da Presidência 18 de dezembro de 1994. 
Recebimento da Mensagem n' 371/94 (n' 1.089/94, na ori- N' 934, de 1994, de autoria do Senbor Mauro Benevides, 

gem), de 30 de novembro de 1994, pela qual o Senbor Presidente solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do edito
da República solicita autorização para que o Brasil possa colocar à ria! publicado no Jomal A Uoião. em I' de dezembro do corrente 
disposição da UNA VEM-TIL pelo praw de .um ano, um batalbão ano. 
de infantaria e elementos de apoio, pedazcndo um efetivo total N' 935, de 1994, de autoria do Senador Valmix- Campelo, 

solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias 1', 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 21 do corrente mês. Aprova
do. 

que não ullrapassará 1.200 homens, com o flm de coopemr com as 
Nações Unidas no restabelecimento de um clima de paz e concilia
ção que pennita Angola recuperar-se política e economicamente 

. da devastação da guerra. - -
• Recebimento da Mensagem n' 369/94 (n' 1.08&194, na ori-

gem), de 30 de novembro de 1994, pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita autorização par.!. que possa contratar opera· 
ção de crédito externo no valor equivalente a até 
US$400,000,000.00 (quatroceiltos milhões de dólares norte-ameri· 
canos), de principal; a ser celebrada entre o Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. e o BancoJnteramericaDo~ de Desenvolvimento 
- BID; destinada a fmanciar, parcialmente, o Programa de 
Ação para o DesenvolvimentO do Turismo no Nordeste- PRO
DETUR. 

2.2.7- Discursos do Expediente 
SENADOR ODACIR SOARES - Homenagem ao Sr. 

Roberto Marinho pelo transcurso de seu 90° aniVersário na-
talício. -

SENADOR JUTAHY MAGAlliÃES .:_Considerações sobre 

2.2.11- Comnnicação da Presidência 
Abertura de prazo para oferecimento de emendas aos 

Projetos de Resolução n's 98 e 104, de 1994, lidos na presente 
sessão. - -- -•-. -· 

2.2.12- Discursos do Expediente ( rontinuação) 
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Considerações sobre a 

decisão do Supremo Tibunal Federal pela cassação da candidatura 
do Senador Humberto Lucena e sua repercussão no Congresso Na
cional. 

SENADOR MAGNO BACELAR- Enaltecendo a Casa pela 
atitude tomada no epis6dio da impugnação da cand.ídatura do Se
nador Humberto Lucena. 

2.2..13 -Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado n° 86, de 1994, de autoria do 

Senador Júlio Campos, que regulaJllenta_ o uso das _eiilbarca.
ÇõeS- do tip6 motoaquática enl- faixaS litorâneas de praias, 
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rios. lagos, lagoas e reservatórios de represas, e dá outras provi- 2.2.16- Comunicações da Presidência 
dências. Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 

2.2.14- Requerimentos do artigo 174 do Regimento lntemo. 
N" 936, de 1994, de autoria do Senador Alnrir Gabriel, soli- Término do prazo para oferecimento de emendas ao Prcjeto 

citando que seja co:nsider.ldo, come licença autorizada, o periodo de Lei da Câmara n• 177, de 1993 (n" 2.908/92, na Casa de ori
de !"a 30 de novembro de 1994. Aprovado. gem) e ao Projeto de Lei do Senado n"232, de 1991, de autoria do 

N"937,de 1994,deautoriadoSenadorJúlioCampos,soli- Senador Jutahy Magalhães, não sendo aos mesmos oferecidas 
citando autorização para ausentar-se do País rio períOdo de 8 a 23 emendas. 
de dezembro de 1994. Término do prazo para oferecimento de emendas aos Proje-

u..t.S -Discursos do Expediente (continuaÇão) tos de Resolução n°s 94 e 95/94, rião sendo aos mesmos oferecidas 
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Proposta para permitir emendas. 

a instrução das matérias constantes da pauta de hoje. 2.2 .. 17-Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
SENADOR MAGNO BACELAR - Apontando a falta de 2.3- ENCERRAMENTO 

"quorum" como impedimento para a apreciação da Onlem do Dia 3 -SECRETARIA-GERAL DA MESA 
da presente sessão. - Resenha das matérias apreciadas de 1 o a 30 de tiovembro 

SENADOR JÚUO CAMPOS - Defesa da aprovação do de 1994- art. 269, II, do Regimento Interno. 
Projeto de Lei do Senado n"l43/93, proposto por S. Ex',que defi- 4- MESA Dffi.ETORA . . __ .. 
ne crime de expor a vida, a integddade corporaL ou a saúde de ai- 5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
guém por meio de recipiente de gás liquefeito de petróleo, defei- 6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
tuoso ou ~requalificado. e dá outras providências. TES 

Ata da 17 4a Sessão, em 1° de dezembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

- EXTAORDINÁRJA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 12 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Airton Oliveira - Alexandre Costa -
Alfredo CamPoS- Aluízio Bezena - Aureo Mello- Carlos Patro
cinio- César Dias - Clagas Rodrigues - Cid Saboia de Caivalho 
- Coutinho Jotge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo Su
ruagy- Edauido Suplicy- Epitãcio Cafeteira- Esperidião Amin
Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda -
Guilherme Palmeira - Irapuan Costa Júnior- Jacques Silva -
João Cal.mon - João França - João Rocha- Joaquim Beato -
Jonas Pinheiro - José Eduardo - José Fogaça - José Richa -
Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier 
Maia - Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucí
dio Port.ella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio 
Lacerda- Marluce Pinto- Mauricio Con:êa - Mauro Benevides 

. - Moisés Abrão ~ Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson 
Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares--:- Rachid Saldanha 

· E>eni - Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão- ValmU Campelo 
- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Clagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 55 Sn:. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba.Jhos.. 
A Presidência indaga se na presente sessão extraordinária 

algum dos Srs. Senadores deSt>ja fazer uso da palavra. (Pausa.) 
A Mesa esclarece; inicialmente, que a sessão não é secreta. 

Tomar-se-á. secreta em breves momentos. (Pa1,1!;.a.) __ 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso d:a palavra, 

a Presidência, nos tetmos do art. 192 do Regimento lntemo, deter
miDa:rá a saída do plenário, tribuna, galedas e respectivas depen
dências, de todas as pessoas estranhas:, inclusive funcioriários da 
Casa. 

De acordo com o parágrafo ú]J.ico do arL 192 do Regimento 
In.te~o. o Presidente poderá admitir, na sesSãO~ a seu juízO, a pre
sença dos servidores que julgue necess:ário. 

O Sr Magno Bacelar - Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Clagas Rodrigues) -Tem a pala
vra V. Ex', pela ordem. 

. O SR. MAGNO BACELAR (PDT - ~- Pela ordem. . 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dado o ~er importan
te de que se reveste esta sessão extraon:linária que, logo a seguir. 
se tomará secreta. gostaria de aproveitar a oportuD.idade para soli
citar a V. Exã que cOnvOcaSse os Srs. Se:il.adOres que têm hábito de 
permanecer em seus gabinetes, aguardando o andamento das ses: 
sões e que não tiveram oportunidade de serem avisados, a não ser 
bá apenas 5 minutos pelo Serviço de Som da Casa. para que se 
desloquem ao plenário e assim possamos contar com maior D.Úii:le.:.. 
rode presenças, antes de se transformar em secreta esta sessão ex
traOidinária. 

Muito obri~do, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A solicitação 

de V. Ex• será atendida. 
-A Presidência pede aos Srs. Senadores que venham a plená

rio participar desta sessão extraordinária que logo se transformará 
etn sessão ·secreta. {Pausa.) 

A Presidência esclarece a vinda a plenário dos Srs. Se
nadores que estejam em quaisquer outras dependências da 
Casa. 

A finalidade da presente sessão requer deliberação em ses
são secreta. 

Nos termos do art. 192 do Regimento Interno, a Presidência 
solicita aos Srs. funcionários a-S ·providênciaS necessárias a fllil âe 
que seja respeitado o dispositivo regimental. 
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(A sessão transforma-se em secreta às J2h54mi.n 
e volta a ser pública às 13h45mhi.) 

O SR. PRESIDENTE (Clagas Rodrigues)- Nada mais 

havendo a tratar. está encerrada a sessão. 

( Levanra-se a sessão às 13h12min.) 

Ata da 1758 Sessão, em 1° de dezembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

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

Affonso Canwgo - Airton Oliveira - Alexandre Costa -
Alfredo Campos - A!uízio Bezena- Ameo Mello - Carlo5 Patro
cfuio -César DiaS- Clagas Rodrigues- Cid Saboia de Carvalho 
- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo Su
roagy- Eduanlo Suplicy- Epitádo Cafeteira - Esperidião Amin
Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda -
Guilherme Palmeira - Irapuan Costa Júnior- JacqUes Silva -
João Calmon- João França- João Rocha- Joaquim Beato
Jonas Pinheiro - José Eduardo - José Fogaça ,.- José Richa -
Júlio Campos -· l1Íllia MaiisC - Jutahy MagalliãC$ - Lavoisier 
Maia - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucí
dio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio 
Lacerda- Marluce Pinto- Mauricio Conêa- Mauro Benevides 
- Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson 
Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares- Rachid Saldanha 
Derzi -Regina Ido Duarte - Ronaldo Aragiio - V almir Campelo 
-Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista ele pre
sença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

lhos. 
Sob a proteção de Deus, iniciamOS nossoS.trãba-

Q Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à apreciaçiü/ào Senado Federal a 
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescência. -- - --

MENSAGEM N' 370, DE 1994 
(N' 1-085Jil4, na origem) 

Senhores Membros do Senado Fedeial, 

De confomridade com o art. 52, inciso IV, da Coustituição 
Federal, e de acórdo com o disposto no art. 56, § !', do regula
mento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de !'de outubro de 1986, 
no art. 39, inciso I. alínea a, e no art. 40 do AnCxo I ao Decreto n° 
99.578, de IOde ontubro dÕ 1990, submeto à aprovação de Vossas 
Excelências a escolha. que desejo fazer, do Senhor Carlos Augusto 
Rego Santos Neves, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para, cumnlativamente com o cargo de Embaixador do 
Brasil junto aos Estados Unidos Mexicanos, exercer o caxgo de 
Embaixador do Brnsiljunto a Belize. · 

Os méritos do Embaixador Carlos Augusto Rego Santos 
Neves, que me induziram a escolliê·lo pan o desempenho dessa 

elevada t:tJnçâc?, constam da anexa informaçãO do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasília, 30 de novembro de 1994.- Itamar Franco. 
INFORMAÇÃO ... 

Curriculum vitae 

Embaixador Carlos Augusto Rego Santos Neves 
Rio de JaneiroiRJ. 26 de janeiro de 1944 
Filbo de Miguel Santos Neves e Beatriz Rego 5;antos Neves 
Escola Nacional de Engenharia, UB. CPCD, IRBr 
Curso de Mercado de Capitais e FinanceirO, Escola de Pós

GraduaçãO em Economia, FGV 
_ _ CuJ;SOS de Pós-Graduação em Ciências Políticas, Universi-

dade de Colúmbia 
CAE.IRBr. 
Terceiro-Secretário, 17 de fevereiro de 1966 
Segnndo-Secretário, antigüidade, 5 de abril de 1968 
Primeiro-Secretário, merecimento, 1° de D1aiÇO de 1974 
Conselheiro, merecimento, 12 de junho de 1978 
Ministro de Segunda Classe. merec.únerito. 21 de dezembro 

del983 
MinislrodePrizmimC!asse,~ 19dede:o:ml:rode 1987 

--Assistente do Cllefe da Divisão da Associação Latino--Ame-
. ricana de Livre Comércio, 1%7/68 · · · · 
, Assessor do Gabinete do Ministro de Estado, 1977 n9 

Otefe clã DiviSão de Estudos e PCsquiSas -- de Mercado. 
1983/85 

Chefe da DiviSão Especial de Estudos e PesquisaS Ecooô
micas, 1984185 

Clefe de Gabinete do Secretário-Geral das Relações Este-
riores, 1985/88 

Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1969/72 
Nova Iorque, Chefe-Interino do SECOM, 1971 
Hong Kong, Cônsul-Adjunto, 1972/73 
Taipei, Encarregado de Negócios, a.i., 1973 
Hong Kong, Encanegado do Consulado-Geral, 1973 
Buenos Aires, Chefe do SetorEconôrrúco, 1974177 
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1974 
Buenos Aires, Primeiro-Secretário, 197 4177 
Genebra, Delegação Pennanente, Conselheiro, 1979/83 

. Nova Iorque, Cônsul-Geral, 1988192 
México, Embaixador, 1992 
VI Perlodo da Sessão Ordinária da ALALC. MonteVidéu, 

19% (membro) 
I Reunião do Cõnselho de Membros da ALAi..C, Montevi-

déu, 1966 (membro) · - · · · · · 

RecomposiçãO da 'Listaill-Br.isil", GATI, 1967 (membro) 
Reunião da Comissão Assessora de DeSenvolvimento Jn. -

dustrial, Montevidéu, 1967 (membro) 
Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, Assunção. 

1967 (membro) 
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ll Gmpo de Traballio de Peritos Govemamen.tais para Estu- Entendimento com os Estados Unidos da América sobre 
do das Irtwlicações Fmanceirils da Integração Latino-Americana, Assuntos de InfOl'lllática, Paris, Bruxelas e Rio de Janeiro (1986), 
Washington, 1968 (membro) e cidades do México, 1987 (delegado) 

Reunião da Comissão Ass""som de Assuntos Monetários da Conferência de Minislros de Cométcio El<terior, Taupo, 
ALALC, Lima, 1968 (membro) Nova Zelândia, 1987 (delegado) 

Coordenador do Curso da Treinamento e Aperfeiçoamerito ---- -- Cerimônia Comemorativa do XL Aniversário do GAIT, 
para O!efes de Setores de Promoção Comercial, 1972 Genebra, 1987 (delegado) . 

Comitê Peonauente da CEBAC, Buenos Aires, 1974175 XLm Período de Sessões das Partes Conliatautes do 
(representante) GATT, Genebra, 1987 (delegado) 

• VI Retplião da Subcomissão de Transporte da CEBAC, · · XLll Sessão da Assembléia Gezal das Nações Unidas, Nova 
1974 (representante) Iorque, 1987 (delegado) 

Equipe de P!anejamento Político do MRE, 1977n8 (membro) ll Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e Coo-
Comitiva do Senhor Presidente da Repóblica em viagem à certação Política Latino-Americana (Gmpo dos oito), Bariloche, 

Repóblica Fedexal da Alemanha, 1978 1987 
ill Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e~ Con

certação Politico Latino-Americana (Grupo dos oito), Campos do 
Jordão, 1987 

XXXlli Sessão da Assembléia Gexal das Nações Unidas, 
Nova Iorque, 1978 (delegado) 

À disposiçãe da Delegação Especial do Reino Unido às 
solenidades de posse do Senhor Presidente da República, 1979 

XXXV a XXXVlli Sessões das Partes ContratanteS do 
GATT, 1979182 (delegado) _ 

Comitê de Têxteis, 1979183 (delegado) 
Reuniões de Coordenação dos Paises em Desenvolvimento, 

&portadores de Têxteis, Bogotá, Jacarta, Hong Kong, Nova De
Ihi, 1980181 (chefe) 

Membro Permanente do Õrgão de Vigilância de Têxteis 
do Acordo Relativo ao Comércio Internacional de Têxteis, 
1980/83 

Reunião Ministerial das Partes Contratantes do GA TI, 
1982 (delegado) 

Renegociação do Acordo Jntemacional Relativo ao Comér
cio lntemacional de Têxteis, 1982 (chefe) 

Comitiva do Senhor PresideD!e da Repóblica em viagem à 
Nigéria, 1983 (membro) 

Gmpo Diretivo do Programa de Estudos sobre Politicas In
dustrial e de Comércio E•terior (Convênio IFEAIBJRD) 1984/87 
(membro). - --- -=-=-_ -=-- · 

Reunião elllre os países integrantes do grupo de Cartagena e 
a Comissão das Comunidades Europêias, Bruxelas, 1984 (repre
sentante) 

Reunião :Ministerial do Sistema Econõmico Latino-Ameri~ 
cano (SELA), Caracas, 1985 

Trabslho prepamtório da viagem do Presiâente eleito Tan-
credo Neves ao exterior, 1985 - -- - - -

Equipe deP!anejamento Político do MRE.1985/88 (membro) 
Examinador do CAE, lRBr, 1985/88. . 
XLI Sessão da Assembléia Gezal da ONU, Nova Iorque, 

1986 (delegado) 
I Reunião Ministerial dos Grupos de Contadora e de Apoio 

'para a Paz na América Central, Panamá, 1986 
ll Reunião Ministerial dos Gmpos de Contadora e de Apoio 

para a Paz na América Central, Panamá, 1986 
m RelliliãQ Ministerial dos Gmpos de Contadora e de 

Apoio para a Paz na América Central, Rio de Janeiro, 1986 
I Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulti e Concerta

ção Politica Latino-Americana_(Gtupo dos oito), Rio de Janeiro, 1986 
Missão especial à~ Cerimônias de Posse do Presidente elei

to da Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, São José, 1986 
Conversações COm vistas ao reatamento de relação diplomá-

tica com a Repóblica de Coba, Panamá, 1986 · · 
Reunião do Conselho de Minislros da Associação Latino

Americana de Integração (ALADI), Montevidéu, 1986 (delegado) 
Conselho Curador da Fundação Alexandre de Gusmão, 

1987 (membro) 

Reunião MiniSterial do Sistema Econõmico Latino-Ameri
cano (SELA), Caracas, 1987 

Reunião de Coordenação com os Embaixadores na América 
Central, Caracas, 1987 

Comitiva do Senhor Presidente da República em viagem 
oficial aos Estados Unidos Mexicanos, 1987 

IV Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e Con
certação Politica Latino-Americana (Gmpo dos oito), Preparatória 
da Rennião Presidencial de Acapulco, México, 1987 

Reunião Ministerial da Comissão de Aconipanhamento e 
Verificição do Processo de Paz Cei:ttro-AIÍlericaD.o, Nova Iorque, 
1987 

IV Reunião Ministerial do Mecimismo de Consulta e Con
certação Politica Latino-Americana, Punia dei Este, 1988 

V ReUnião Ministerial do Mecanismo- de Consulta e Con
certação Põlitica Latino-Americana, OuaC., México, 1988 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado das Relações El<te
riores em visita oficial à Repóblica da O!ina, 1988 

Presidente de Honra da Câmara de Comércio Brasil-Estados 
Unidos, Nova Iolque, 1988190 

Presidente de Homa da Fundação Cultural Brasileita, Nova 
Iorque, 1988/92 

Prêmio Rio B= e Medalha de Prata, CFDC, IRBr 
Ordem de Rio Branco, Grii-Cruz. Brasil 
Ordem do Mérjto Naval 
Ordem do Mérito Militar 
Ordem do Mérito Aeronáutico 
Medalha do Mérito Tamandaré 
Meda.ll:!a do Mépto Santos ~mont 
Legião de Honra, França 
Ordem do Generafísslmo Fnmcisco de Miranda. Vene7J]ela 
Ordem do Mérito, O!ile 
Ordem do Mérito, Repóblica Fedexal da Alemanha 
Ordem do Mérito. França 
Ordem de Niger, Nigéria 
Ordeni do Libertador Sau Martin. Argentina 
Gilda Maria Ramos Gnimarães, Chefe do Departamento 

.do Serviço Exterior. 
(Ã Comissão de Relação Exteríore~ e Defesa Nacional.) 

OFÍCIOS 

. DO SR. 1° SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DoS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetãs: - - -
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-1 ,;(. ... "'!7'\"- Ú\ )" 

Õ<J!JS"f:/v/NQ 0J CAn?A/(4 1fP /'~lo 
_2r; {d !}c ~rv~Po tL//lf tE 19 9' I 

/'IJQ J. 5Co/fJ-·, r.t;'Jf)<t'~ ui-i) 

Dê-se ~o p:-ojeto a. sequ~nte :-e:laclo: 

Reçulamenta o:s incho:s II e V do S 1• 
do art. 225 da con:stit::.içl.o ~ederal, 
estllbelece not:na:s para o uso ~:t 
tllc:nicas de enqenharia çenét.ic::a e 
libera.:lo no meio mol:ll.ente de Orqa
nisi!IO.ll Genetic:.mente Modificados, 
aut.ori:ta o Pcder Executivo a criar, 
no &I!Wi to ela. Pr.sidl!:ncia da !>.e.pübli
C<J., .1. COIIÚ:u:lo 'T~c:nica Nacional de 
Biossequranca, e d.b. outraa 
providt!ncia:!l. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1• Ji1. t;;ta lei e:~t~lec:e llOrtU.S de :sequran.;& e 

aec:ani31110: de fi:5C.:lizaç.lo no u:5o das técnica:; de eng"C!Uria 

qenêtica na coru~t.ruçAo, cultivo, unipulaç!o, tranapo."C"te, 

come::-cializ:aç!o, consUilO, lilleraclo e de:~~carte de Orqanismo 
Genet.iea~~~ente Modificado (OGM), visando p;oteqer _ 11. vida e a 

s.alld.• elo homem, do:!! animais e das plan~as, bal cc.o o meio 

a.mbiet~.te. 

Al:t:. 2° - A$ atJ.vidades e proJilito.s, !:Jclusive o.:s .:!.e 

ensl.oo. ;::esq-.asa c!ent.ifica, de:5eovolvJ.mento :.e=ol6çico- e de 
produc.!o J.:lCu:5t.r:.al que ,envolvam CGM r.o t.crr:.to:-:.o t::ras1.1eu.ro, 

f.:.cam :-est::l.to.s ao .l:ttlito de entl.eiades do dire!.to' público ou 
priva.do, ~e ser.!.o tida.s como respon:l'.iVeJ.s pela obedit!incia aos 
precc1tos desta leu 111 de sua requl.~!llentacAo, b11m como pelo.s 
eventual:!! efeil:o:5 ou con.seqü6ncias .advindas di! :seu desCUII:Ipri
mento. 

S 1 a - !?ar'?- o.s fins de.:sta lei con.sJ.dera111.-.se atiVida
de.s e projet.o=c no .l!nbito de entJ..::Iad.e.:s como ser:do aqueles 

alhures 
sob a sua responsabilidade técnica ou c::.en:::!.t!.ca. 

§ 2• - A:!: at.iv!.d.ad.e:5 e projeto:!! d.e que t.rata este 
artiqo -s.lo ved.ados a pes:soa:~ ~1sicas enquanto aqentes autOno

mos independentes •. me:11110 que mantenham vinculo e~:~pregaticio _ou 

qUalquer outro com pe.ssoas jurid.ica:~õ. 

s 3° ~ A$ orqanizacoe:s pl)blicas e privadas, ~Ueio

"nai.s, estran<J~iras ou int:ern..cionais, tina.nciadoras ou p&tro
..c~nadora:s de atividades ou do proJe~o:~ retcrido.s neste artigo, 

deverlo certi!icar-:5e da idoneidade técnico-cientifica e da 
plena adesao dollõ entes financiados, patrocinados, conveniados 

ou contratados As norma:; e 111ecanismo:J de ::~alvaquarda previ$t:_o=c 
nesta le~i, para. o que deverao ex::.qir a apre:sentac.lo do Certi
ticado de Qua.li~de en Biossequ:cança. de que trata o art. 6• , 

inciso XIX, sob pen.a • de =ce tornarl!lll co-respon:slveis pelo:~~ 

eventuais efeitos adVindes dll!... !III!U d.esc:umprilllento.· 
Art. 3! f E'ara os l!teitos desta lei, d.c:Une-se: 

I - orqania.o - toda- entidade bioló;ica capaz a. 
reproduzir e/ou de tr.aru~ferir 1114terial qeoétJ.co,- incluindo 

v1rus, prions e outra:s claiiii$CS que venham a ser con.'tecida.tu 

:i .. Ácido ~IIOXl.n"l.bonuc:l•J.co (ADN) , ic:z.do rl.bO;.. 

nuel.áJ.co CARNJ :11a:::e:::-:.al ;ent'::.co qce -:-:~nce:n ;-~=a...-ee:s 

C.e!:e:~:.nan':e~S -=_os car&c:erllts t:e=-ed.~=a:~::::; ::ar.:v:.:..u.:.ve.l.s à 

:!.esce::do!:nc:.a; 

l!! - Mol~la• ca.. AON/AJQI zwccmb::~.n&nt:a - aque:.as' 
:UnJ.pu.õ..adas !ora r:!as eélulas vJ.va.s, ::~e~i.ar:-:e a :::or:!:.~!.,ea;::;Ao .:!e 
seq:u.ent:cs -:le ?J::N/AAN :;atural sJ.n-:e-o::::.=o __ ::;:..:t:!l ~ossanL 

:t~u!~.:.plJ.car-se em ·..:.."::a :él:.~::.a ·;:.va, :::..: a:.:-.:a, .u :::::.:.•::-.::as :!e 

ADN/ARN resultantes dessa lll.u::J.pl:.cac4o_. ::-.::m:o:.C.era::-.se, a.:.::da, 

os :;eqmen.':O.S de ADN/ARN Sl:'itl!lt:.;:cs· e-qo.:~n.:o~~::.:·U iiC$ -ie A~N/AR..'l 

nat.ural; 

:v Oiqam . .-.o Goulatl.c::amane. Hod.l.t'::1.~ (OCM) 

o:i.:qanismo cujo Jll.ãterial qenl!!tJ.cO !ADN/MN) ten~a s::.c:!o :<~Odi~i

cado por qt.:,alquer tCc:üca de enqer:har:.a qe:r.é::.ca. 

V - E~ria qenétJ.OI - at:.v:.::la::le Ce ::oa:r.!pu!.ac!o 

de molCculas ADN/.i'.RN recoml)inante. 
Parâqrafo llnico.;:- ~ N;to s3.o c::-onsl.Cerados como CGM 

aqueles rosul~antes de t•cnicas que :!.:a;:l~quem ill :.r:t.::-od.ucJ,o 
direta, nwn oro:~ani.smo, da mate~rJ.al her~td.:.t:lno, ::le:;d.e que n.!io 
envolvam a utili:z:.aç.lo de :uo:.écul•-' do A:::N/?.a.'i :-ecc!:'.:;:::.:1ant:e ou 

OGK.. tais como_: fecundaclo in v.~.tro, con:;~.:;;aca.oL ::ansduc.1o, 

transformac:ao, ind.uc:lo pollplóid.e. e qualq:ler outrQ_ ;:::oce.sso 

natural. 
Art • .(• '* Esta 1e-1 :r..&o :se aplJ.c:A qUando a mod.1!i

cacAo qenl!=tica for obtida atr.avl!ls dali! seguJ.:r.te.!l -o:::•cnic•s, 
de:~õde qu• nlo içliquem a utiliz.acao de~ OGM como t"eceptor ou 
do..dot': 

I - Mutaq6nese; 
II ~ Fo;rmaçlo e utili%ac&o de células somãti:::as ele 

hibridolll.& .animal; 

::I ~ ~.!o eal;.llAr, ::.nclUllll.Ve a de protoplasma., de 
células ·.-.,qeta::.s, que possa ser prcdUZl.da ::~ed.:.agte l!letodos 

:::ãdic!.ona.J._, ce :::-.:.ltivo; 
:v • i'l.l.ltoclcnaqem de or;an::.smos ::..io-;:,a::OQfinlcos que 

_,e pro-ces=ce .:!e maneira natural. 
- Art. .r;~ f':.c.a o ?oder Execut:i.vo autori:z:ado • 

c::~n.st:..ituir, no ~.:.to da Presidência da RepUb.l:.c:a, a COm.i.,:sl.o 
'!éc:u.ca Nacional .ie Biossequranca, .:lon.vante ::lenonunada 
~io, com a ~inalid.ade de acompanhar o .:!e3envolv.:.ment.o e o 

biote~ol,.,q!a, :r-4 bio•tlca, .. biossequranca e e.m .treas afin:s. 

no estrito :espeito a sequtanca dos cor.su:nJ.do::-es e da popu
laclo em .;eral, = constante cuidado a prot:ec:Ao do meio 
aMbiente, cabendo-lhe suscitar e propor todas as pe:sqtUsas e 
a:studos COIDPlomenta:res, ctest:~.nados a avaliar o.s ri:;co.:s poten

ciais dos novo:; metodos e produ~os di.sponiveis. 
S l'" - A comisSI.o 'T•cn::.ca Nacional de Biossequ-

rança CTNBio, nomeada pelo P~e:udcnte da República, serll. 

tuida: 
I - 1.lii!. representante ~ Pre.s:.d.tncia da Repúbl!.ca; 
II - 01.1:.0 especialistas em exercic::.o n~ .irea. de 

biotecnoloqia, senão doi:s da ârea de saúde hwnana., dois da 

ârea de sa.Ude animal, dois ~ A:re.a d.e agricultura • dois da 

.trea de meio 4IIIbiente; 
III - um repre:sentante, c!e cada um dos :sequi.ntu 

Hi:ni.st6:rio:s: 
a) Ministério da Saüde; 
bl. Hinist6rio d.a. Ag-ricultura, do 11ba:stecilnn.to e da. 

Retoma Aq:r.t:ria: 

c1 !'{in::.sterJ.o do Me1.0 1\lrltiJ.enee e da An\a::~nla !..eQ.a.l; 

~: MinJ.st:ér::.o- da Educac.!o e do !:~:sport:o; e 

e) ~l:Jlstér::.o ca -:::.~c!a. e '!ec::olo;ia; 
:::v -- um repre-seneanl:• de érql.o oficiõJ.l de de!esa Oo 

con.sum1dor; 
v - um representante de órql.o o~J.cia..!._ éi.e saüd.e do 

trillbalhador; 
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VI - ;;m representante de empres.J!!I ll.gadas à .trea de 
l:l::.otecnoloq!.a, a ser nomeado ::u!!dh.nte lu;:a.s ::r!plice:s encamJ.

nhadas i)O:: a:s.soc:~oaçõe:s rep::e!!lcnl:atJ.va:s ·do :set.or, desde que 

leqalmen.te const.:.t:.aidas na data ele p\lbhuçao desta !.ai. 
§. ::;• .;. os. ~r:o:s da C'T!G_io C.eve::.\o t_er ~ not.b.vel 

:s~r c:ienti!ico e t6cnico e ser!o renovados de tt'~s em tr!s 

.anos, all:ernadamen;:c, por Wll. e dois :.erc:os. 
s 3• - A cnmio terá :sede e foro na cidade de 

Brasilia, or. 
§ 4d- A t;'tNBio reunir~se-á, penodiC_a!!lente, em 

cari.ter ordinárJ.o, uma ve2: por mo!!!l, por :.empo A ser fixado em 
sua requluentaC:.II.o, e e,.;trao:rdinan&nente 4 ~aJ.que:r lllOIUmto 

por convocac.lo do secretirio Executivo ou pela m.aJ.o::-ia ab~'?lu

ta de :seus !lle.mbro!!l, atravi.s de do:::~en~o .es:::r:~.t;o, :::01'11. Justifi

cativa. 
§ sa- A:s funcoes e atill'idades de:senvolvidas pela 

CTN3io :ce!='!o consJ.c:Í.e:raàas cie altA relev!ncJ.a e honor1fica.s, 

n1.o recebendo :seus membro~ eJa decorrência de taJ.:s funçOe.:. e 
atividade:~~ qu.alquer re:Au.nerac.lo, re:s:s;alvado o paqameato da!!l 

df!lspe.sa:.- c1e loco~Wc!o e estada nos periodO:!I d.a:s reuni~es. 
s 6• - As Celiberaç~e:!l da CT:>!Bio sera.o tOIU.da!!l por 

maioriA de doi.:;; terços dos :seu:5 mel!lb::'o:;;. 

S ~· - ;.. secrer.a::~a Exec:::.::;·,..~~, ~ c::-."3io se::il exe~:;"C::.

da pe:..• S!!:;::et-a!"!a :;!q, As!!lu:-:::os ::s~::"o~~eé';~~s :ia ?::e.s~dén~a ~a_ 

il.ep:±ll!..::"', :r.:.e i)!"_O"Je::"b. At;:o::.e &C.."ll~="':..5':::'at.::.l:"O ~ =:;~;ro o==en::o 
será ::!otad.o de :ec:.:::rso.s para o !'l.:nc!~nalltl!nt.e __ :la C-:;lml.:ss.\o. 

S a o - n:::am cr!ado.s os cargos de SecretA. rio Execu

t:..>.ro e Secret.á:r:.o Exec:Jt.l.VO AdJunto :la -::'$:.o, !"'I!S!='ect::.vamen<::e 

CAS 101.4 e 101.3, ::.o õrgao a qUe se :e:!ere e ;:aragra!o o~~r:te

:lor. 
.\rt. ó" - COlllpet.:.r.i, d111ntre outras a::::.bu:.coes, à 

::o=issAo 1"écni-cã :-.lac:l.onal de Bl.o!!l:sequranca - C:':!lal.'?: 

: - el-aborar e aproVõlr :se:.::: ;l.eq~:rter.::o :m:e::no no 

pra:r:o de JO lt:nr.tAl d1a.s ap6s .sua no:r.eacao; 

II - p:ropor <1.0 E'::e:oi~nte Ca Republ.:.ca a <:'ol!.tica. 
Nacional c!e Sio:ssequra.nca; 

III - acompanhar o c!esllnVOlVJ.rnento e o p:-oqres:so 
téc:nico-cientit'ico na enqenhar::.a ç;ene;:~ea, r.a bJ.::,:::ecnoloqJ.~, 

na l:liosse;urança e em trea!!l afins, no est:-::.to respe::.to a :saúde 
e segurança dos tr>~balhadore:s, do~ :::onswndores. • ~ populac!o 

eJB qer;sl, da fauna, da flora e do meJ.O amkaente; 

iV - reljlcionar-:se Cotn l:t:S::.:.t:u~e:;; "lol:::.adas pAra a 
enqenharia r;;enétl.Cil e a b::.os:seq\:rança e:11 :-:l....-el nacJ.onal e 
l.ntern.acionAl; 

v - propor .ao <:>resJ.der.te da Repúbll.c.a :.llll Códiqo de 

Ética das Man:~opulaçOes Geni!!ticas; 

VI - propor pesquisa$ e estudos deStl.nadolllõ a avali.a.r 
~os beneficies c os riscos pot.-nci~;; dos novos mêtodo:s o
procll.l:to.s no caJDpo da engenharia qenétJ.:a; 

VII - estabelecer os mecaniuos de !:.:nc:.onaDlento da:s 

ColiU.ssOe:s In:sl:ituc.l.onais de Biossequrar.ça lc::<hosJ no !mbito 
de cada in:stituiç!o que se dedique .ao ensino, .1 pesqui!!la, ao 

:eu~::·;o: "l'!::lerJ.::o e ~ • :.:-:.~::.:a:::a.:~ :!&s ":.oa-=::~=•s :!e e::.;er.::"-=~o~~ 

·;::: -- ~5-::a-=-a:of>:ce': r.c~::-.li:S e :.:~;.:-:.-.:~-:-=-s :t::s:::7es 
.is a::.:.v.:..:::!ade:;; e pr!);:et:o:s :e:a::::..:::-:a-~.::-s -~ :~. :;:b_;e-:-:vanCo a 

!ecidas na ::equ!.amer.tscao desta lei, =e:n. :::cmo :::lefinir a:!l 

atl.Vidade:s consJ.deradas lnsalUbres e periculo.sas; 

XI - em1tir parece:: técnico ~=clusJ."lO sobre os 

proJetes relacionados a OQ'l per'tenc:entes ao Gr-Jpo !I con~otme 

def.l.ntdo no ;r,nexo I de:Sto!. lei, enc:am:~.r..l".ando-o aos 6-rq!os 

·cOlfPetentes; 
XI::;: - apoiar tecru.camente os ór";l!os ;::eipetente:!l n-o 

processo de inve!!ltiqac!o de :ac::.dentes e de enterm1dades veri

ficados nos curso do:s projetes e das a.t.:!.·nd.ade:s na área d:a 

enqenhilria qeno!lt:J.ca, bem como na fi:sc:al~:aàe e :.a ::~onJ.ter:.

-:ac&o de:s:ses projetes e atu·i~Cies; 
XIII - propor a reo;ulament:A<:Ao do transporte, do 

al:'llliLZ.enamen:.o, da lil::lerac.lo e do descarte de OGM; 
- XIV - emit.ir p111re~r- têenico préVl.c conclusivo sobre 

qualquer liberac4o no meio aml:liente J!e ~· ~;:~pi:ih4ndo-o ao 

órq!o competente; 
XV - recrutar consultores acl he<:. quandO julqar 

necessário. 

X" .!I - dl"J~.;ar no ~tar:o O!~c.:.al da ::nJ.!<?, _ prav::.a

-::~ente ac ~!."~c:es.so ::e ;_~l;a.:ne!".::::); para o ;;cnt-.ec::.mento p.!-la 
soc~edade, ext::ato ::epresentat:."J"o ÇQ.s p:e1tos submet:~.dos .1 

ap:evação d.a C:-!'<lh::., ::ceferentes as anvtd4des e ao.s ;?ro;;et:os 

:;ue :.;:~pll.que~:t a l.:.berac&o de CGM r:o :t~e.:o ambl.ente, excl~indo'

se a.s .:,...OJ.!or:nac:!les ~~gi.!.osa.s apon:.;sdas pe.i.o propo_nente e As:Si:tr. 

con:sJ.d~ra.4as pelo~~ c:se.:o; 
xvr: - e!ll:::::a:: p.~~;recer :::ec:'\.:co p-ré:v:o, =ncl_usivp, 

!!lob:e o _rer;;::.st.::o e: a uc..:.~;.ac.lo ::!e produto conc.endo OGM ou 

der!.v.sdo d_e CGM, enc.amint-.ando-o ao órg.a.~_ de !i~.cAliu.cão 

::o:npe:ente; 
ex::.q1.r, como doc~nr.ac&o ad.ic::.onal, se 

_entender necess&rio, o E.:;;tudo de . .rmpaeto_AIII.bJ.~ntal (E~) e o 
respectivo Relat6rl.o de ImpaCt<:J no Mel.o Jl.t;\bJ.ente ÜI.IMAJ de 

projeto.s e apli:::acão que envolvam a hbcraclo- de OGM no meio 
-ambiente, além dAS exigências especifica!!l para o nlvel de 

r1.sco estabelecidas na rer;ullliBC!nt.aclo desta lei; 
XIX - ~:iti:: Certi!icado dc Qualidade êm Biouegu

rancA d.s:s in.:staLacc!cs destinadas a qualquer atiYJ.dadc ou 
projet:o que envolva OGM, prevlai:~ente ao :se]J_ !ur.c!.onaseno;;:o, ou 

5 empre que h.ouve:r Alt.eracao de qualquer o;:omponente que possa 

modi.fJ.ca.r as cond1cOes c1e .sequranca pre-est:a.belec::.da:ii; -

XX - propo~: a requla:nencacáe desta lel.. 

Art. 1• - cal:lera, d.ent:e outras al:ril:l~s. aoa 
-6rg&os de tiscaliza_cAo do Mini:st,rio da. SaUde, do mniat6rio 
da A<;ricul.tura, do Abasteci111ento .e d.a. Reto:r.U.â -~Ua • do 

Minist•rio do Meio A!Dbiente e' da. ~Uu:z:On:~.a Leqal, clell.tro do 

campo de suo~~.:s cOl'!lpetênctas, ob:se"::Vado o parecer -ti!C:Oico. 
conclusivo da C't"NBio e. os mecanJ.:51!10:S estabelec.:.do.s n.1. regula

mentac.1o desta l•J.: 

: - a iji:n~ssão ::e ·aut.cr~:r:aC-.!oo- ~reVJ.a para a ::"ea!.l

:::a-c.!.o ~e a~~"J!:i.lde. :;:l ,;::o;eto =e!.aC!C~oll.:::IO !I ::GM pe:-:encent~ ao 

:: - ,. !J..scah.z.a.c;:ao e a :uo:utor:.~acAo d.e ::odas a.s 
at.:.v~d.tdes e Pt"o~etos r;elac.l.ona.dos a OGM do Gr..:po !I; 

=~~ - a e:u.ss.lo d.o ter;p.s:::~ ::!e _ _;:rodu:::cs cor.tend.Q_ OQo! 

ou_ Cez;::.vados .:!e_ OGM a. set:'_e~ _=merc:.a~:.<:.td.o.s ;::ara uso hu:qno, 

ani.ilal :::u e:rt plan'::as, -:>u ;Jara a l:.!Je:ac.!o r.o :::e:.::J amb~ent,~_; __ 

rv - a exped;;.cao de autor:.zacAo para o :unc:.l.on.amon
:::o d.e :.aooraeor:.o, :.nstitui:;::ao ou empr;e.:~a qUe dosenvolver.i 

:x - ::-ec:e!::cr _a. do.:·~.ell.t.t.ciê.o es':~_::e~e~:.::!a :-.a. ·reo;-.:l<1.-- ~:::.vL:!a;~s :e:..~:.ona~a.s -a ÓG!: 
:::.entacAo -::est.;a :e1 .:!e :;~os _.:s t::r:-;;e:cs ~ -~-:.!·::..::a::::es re;ac:.:::t- v - a e~~ss.J.o de <!:ur."orlz.ac_ao po~~ra er:;_::::-_;a_d., r.o Pais de 
naCo$ a. CQ!:, ver:.!_:..:;&r.do a s:.:a .::::r:::-~<;a ::::!His~:_:.;:a_.::.l.::, ::::.:':~.:=• _qualquer p:r:çdut:o con::enclo 9GM ou derl.v&~O-~O!J q~:, 

d.ef~::.:.do no Anexo : ~e:S\:4 ·:eJ.; ·:r - :t~a.r.ter cada.:st'l:'o de todas as i:.s·_. ;.:J.o;Oe:s e 
X - ::!assif~ear os .;c;M seq:.mc:!c- -o -seu- ~u .:!e r~.sc;:::J._ profis.s.:.onau que real:. :tem ~ttJ.VJ.d.ad<!is e pro)eto.s relac::ior:a~:s 

::!ef.:.n::.:tdo _o_ ::.!.ve! ::le bJ.o:s:se..,.:.ranca; =::.~=e. a~ ::.::::::as es::aee- a OGM :"lo ter::::.tOr::.o nactonal; 
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VII ~ encaminha:- à CTNBio, para emis:s.lo de parecer 
técnico, todos os p:roce:s.:ll~ ~lati?ol!l a pl:'ojeto:s ,c atividades 
que envolvam OGK; 

VIII - encalltinhar para p\ll:llicac;:Ao no Oib.rio Oficial 

da tJni.J.o r:eaul. toldo dos processos quo lh• forem submetido$ a 

julgamento, belll. C:OillO 4 conc:lusao do PArecer técnico; 

IX - ap!iear a.s penalid.td.e.s de que tr•ta. e:sta lei 
nos a.rts. 11 e 12. 

Art. s• - t vedado., nas ativid&des re~on.d.J.:s a 

I - qualqUu man.ipulacao 9en6ti~ de orq&lismQII 

vivos ou o ll'lanejo in vi.t:o de ADN/Aru: natur;al ou reCQIDl:linomtlh 

:ealizadozs e~~~ desacordo com .a:~ no~::~ prevl.st.s ne.sta lei; 

a man1pu:ac:.lo gent!:t.l.ea de cél.:..:la5 'JC~l~41S 

V1VC, ~c:etc pai:'~ o :::at!l!llen::.o de .:l.e!e::::c:s qe.."'lé!::.:r.c:cs, 

:espelt.ar.c;~o-se ;::r:~~c:!.;Hos lir::::::::s. ta:$ =o >:~ :;.·:-1!\."c::~?!.o ·-;!,e-
a"J.!;'OnO!l.:.a e o ;::r:.n::.ip:.o .:;ie_l:e::e!l.Cé."l.c:.:.a, e :;:.::::n o. aprnvac;lo 
prévia ~ GNBio; 

:v - a pr::.duc;:.lo. •r::t.~~ ::.ename:-.t.o c.u. .:t.~~n~!=lt:!.l.c;:.lo .=e 
embr:.:!:IG:s ~a.no:s .:!lt5~::.nados .a servJ.r como :1\at.er.:.U l;l:.olOq.Lco 
~:.spor.J.•Jel; 

"J - ;a ':.:t:ervenc.lo in V::!.vo em :na:er:.al c;entt.L= rie 

.t:t.:.111a:.:s, exr::e::.:ado.s 05 casos em. qce .::au :.r.::=::vençr:_e.s .se 

constituam em •vanços siqn!ficat.ivos :~a pe:r:;ui.sa ·cieir:t.it'ica e 
de.:>envolv:.ment.o tecnoJ.OqJ.co, ru!=le.tt:•nr::to-se pr::.::.cipios 

é'C.:.cos, .t:.t.is como o principio d.a resp6-nS..bi~:.~de e o 

1=1r.:.nc!.p:.o c!a prudência, e c0111 .aprovaçto pl:'êV.ta da CTNBio; 

VI - a liberaç:.lo ou o dese&ite -no 11lei0 Ulbiente de 
CGM eo. desaeo::cio co-m. .a:s nor:114s e:staL:lelecidas pela Cl"NB.Lo e 
const4tl~~~~:, na requlament-aclo desta- lei. 

S to - os prcêuto.s con~encio QGM, de:st:.r.ado.s à co:t~er

ciali:r:a~;!o ou l.ll.c:h!$tr!.<!ll.t.:;O:u;Ao, proven:.ente.:s rie outros pa1Se.!l, 

:só poc!el:'ilo seu: L""'troduz;:.d05 no ara.$ i: após o_ parecer previo 
conclusivo da c=:o.'Bio -e -a autol:"i.-:r:acAo cto OrQ!o de !i.scalizao.lo 

competente, levando-se em eonsideracac pareceres tf:;cn!c:o.s c!e 
outros pal!!le.s. quando disponlvei!!l. 

S 2" - Os produto:s contendo OGM, pertencente$ ao 
c:;rupo II conforme definido no Acexo I d~~J.sta lei. :s6 poderao 
ser int:roduz.ido:::; no Br•:;;il a~Os o parecer prévl.o conclusi~ro r:ia 

C'I"NBio e a autorUaç.lo do Orc;.lo de fi.scall.rac!.o c:o:npetente. 

;:e=::;~.:.toa :..:. ~:-.i:.:.e e. ;:e:-:.~:=::e:.-.:es ao :;::..:pe : =::=:e_:ie.!'.::..::.do 
-:c -=---~x':i : :iuea :eJ., .:só ;::;.C:o;;Ã~ -;.;~--~~-~';-:--;-;z;.~~-;, .=.:'a11;.! 

=:!\ ~u:.-:r:.:=:ac.!.o ;:;:ev~a :1e :;r;.!.o =~ !.:..sea.:.:.::acAc :;:::::-;;ete:.:e. 
Ã:"t. go - - 'i:eria oe:::.:.dilde --ll:t.:i ·..:::..:..!.us:r ~é:-c~ic.a.s· e 

~.e:..,dos .:e eni;e!':!':.il.-i:~a· qe;-e-;;;.-;a- ~Út•t.;::.i :;r:..t.::: =a ccm.L.ss.1o 

:::te~ . .a .::ie 3l.o:sseq-..:ranca ,C:Sl.ol, a!.ém :te ~-::_::_a:r·-'~ ~éc:~:.::o 
;:ir:.:-.c.:.;:al :::!J::spcr.sa•te!. ;:oor ~da ;:t"';l;eto ~:s:::ec.:.:-;.,:::::. 

. :o.r: • .:.~.- ~:npe:e- di C®1!.no!.o ::-.~.!1 -.!e 3-.to.s~e,. ... -
rar:c.J. :c:S.tcl :::o .!!Jl:l.L::.O de .sua. :nst:!.t::.:!.:Ao: 

: - rr.ar.ter .:.n!:or:::ado.s os :rUal.t-adores. qua.:.~er 

~SS04 -e a co.:.et:.-.r:.Cadi, qu.ando Sus-ce:·:.·ú!U :le sere~r~ a!e:.acos 

;:oe!il 4t..!.V!dade, :sobr~ iOda:!l a:s ques::oe:s relac::.or:adas com a 

sa:.ir::te e a segura.nca. bem como .sobre os procedl::ter.to.s em. :::.as-9 
Ce ac.:.dent.e.s: -

!I - estabelecer 5ll:"09rll!lla.S prey_ene.::..vos_ '! -~~ :..r~s~eç.!o 

para qarantir o :!uncionament:o c!a..s !nst:alacõe:s sob .sua :e.spon
sabi!J.dade, dentro dos ;Jar::trOes • r.ol:lllas :!e .o:..o$..sequrar.ca, 
definJ.dos pel4 Cn<Bio na req".l:l<ll!lent~~o d.e.sta leJ.: 

:ri - encaml.nhaJ:" a C-:-NI~io os doc=en:.c.:s ::::.~Ja l:"e:!ac!o 
sera es::abelec::lda na rec;u!ll!llentacJ.o de.st:a :e~. •nsando a :sua 
análl.se e a aut:o.~::.U~.c.lo do órqilo :::ompet.en::e q-..a.::.do !or o ca.so; 

IV - mante:l'- reqistro cio acompanhament:o l.ndJ.vidi.:Zil de 

cacia at.ividar::te ou projeto em. de:!lenvolv:ueent:o enVQlvendo CGM; 

V - notificar i. C"I"NBio, à:lli au::.Orldao:1e:!l de Saúde 

.Wbllca e .t.:s entidades de trabalbadore.s, o re..sultado de 
av.ali.J.~;Oe.s de risco a que e:!lt.\o :!lUblcetidas as pe.sso&S eXpO.s
t~, bem coa~o qualquer acidente ou incidente que poss.a provo

= a d.i:s:selltinac.io de aqente_ bioló~ico; 

·:: - ::nve:st.t;ar ,. ocorrêrfé.J:a de ac:!.d.ent.es e a.:!l 

e::!er.:t1.:!•::!es pos:si·i"el:iient:e :•!ilc!ona:dos a· OGM, =ti~!.cando 

s:.~a.s :::or::c!:.:sOes e prov:.~êr'.cu . .s ã C:'NBic. 
Ar:. ll - const.itUl !t:.fr&ç.IO, para OS efeitOS de.st.a 

Lel., :.oda. ac.io ou omls:s.io- que l.:npOrt:e na ~se::v.!nCia de 
pl:"ece.ttos nela e.sto~~belec.tdos, ceio. excec!o êo:s S§ l .. e 2"' e dos 
inc!.so:s ele I :i: .1. VI do art. lP, ou na desobed.:..êoeut. à.:> deter.n.i
::4<;0e:!l de caráter no=ativo .:los ôrq.a.os cu êas aut.oridade:s 
a.d:un!.st.::at.:.•Jas competentes. 

Art.. l2 - ~iCa a C'INBi._o .autoriZac,. a d.e!l.nir valores 
de ~ulta.s a partÚ de liS.l~o,ao tt:n:R, a _sererri aplicad".t.s. pelos 

ó~rqilcs rie !isoal.izaca9 referido:~ no .. rt:. 7~, ~::opor~~onal.:ten-f~ 
ao d.ãno direto ou ind!iet.o, nas ··sequint.es in:frac6~.:>: 

I - n.\o obedC~cer às normas e aos FJil~~-~.s de bio.s:!le
gurança vir;ente..s; 

II - implementar projeto .s~.-_prov.tde:tciõlt.r o prévio 

cadastrament.o da entidade dedicada à ~esquis.a e :na.nipulac;:~o de 

OGM, e d• :Jeu re.sponsável técnico. boUJ. COlliO doa CTNBi.Q; 

!II - liberar no meio ambient.e qualque.:r OGM s-. 
a<;W~.I:"dA:r sua prévJ.• aprov.1.c4o, mediante publica.çao no Di&rio 
Oficial da Uru.Ao; 

!V - operar o:~ l~ratôrios que o.anipulaa OGH :!Sem. 

observar as norm4s de biosse9'1lra:tç:a est.ailelec.tda$ na requla

ment:a.çao d.e.sti lei; 
V - nJ.o invostiqar, ou t'arl-lo de forma inccapleta .. 

~ acidentes ocorridos no curso dtt pesqui.:>a:::; e projetos na 
áre& c1e enqenbaria qen6t.ic.a, ou nAo env1ar relat.Oric;.,,n;,pecti

vo A aut.Ori<àde- Co11l.petent.e no praz:o mãximo de 5 tcincol dias a 

contar da dat:a de tl:"an.scorrldo o evento1 

·.-: - ~:nplementar proje::o sem mar.~:.e: :eqi.st::o de :seu 
acc:::par.:;a~e~:::o .indi-.rl.dt.:.al; 

"/I! - de.tXAr d.e :-:.ot.:.!.:.co~t.r. ou !a:o::ê-:o :::e !or:~~a õ"l!o 

lmedl.ata. ! C'!"~.to e â;s au~;.;-_.:.das±.ru~ _ca Saúrie P:lbhcit., .sobre 
ac.Ld4'nte q".Je po:!lsa. provocar a disseo.inacao de_ OGM: 

VIII - n&o adotar os :ue_!.o:s neees.:sãrio.:> â plena 

· l.n:f~r~c!o~- da C:"NBJ.o, --das aue.o:r:~_.:lac1es .:!a Sa:!d~ __ E'úbl.tca, da. 

çglet:.:.v~dade, e dc:s .::le111al.:S err.pre.;a<:!os ::!at. ~n.sÇil;,t;.:.,_::;.!o ou elnFfre
sa. sot:::r::_e o;_ risco.s a que est.!o :submet.:.dos, tem. eo:tto c:s prece

-::li::ue:~to:!l a .:serem t.o:na.dos, :10 caso :te OIIC.trien:-ss; 

_ !X - qualquer man!puJ.ac&o r;enet.:.ca ê.e o::-;-an.LSmo Vl.vo 

ou mar::eJO in vitro d.• ADN/ARN nat:.:r,_l_ õu !"eco.cJJ~::ar:te. :reali

zados em de:!lacordo com. a.s nor:Ms previstas õ"lesta lei e na sua 
!"eo;ulãmenta.cao • 

S l 0
- No COIISO_di! ::einc.lciência, a multa :~erá aplica

da e-m dobro. 

S 2° " No caso do inf!"ac::lo continuada. earacteri:tad.a. 
pela perman!ne!a dA ac_~~ ou om.:.:ss.lo_ inic:.al::lente punida., será. 

a re:!lpeet.1v.a penalidade aplicada riiariomente at:é cessar sua 

causa, :sem preju.!.z;o da aut:.or:.dade COlllpetent:e. podendo pa::•li

sar a ae:.v.i.dade i~r~ediatamente e/ou .l.nte:~;d.l.:.ar .o Lai:lo:ratõrio ou 

a in:stJ.t:.L:.çlo ou e:npre:sa res~onsãve:l. 
Art. lJ,- Constituem crlm.e:~: 

a m.anipulac;:.lo qen~t.tca de e6lul•:s qer:~~.inai:s 

II - a intei:"VenÇ.Io em ~t.erial qenético bU~Uno in 

'ri.vo, - exceto - ~a:ra o tl:"atilltlento de -de.reitos <pUI.6tico.s, 
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respeitanào~-se p~:incipios éticos tais como o principio de 

autonomia e o principio ele bene!ict!ncia, e com a aprovaç.la 
prévia d.a CTNBio; 

l?ena - detenc.!o de trfi:s ne:ses a = ano. 
§ l • - Se J:"e:su! t&r em: 

al l.:':CApaeidade para as oc:upaCOes :.ab::.'=uais por :nals 
de t:-l.r.ta :::h.as; 

tunç.lo; 

funcAo; 

!:li peri;o de vidlll; 

eJ debilid011de pe~ente de rne~ro, sent1~ ou 

d.) aeel•r•<;:Ao de P.Jrto; 

fie na - reclusão ~ um "' cincO anos. 

S 2° - se z:-esultar em: 

al incapacidade per.tlanente para o tra.:Cal~; 

!:>) enferr111dade incurt:t.vel: 

cl perda ou J.nutl.li~acAo de :aellltlro, senticlo ou 

dl dêformidade perJIU~nenee; 
eJ abortQ; 

Pen'll - reclws.lo eLe dois a oieo ano:s. 
S J• -· se resultar em lllCI:Z:te; 

Pena - reclusao de /Seis a vinte anos. 
III -. a prodt:cao, ama:z:•~:-l:o ou ~nipulac:.!o de 

ell!bri.,es hum.1nos d.e:~tinados a servirem co1110 materilll bioloq:z.co 
disponivel; 

, ~ena - recluslio de sei:~~ i!ll V.lnt.e anos. 

IV - a interve:ncao in. vi.vo 01 IIUI.terial qen6tico de 

aniiiUI.i.s, t~XCt~t.uados os casos em. que: t!lio:l interfWnC~'=s ae 

con.:~titwlla -. avanços aigll.ificativo.s na pe.squl.sa ciecUfica • 

no de.senvolvillumto tecnolóqico, re~itando--sc principioa 
éticos, tais como o principio da respon.sabilida.de e. o 

principio da prnd~nci!l, c com aprovacAo prévia da cnmio; 

Pena - detc:u;Ao ca trl:s :u.ses .a ua &nOil 

'I - • ::.bc:-ac.a.o .:.u o _:;!.e.5Car:e r.e :;:.e-7=<- ~~'ll:;;.~e ~e 

~ e::~ ~esa.::~:-:!o .:cm a.!! -::o::"::las es:OJ.t:c::ec:.::!.1.s pe.:.a ··:s:.o e 

:e:-:s-:-an'::c:s ":":a :-e-;t:~om:e:-~:.acao ;tes:a ~e.:.. 

funç!o; 

?ena - :-eclils!o .::!e ..:m a trils anos. 

S lo - Se result.ar '!!m: 

ai lesOes cori)oral..s :eves; 

bl per~qo =.e vl:i.ll; 
cl Qebl.lidadc pe::-:~~anc:n'::e de :ne::Lbro, sen:::.C:o ou 

dl ac~::lerac!o de parto; 

el car.o à. prcpr:.edade a.:..hela; 

fi dano ao mei.o .uab:.ente; 

Pena - rec:!..usao ele dois a c:: •. :·r.co ano.11. 
§ 2° - Se resulta~: ec: 

a) ::.ncllpacidade per:nanente ?lira o- i:raba!.~oi

bl enfermidade i:l.eur.tvcl; 
cl perda ou inUtl.lizacl.o de :ne:ubro, .s~r:l:.ido ou 

dJ defor=J.dado permanente; 
eJ abor:.a; 

~~ ~:tUtl.li:!:ll<;:l.o d.a. prcprieda.d.e a:.!iel.a: 
q) dano qra.ve ll~ mel.o ~iente; 
Pena ~ reclu.sao d.e dois a ol.to anos. 
§ 3 6 - Se resultllr em. ~K~rte; 

Penll - rec:lusAo, de .scJ..s a vinte ano.s. 

§ 4° ~ Se .a liberacao, o d-escarte no ItUiio ambiente 
ou a. intrcduc;.!io no meio do OGM !or culposo: 

Pena - re.::lu.sl.o de UJD. a dois anos. 

S 5" '- Se a liberac:J.o, o descarte ::~o :neio ~l.ente 

ou a introduc:.!io no P;!.1.11 cte OGH for culpo.11a, a pena será aumen-

':.acia .:!.e .1111 ':.e::::;:e se o c:rl.!:le r-esu~tar :.e :.::o-bsecvMc:.a. ::!1!_ :::eqra 

:~c-.1ca ::e p::--c:~ss.ão. 

§ -s~ - :1 !1J.n!::u:erio ?:l!:)li~ :ia 'J:l.:.Ac ~ ;los ::.su.dos 
tel:".i :.eq:.t::..:o.:.dade j;)ar-a propor aç!o :!e respon:sab~:l:!ade c:.v.r..: e 

cri.:nina.l por Canos ca.U.llõa<ioa ao homem, a_o.s ani:r.al.s, ã-5' plar:tas 
e -"O melo &mbl.en,:.e, em ::ace do _de.s.c--J:!!_p_r;;;e::;:o des-::a :e i. 

Ar:. 14 - Sem obsta:- a aphcac:Ao ®s penlls prevls:.a.s 

nesta lel., é- o au~o::- obr:.qado, l.!"ldepend.ente:ner.t.e ":!ll ex!:stênc:.a 

de culpo~~, 4 l.ndenl.zar ou repa.::-ar os 3nos caU.lllldoS ao ::tel.c 
ollllbic:mte e a tet'C:el.rc:s, afetado.s per sua- a-tiv1dade. 

tlisposiçOes Gerais e 'l'ranSltôrias 

Art. lS - Esta lel. :serã requla.r::~ntad.a no prazo de 90 

(novl!ntaJ d.!.as a conto~~.r da data de sua pub!.4:ac!o. 
Art. 16 - As entidades que estivl!:rem de:senvolvêndo 

atividad.es requladas por esta lei na data de sua pU:::.licaç!o, 

dever!o aCequar-se !s suas <:lispos1~es no prazo de 120 (cer.to 

e vinte) dias, contados da publicac!o c.o decreto qu~_ a. r~u
lamentar, bem. ecmo apresentar_ c:elatór~o c:.rc-.ms_t..anciado dos 
produt.o·s exl.stailte.$, p!!:.squiSO!I.$ cu projetes ent anda.lll.ento envol

vendo OGM. 

Far!9i"afo llnic:o ~ Vcr:.~~cO!ilcUI. <i" e'Xi.5t~nci• de ris.::os 

qrave:s par.& .1. s-:t-lld:e elo hOlll~ ou do.a animal.:-• -~~r!l_ as planta=:~ 

ou p;ara o meio .J.IIIbJ.ente, a CTNBio determinara a paralisaçolo 

imediata da atividadll. 

N:t:. 1-::-~ - E.sta le::. et:.:.=.!i em ..-::.-;o:: ~.11. :::a:::11. :::.e 
;ll:.b!.~::a~J.~. 

Ar:. :a.- :l.evcqam-se as '!isposi::ees em ::--:::n~ãr.:.o. 

Mexo 

?~ra e~e!.tt)S _de:s_ta_ :e~. -'.!! ~::--;ãr::.s~s ;er.l!:t~ca:r.e~-:::e 

mod:.ficados c!.ass~!i.::am:.·,.. ·ca. se;1.::.:-.te ~r:.ii..::a: 

Grupo I: =!l'q)cee:~dem os orqanls::lOS qui!: ;:::-eenche::1. os 

sequ:.:l-.'::es c::-!té-::::.os: 

A. OI-Qanis= rec:I!Pto-r ou paren-tal 
- nao-pa;::oqênl.co; 

isent.o de aq_en:es advent!.c:.os; 

- cem ..u~plo hJ.stor::.ec doc-.:n:e:l.tado ::!e ut~l.:.zac;ã.o 

sequra, ou a incorporac!o de lJar:-elra:s !;:::.olOq::.~s- q_ue, -se:n 

inte::ferir no crescimento 6t.1tn0 em reatar ou- fermentador, 
permi:.a. U1IWI- sobri!:Vl.vênc:~.• e multl.plicacao l::.:~~.:...::aéa:s. :sem. ·e~eJ..
tos n•qativo:s pax-a o nteio arr.laent•. 

B. vetor/inserto 

- deve Sl!r adequadantente c:a.ra.::::~rr.ttado e de:sprOVJ.<:lo 
de seqüêncl.a.s nocivas conl"u1.c:.das; 

- Ceve ser de t-'lll!anho li:a.:.tado, ::.o ql..'e for poss!.vel, 
as :r.lên.::ias ;enêtl.ea.s necl!:;s&.r:.a.s Pã.ra r!!:.lll~~.llr a funç.lo 
proJ-etada; 

- n:!o deve incrementar a estabilid-ade elo orq;u:~i$lllo 

aodificado no meio a=i~te; 

• deve ser esca5samente mobili.z.Avel; 
- nJ.o deve transmitir nenh.WD. marcador de resistênc:l.a 

a orqani:smos que, de acordo com. o:s conhecl.mento:s di:sponiVe:.s, 
nao o adquira de forma. natur•l. 
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- que o~ereç~ a me.s:n• ~eq-J.:::ar.ea :;:;,;.e ~ ::~ar:.:.s...o 

>::eeepto~: 01:. pa:rer:-:.o~~l :lO rea::or ou ~•=e:·r:aCcr, :2.S ~--S:::~::e-

c-,-- ..... .1.. ;2- ~~-._; . .; "":" 

·nvol!nc:.a e/ou :t:Ul::!.~licac.!o l:.::u::.Ad.l:s • .sem •!e:.:.::.s ~e';a.:.:.·1os?~~ 

para o :::~ll!::.o amb:.er.ee. -
""' ... -: .?a~ cLt 1'1<:;{ 

~ r-.b.o~--) 
:J. o~.:.e::o:s orqanJ.:S:!IOS o;ene:J.ca~:~.enie :noc.:.!.:.::a.::iclõ. ;..:e 

poderl.ll!D. !!lclu.u:-so ::~o- Grupo t,- desdo que ú~u:..-=am -4:5 ::e::.:!i;~es 

est:.:.puladas no :~.tem C ant:er::.or: 

- :u!c:oo:o;an:..zmos con.st.ru~s :..::..ce::.:o~~;~r.ente a ;:a::::::.r 
de um Unico receptor p::-oe.ar.l:Otico r.l.ncl,I.:J.ndo p!•sl!'lic!eos e 

virus endóqenollõl ou de_ u:n Unico J:'eeeptor euear!~t:l~ 

ti::.clul..::.do .seus c!..o.t:opla:sto::!l, mitoc:óndt:l-u e pla.smidco:s, ~as 

exclUlrlc:io o:s .. ·irusJ e or;ar.I:Sn!c$ C31i:iostos i:J.:.eil:'!l.l!lente 1)0.r 

.seqüênc:!.a:s 9'Cnét1c:a:s ele difercmtes e:spac:.:.es q~.:e trocr...:em -:•.:.s 

.sequências mediant:e proc:e:s:sollõ .fJ.lsl.OlCq.t::os c:onhec:!.®:s. 

GrupO n: t:odo:s aqueles c.lo 

( "'~- -~~~q;l 
Aprova o• toxtoa do A<:ordo-Qu:ac:h:o de 
eoope:r;-açi.o e de :~~eu Mexo • .::ol~racio• 
.nere o Go~:m.g d.a a.pú.bl:~.ca ~oecie:a
t.l.va do ara•J.l • ~ comun:~.cl.ado 
Ec:onóau.ea li:uropoíil.a, .nt 19512. 

Art~ 1•-( F.ic.m ap:r:ov.clo• o• texto• do A.<:ordo-cuadro 

.:1-. coo~raçlo • ct. .11eu. Anexo, c:elel:lndo• entr• o Governo da 

~l:.ca Fecleratl.V& dQ Bra•.z.l e a Ccaun.td&de !:conôm.J.c:a 

Europ6ia, - U!il2 • 
PariOnt'o lln.z.co Ficam :m)e.z. toa à aprec:z.açio d~;~ 

COnqret~•o Nac.z.onal qua.1~•r ato• que 1mpl.\.qu.n II\CICLI.t'.lc:&ç:io dei 

Aeo~ • de seu Anexo, bem COIIIO qua:z.•qu•r ato.11 qu•. no• temo• 

~ art. 4SI, :.no180 I, 4il: Con•t.:z.tu.:..ç!o Fad•ral, ac:arr•tem 

encarvo• ou ~••os .gravo~• ao paiCrUIIÕn!l.o na=ona1. · 

~- ~~ _- E&;~ ~=wto lf19l.•lat1vo ~l?t:r:• .a v:z.9or na 

data de aua publ.z.~o. 

MENSAGEM N" 490, DE 1992 
(Do J'odcr Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Em confonnidadc: com o disposto no Arti&O 49. inciso I. da Constiluiçlio Federa.!. 
submeto ll elevada C(lnlidcraçllo de Vo~r.a.s E.~~oceJ~ncin,o;,. acomp::mhado de F..~por;içllo de Mo1h•os 

do Senhor Ministro de Estado das RclaçOc$ Exteriores, o texto do Acordo· Quadro ele Coopc:r;tc;âu. 

ceJebn.do entre o Governo dA Rt.Jlúhlica Federativa do Brasil e 1 Comunidade EconOmka 

Euro~ia. r armado cm BrasOia. cm 29 de junho de 1992. 

Brasni~ 7 de a~sto 

( Ctç<U._ 

EXPOSJÇ~O DE MOTIVOS N9 290/MRE, DE 3 DE AGOSTO OE J99Z, 

DO SENHOR MINISTRO PE ESTADO DAS REI.ACOF.S EXTERIORES. 

Exeelonti••imo senhor PÍ-osd.'dente da RepUblica, 

Elevo • conaideraç6o ele voaaa Exc:el,ncia o 

de 1992. 

anexo 
texto elo Acor4o-Quaclro do COoperaçAo qu.e o Governo da RepU~lica 
Federativa do Brasil • a CoJais•Ao da Com':lniclade Econõ:mica 
Européia tin:8rat:~ = 3:.-aa.ili:s., no dia 29 da junho de 1992. 
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conforme a Constituição, para a entrada em viqor desse ato 

internacional no Pa.1s, faz-se neceasãria sua aprovação pelo 

Conqresoo Nacional. 

2. A CE é o maior parceiro comercial do Brasil e um 
importante parçeiro tecnológico e de investiaentos, razio pela 
qual o Bras~l atribui grande prioridade ao incremento da 
cooperaç6o com aquela entidade. 

3. O Acordo, dito de terceira qeraç:6o pois repr•••nta 
importante avanço em relaçAo ao atualmente viçente, representa 
u:a 111.arco juridico para peraitir a cooperaçlo em novas 6.reas, 
evitar o aqravamento de diferenças comerciais e possibilitar 
consultas sobre novas quest6es, inclusive politicas. 

fo. O Acordo estabelece as diretriz•• qerais para 
ccoperaç6o na• áreas aeon6miea, comercial, indu&trial, 
cient1fico-t•cnolóqicow agricola, rlorestal, de sa~de pública, 

desenvolvimento social, administração p~blica, infra-estrutura, 
intonação e eul tura, bell como no processo de integração 
regional. contém o documento, outrossim, cláusula evolutiva 
para ensejar a inclusio da outras formas de cooperaçlo, 

acordadas pelas àüas partea aiqnatária•• 

6. Em vista das raz6es expostas, permito-me sugerir a 

Vossa Exc•l*ncia encaminhar a anexa, mensagem ao Congresso 

Nacional, recomendando a ap~rovaç~o ~~quele Acordo, pelo 

Legisl~tivo, pa~ aua entrada em vigor no Brasil. 

Respeitosamente, 

Minictro 

ACORCO-OUACRO CE COOPERACXO ~NTRE A REPOBLICA FtO!RATTVA 
DO BRASIL E A COMUNlDAOt ECONOHICA EUROPttA 

O Cevemo da República Federativa do Braail, 
por ua lado, 

o conael~o daa Comunidades Europiiaa, 
por cucro lado, 

~enr1o ea conta as relações de amizade e ~· tradicionais laços 
oxis~en~•• entro a Repúbliea FCderativa do Brasil, a seq~~r denominada 
•oraail•J o os Za~adoa-•embroa da Comunidade Económica E~ropéia, a 
aequir denominada •comunidade•; 
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a,~terando a importin~ia ~onferida aos principies da C&rta 
das Naçõe~ Unidas, aos valores de.ocriticol e ao respeito dos direitos 

do H-
Consc:ientea. do in"ter~s•e mútuo em ampliar e diversificar as 

suas trocas coaerciaia, lM• . ::~o cm increaantar & 1ua cooperação 
econõ.ica, cient!tica, técnica e financeira, 

bconheeendo •• implicações ~avoráveia do processo de 
refor.a, de ~erni~açio económica • do liberalizaçio comercial ~m 

curso no Brasil para •• relações econS.icaa e comerciais; 

con9raculando••• com a inltitucionalizaçio do di4l090 entre o 
Crupo.do Rio o a Coaunidade e 01 aeua Estados-membros, concretizada na 
declaração de Ra.a, de 20 de dezembro de 1990, c o desenvolvimento da 
·inte9raçio através do Mercado comum do Sul (HERCOSU'L) : 

Reconhecendo a ~portlnciã de uaa aaior proteçio do meio 
aMbienta ligada ao i•perativo de u. deaenvolvi•on~ aoonêftico e aocia~ 

•u•tantadot 

convene14oa da Japortincia de que ae nvaat .. •• reqraa a 
prine!pioa do Aco"do C•r-al __ sobre 'rarifa• Aduaneira& a Cc:aircio (GA'r'l') 
-para u •cõairC1o iftternaeional Aberto • reiterando oa compromiaaoa 
aaau.icSoa no ~aDito do :referido acordo, baa COIIlO o roapaico doa 
41raitoa da propr~dada intelectual e da 1iberdada da invaatimantoJ 

Reconhecendo a neceaaidada da promover os direitos aociaia, 
em aapecial no que respeita aoa aetorea .aia deafavoreeidoar 

Decidiram concluir o preaente Acordo o. para tal fim, 
desiqnaram como planipotenciirioa: 

O Governo d~ Rapablica Federativa do Br&ail, o Ministro de 
Eatado daa Relaç&ea Extcriorea, Calao Lafar1 

O Conselho ~aa Comunidades Européia&, o Min~atro dos Neqócioa 
Eatranq•iroa da RepúbliCA Portuquesa, Preaidente, em exerc!cio, do 
Conselho daa canunidades Européia&; e Abel Matut.ea, Membro da Comissão 
daa Camuriidades'&uropéias; 

oa quais, após terem trocado os aaus plenos poderes 
raconhaeidoa em boa a devidA forma, 

AcordAram no aeguintea 

ARTICO 

Fundamento Democrático da Cooperação 

Aa relações de coope·ra~ entre o Braail e a Canunidade, bem 
co.o t.ocS.aa •·• diapcaiçõea do presente Acordo: bo.aeiam-se no respeito 
doa prine!pioa democráticos e doa direitos do Homem que inspiram AS 
pol!ticas interna& e internacionais tanto do Brasil como da comu~idade, 
O quo conatituem um elemento eaaençi&l do presente Acor~o. 
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4\R.'l'IGO 2 

Reforço d4 Cooperaçio 

1. A• Parte• Contratantes ecmprometem•ae a conferir um novo 
impulso ia suas relações. Para atingir •••• objetivo fundamental, estÃo 
decididas a fomentar, em especial, o desenvolvimento da cooperacio em 
matéria do co~ircio, inveltimentoa, finanças e tecnologia, tendo em 
conea a aituaçio especial do Brasil como pa!a em desenvOlvimento. 

2. Para os 'fina pretendidos pelo presente AcOrdo, as Partes 
Contratantes reconhecem a utilidade de •• consultarem sobre o• temas 
internacionais de int•r•••• mVtuo. 

All'!IGO 3 

Cooperação Económica 

1. 'rendo em conta o seu interesse mútuo e oa seus objet:i.voa 
acon&.icoa a m&dio • • lon9o prazo, aa Partes Contratantes comprcm•tem
•• • dea•nvolv•r a eoop4ração •con6miea maia ampla poss!vol. Os 
objetivoa doaaa coopera~io consistem, especialmen~e, ems 

a) fortalecer • diversificar, 4e 
respectivos laços econômicosr 

bl eont~ibuir para o doaenvolvi~n~ 
bases duradouras para o au•ento 
respectivos r 

um modo OI 

das suas economias em 
doa níveis de vida 

c) promover o 4eaenvolvi•ento dAs trQC&I comerciais tendo •• 
vista a diversificação e abertura de novos mercado11 

d) favorecer oa fluxos de investt.entos • •• transferincias 
de tecnoloqia, • iortalecer a proteçio dos inVGseiaentos; 

e) fcacn~ar a ecopera;io entre operadores econõaicos, •• 
especial entro as pequenas • aidiaa .. presas: 

!) criar condições favoriveis para uaa malhor~a do ntvel de 
ampreqo; 

h} promover •adidas destinadas ao desenvolvimento do setor 
rural1 

iT reforçar a base cientifica e a capa~i~ade de invençio das 
duas Pa-rtes r 

j) apoiai os 
regional. 

esforço• • as iniciativas do inteqração 

2- Para tal fia, •• Partes Contratantes deterainario, 4o co•ws 
acordo, no sou interesse aGtuo e tendo .. conta •• suas competõncias e 
capacida~s, os doa!nios da sua cooperação econõ.ica, nio e•cluindo ~ 
priori qualquer aatcr. Ena cooperaçio a.branqeri., em csp,eeial, os 
seguintes dom!niotr 

Sexta-feira 2 7603 



7604 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

b) utiliza~lo doa 

e) propriedade 

el aerviçoa em 
tranaportea; 

qeral, pa~tiçUla-.nte, 

• proprbdade 

o turiamo e os 

fi inforaitic&, eletrOnica, ulecomunic&çÕel, utili:açào daa 

91 inforaaçio.aobre questões monetirias. 

:J. P•~• a conçret.i.r.&ção do.s objetivos da cooperação econõmica, 
a3 Partes Contratantes, •• conformidade co- aa respectivas leqiala~õea, 
esforçar-se-io por foaentar, entre' outras, •• ••quintes atividadea: 

a) intercimbio permanente de informações e de ponto• de viata 
que ,.,.. do J.nt.ereaae 4a coope:raçlo, atrovia, 

prineipal .. nte, da ligacio la baaea de dadoa exiatontoa ou 
da criação de novas baaea de dados: 

b) promoçi.o de cmpreaaa cozauna ~!~j~o~i~n~t'-~·~·~n~t~u~r~•~•ol ou, uia 
concretamente. descnvolviatento de wu parceria 
Cpartenariat) que tenho ea eonta as upeeitieid&des das 

empresas, 

e) visitrts. contatos e atividades de promoc:io da coopen:cio 
entro pessoas • dele9aÇO.s que representem empresas ou 
organizações eccnõmicas, incluindo a criação de mecanismos 
e do instituições adequados: 

di roalitaçio de seminários e de encontros de empresário•, 
bem como or9anizaçic e -~-ealização de_certames, exposições 
• simpósios- ospeei&liZãdos e promoção, nessas-Ocasiões, de 

eontatos entre os aqontes oconõmicoa; 

o) realizaçlo de estudos ou de relatórios do avaliaç4o sobre 
a viabilidade de projetos ou sobre a identificação previa 
de novas foraaa de cooperação: 

f) projetes de pesquisa e intereimbio de ciantistas. 

ARTIGO 

Tratamento de NaçÃo mais Favorecida 

As Partes Contratantes acorda• em conceder-se mutuamente o 
tratamento do naçÃo mais favorecida nas suas relações comerci~ia, cm 
eonformi4ado com as diapoaições 4o Acor4o Ceral sobre T.u-ifa.ll 
Aduaneira• e-ca.ãrcio (CATTJ. As dual Partes reafiraam a aua vontade de 
realizar a1 auaa trocas coserciaia •• contor•1dade coa o roferido 
Acordo. 

ARTIGO 5 

Oesenvolviacnto da Cooperaçio.Ccmercial 

1. Aa Parte·s Contratantes compromete-m-ae 1 pr01110ver, até o nível 
maia elevado, o deaenvolvi•ento • a diversificação das suas trocas 
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coaerci&ia, tendo tM conta a respectiva •~~uaçio económica c 
concedendo-•• Mutu~•ante as facilidades maia amplas passiveis. 

2. Para tal fim, •• Partes Contratante• eat.udario oa métodos e 
oa ~101 da reduzir • aupriair os vários obstáculos ao desenvolvimento 
do eo•ércio; ea particular oa nio tarifários • oa para~rifirios tendo 
em conta oa trabalhos ;& realizados neste campo pelas orqani~~çõea 

internacionais. 

J. A.a Partall Contratantes aeordam em promover 1ntorciimb1o do 

informações • a realilacio da conaultaa relAtivamente a tanfaa, 
requisitos aanitirioa • t'cnicoa, le9ialaçio a pri~icaa relacionAdas ao 
conércio, be• ooao a direitos antidumping • do compensaçÃo quo 
ava'ntualaente v•n~ a aer aplicados. 

4. S.m prejulzo doa aeua direitos o cbriq~çõea no ãmbito do 
GATT, a1 Partes Contratantes eo•pramatem-ae a consultar-se sobre 
qualquer diverqineia que possa surgir em ma~éria comercial. 

A consulta será arianizada no mais breve prazo apõs pedido ~e 
uma daa Partes. A Parte Contratan~a que solicita a consul~a pre3~ar4 i 
outra Part:e todas u intoraa~ões nocessiriu pAra W'lla anilhe 
pormenorizada da aitua;io. 

AI duaa Partel eafor;ar·••·io por encontrar, no maia curto 
prazo. uaa aoluçlo para o diferendo co .. rcial atrav&a dca1c ~~c~niamo, 

5. Se.pre que nas trocas comerciais ~ntra as Par~e• Contratantes 
se verificarem alegações de dumping ou de subven;ões que conduzam a um 

inquérito por parto das autoridades competentes, •• Partes Contratantes 
comprometem-se a examinar oa pedidos apresentados pela outra Parte. 

A pe~ido du entidades interessAdas, •• autoridade& 
competentes das Partes Contratantes fornecer-lhea•ão informa~ões ao~re 
fato' e considera~ões mais importantes que servirdo de baae a uma 
resoluçlo. Aa referidas info~açõea ser~o facultadas aritea de se chegar 
~s conclusões definitivas do inquérito e com tempo suficiente para que 
aquela• entidad~s possam defender os seus interesses • 

•• 
acima 'deixarão de ·ser aplicadas quando da entrada em vigor, no &raul e 
na comunidade, do novo códiqo antidumping e de outros instrumentos do 
CATT atualmente em neqociaçõo no quadro da Rodada Uruqual. 

-'R'riCO 6 

Modalidades de Cooperação Ca.ercial 

com o objetivo de atin9ir a coopcraçic maia dinâmica, as 
Parte5 contratantes comprometem-se, em conformidade com as respectivas 
le9 islações e em funçà~ dos seus diferentes n!veis de dssenvolvimento 
relativo, a levar a cabo aa aequintea ações: 

- promover encontres, interclmbios e contatca entre 
diriqentea de empresas de Ambas as Partes Contratantes a 
fia de identificar os produtos susceptíveis de serem 
comerciali~ados no mercado da outra Parte; 

-.facilitar a ooopcração administrativa em matér;a aduaneira 
entro os reapectivos ••rviCoa eompetent•a, princ~palmonte 
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no qu• 10 reter~ ia &tividadot do formacio profissional, 4 
dmpli!icacio de procediment-os e A prevencio e det-eeçio da& 

infrações i r•gulamentacio aduaneiraJ 

encorajar e apoiar &tividados de promoção comercial, tais 
como •cminSrios, simpÓsios, feiras o exposições comerciais 
e in4ustriais 1 mitaões comerciais, visitas, semanas 
comerciais e outras, cem vistas a apoiar e a acompanhar os 
esforços de expans~o comercial: 

conceder apoio is orqanizacõea e is empresas para que 
realizem operações mutuamente lucra~iva•: 

- ter em 
acttSIO 

conta os 

ao• seu:; 

interest~s rec!procos, no que respeita ao 
mercados p•r• os produtos de.• bo1st•, 

semimanufaturados o ma.nufatur.e.dos, Oom como ;, '·atnbllJ.rnç:lc• 
dos mercados intornac~ona~• do m4t~rias-pr1mAa, tm 

conformidado com os.objetivos acordados nas organizações 
internacionais competenteaJ 

es~u4ar os meio~ e as medidas que permitam facilitar as 
trocas comerciai~ c eliminar os obaticulos aos comércio, 
tendo em donta os trabalhos efetuados no ~bito das 
orqani:acõea internacionais. 

ARTtCO i 

I~orta~iO Tempor~ia de Mercadorias 

AI Partea 
r~ciprocamente isen~io 

Contratantes qrmproraa·t.efl.•ae o c:onceder-se 
4a direitos • taxaa de importação polA admisaio 

te•por&ria de .. readoriaa, ea conformidade com •• l•q1slacõe~ 

raapec~ivaa a t~ndo •• conaidaraçlo, •••pra qua poasival, o diapoato 
cm convenções interniCionait existentes na matlria. 

ARTICO 8 
Cooporacio Industrial 

AI Partea Contratante• favorecerão a expansão e a 
diversificação da base produtiva do Brasil nos totorea induatrl&ia e 
dos serviços, orientando aa auas acões. de c:ooperaç:io mais 
ospec:iticamente para as pequenas e médias empresas e favorecendo as 
acões destinadas a faeilitar~lbea o acesso 
mercado• e is tecnoloqias adequadas, bc. 

à3 fon~cs de capital, aos 
coao as .acões de 

eonuns especialmente vocacionadas para a comercializaçio 
Partes e para os -.rcados d• terceiros pa!sea. 

empres.a3 
entre •• 

Para tal ti.JI, •• Partes Contratantes, no irnbito das 
compet:neias reapc~tivas, reforcario a capacidade de acio dos 
empresiriol, detenvolvendo ~odaa aa fo~as de parceria e a eooperacão 
industrial·•• todos ca seus aspectos, taia como acordos de licen~a. 

trans!erineia d• tecnoloqia, de subcon~rataçio • de ropreaentacdo e 4 

conaol14ação 4aa redes de promocão industrial • de investimento, eomo, 
por exemplo, do BC-NE:T t•Busine~a Coopera~ion Network • /Rede de 
CooperaçÃo EmpreSarial) e do ECIP [•European Community lnves~ent 

Partnera•tinvestidorea Associados da Comunidade Européia). 

Dezembro de 1994 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

AR~ICO 9 

Inveat.i•entoa 

Aa Pa:r-te.a Contratantaa, no 

- proaoVa:r o 
klenéficoa, 

1nveatU..nt.oa' ~nut.uanten-ce 

.. estudar a 
visando 

possibilidade de 4eaenvolver açõea e mecanismos 
.. lhorar as concU.çõea para eaae tipo de 

inveatiiYntoa, 
pariqrafo lB 

cm conforaidade t:aa aa orientações do 
da Declaração de ac-a sobre aa relações en'tre 

a Comunidade Eeonêaica Européia e os Eatadoa-aembroa e oa 
pabea d.o Grupo do Rio. 

AJrl'ICO 10 

Cooperaeio Ciantlfiça • ~•enológica 

1. Tendo •• oonta o aau 1ntereeae aG&uo • oa obj•t.Lvoa da aua 
poliU.~• C'ientltiaa, •• Partes Cont.ratantea ooaprom•t•,.-•• a 
desenvolver u.a cooperado oient.lf1ca • tlcnica deUinada, 
principal .. nte, &I· 

2. 

- fortalecer oa laços entre as coaunidadea cient! ficas e 
tecnol6qicaa: 

fomentar o intercâmbio da pea~iaadorea; 

favorecer a tranaferincia de tecnoloqia co• base no 
Nnef!cio aú.tuot 

- desenvolver •• relações entre oa centros de pesquisa das 
du.aa Partes: 

- incentivar & invençior 

- definir as relações de coopera;io no domtnio da ciência 
aplic•da. 

O imbito da coop~raçic ~ependerS da vontade das Parte• 
Contratantes que aelecionario em eori)unto os -dominio5 cons~derauos 

priorit.D.rios. 

J. A fim de pór cm pr&iica os o~jetiVos por ela& definidos, as 
.Pa'"t~s Contratantes favorecerão • fomentarão, entre outr:as .ativid..ldea, 
a for&A~ão de cientistas de alto n!vel, a realização de pro)etos de 
pesqu~•• conjunta, o intercâmbio de info~açõec cientifica~ no contexto 
de scainãrioa, qrupoa de trabalho, eonqresaoa e reuniões de trabalho 
.entre aa respectivas c:cntunidades cientificas. Estas atividades poderio 
ser realizadas entre instituições, orqaniamos e empresas de cariter 
públrco c~ privado. 

AR1'ICO U 

Cooperaqio em Matir~• de Nor.aa 

Sea pnjuho 

confo1'11ic1a4e eo• as aot~petinciaa • 
obrlqa~õea 1nternac1ona~a, ~ 

as le9isla;õos re•pectivaa, 
·~ •• 

Partes Contratantes tomario medid&a tendentes a reduzir as diferenças 
nos do•!nioa da .. trolog~a, da nor.alizaçio e da certificaç~o, mediAnte 
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o desenvolvimen~c da utilizaçio do no~• o de sis~ema1 de cer~ifica;ão 
coapatlvoia. Para ~al fia, favoreeerio ~ oapceia~~ 

o eontato entre pari~s, COII o 
intereiabio- dã infoma~:ões 

objet.ivo de facilitar o 

normalização, o 
qualidade; 

contrCilO, a promoção e 
• aetroloqia, a 

a certifiea;io da 

• promoçio da intere&mbio • de contatoa entro or9anismos e 
insti tuiçõ.s ospac i ali zados neuaa matérias;. 

o tomanto de açõcs co. viataa a um reconhecimento mútuo dos 
aistaaas de certificaçlo da qualid•de1 

- o desenvolvimento da aSsistência técnica em matérias de 
metroloqia, de nor.malizaçio e de certificação, bem como de 
progr..aa destinados a promover a qualidade; 

- a roalizaçio c!e reuniões de consulta para asaequrar que as 
noraaa nio constitua. ua o~aticglo •o comércio. 

AM'ICO 11 

Desenvolvimento Tccnol6q1co • Propriedade Int•l•ctual 

1. Cam o propÓii~o de promover u .. col•borA;io efetiva entre &a 
apresu do Bradl e as da Caa:unidade • aspectos relativos ã 

trantfcrência tecnolóqica, concessão. de li~eneas, cc-investimentos • 
financi.,..nto pAra capir.ais de risco, as Partes. Contratante.•. concordara ... 

identificar 01 ramos og setores induatriaia em que se 
concen~rarã a cooper•çio, bo• como os MOC&nismo• destinados 
a ~oman~ar uma cooporaçio industri&l no campo da alta 

tecnolo9i&J 

cooperar a f~ de possibilitar ~ .obilizaçã~ de recursos 
financeiros para apoiar projetes conjuntos de empresas do 
Brasil o da comunidade que tenham por cbjetivo a aplicação 
industrial de novos conhecimentos tecnolóqicos: 

- apoiar a for~aação do recursos hwn"anos quàl1fic41dos em .&roaa 
da pasquisa o do desenvolvimento eecnol69icosr 

toaentar a invençlo tMedi.ant• o int•rciMt.io de in.tonu~li•• 
ãobr•~• pr09r•••• que cada Part•·promova para t&l ti~l, o 
intercimhio regular de experiinei&s no que se refere 4 
utilização dos progrAmAs criados e a organização da estada 
temporária dos encarregados de tarefas de promoção ·da 
invença: em instituiÇões do Brasil e da Comunidad~. 

2. AS Partes Contratantes, cm confon'Lida.de com as leis, 
re~lamentos e politicas respectiva•, comprometem-se a assequrar u•a 
proteeio adequada e efetiva, bem como reforçar a proteção dos direitos 
de propriedade intelectual, incluindo patentes, marcas de produtoa e 
serviços, os direitos de autor e conexos, a. denominações qooqr~!icas 
do oriqe•, os desenhos e modelos !n~ustriais e os esquemas de 
eonfiqur~çio r~opoqrafia11 de circuitos integrados, bem como, quando 
oport~no, reforçar •••• proteçio. 
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Esfor~ar-ae-lo, iqua~ento, para facili~ar, na medida das 
auaa possibilidades, o acesso a bancOs e a bases de dados. 

AR'!'lCO ll, 
Coopera~io no Setor da Hinera;io 

As Pareea Contratantes aco.rd .. ea promover, era conformi1lade 
co. aa reapectivaa· leqialacõea, ~ cooperaçio no aetor d• minerm;io, 
•• eapecial, ••diante a realLaaçlo de aç&ea q~• tenha• por objetivo: 

- incentivar aa &Npraaaa daa duaa Partes a participar n• 
proapec;io, exploração, oxtraçio e co~orcializaç4o doa 
respectivos recurso• atneraiaJ 

criar atlvi4adea que inore .. ntem pequenaa • médias empresas 
coauna, operando no aetor da lllinerac-io; 

proceder ao intereimbio de experiências e de tecnoloqiu 
relativas l proapecçio, à exploração • i extração aineral, 
DI• co.o realizar peaquiaaa con~un~a• eoa Yiataa a promover 
•• po1aib1l14ades de d•••nvolvt.enco tecnol6qieo. 

M.'l'tGO 14 

Coope~a~io no Da.Inio da 1ner9ia 

Aa Parte• con~racan~•• raconnec•• a importlneia do aator da 
aner9La para o daaenvolvi .. nto econãMieo • 
diapoacaa a aprofundar.& eoopera~ió4no que •• 

social e .oatra~-•• 

refere 1 economia e i 
utilizaçio racional da anar9ia, be• CODO ao planeja.ento ener9étieo. oa 
aspectos nlacionadoa co• o uio antbiant.e aerlo toa.adoa e• 
conaideracio. 

A t~ de atin9i; eaaaa ob~etivoa, as Partes Contratantes 
decide• fomantarz 

a realização da peaquisaa e da eatudoa conjuntos; 

- contat.os permanentes entre oa retponaiveis do setor do 
planejaaanto enerqécico !principalmente: balances 
cno~qócicoa, escudos prospectivos): 

-a axaauçlo de proqr•••• • ca·pro)atol naate domlnio. 

AMJCO 15 
cooperacio no oo.1nio doi TranaporteJ· 

ll&conhaeando • iapcrtincia doa uanaportes para o 
doaenvolviaento e para o 
Contratantes eo.ario aa 
cooperação neate do•!nio. 

inere .. nto das trocas comereiais, as Par~es 
.edi6aa nacea•áriaJ para a execucio da 

No que raapaita aos transportas aéreos, rodoviários e 
farroviirios, Do• coao no setor das infra-estruturas, a cooperacio 
incidirá principalaante nos aeguin~•• doatniosz 

intercimbio de inforaacõea sobre 01 assuntos de interease 
coaw., incl~indo as pol1ticas &dotadas neste dom!nio: 
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prograaaa do fa~cio des~i~dos aos a9entea econõmieoa e 
aoa responaiveis das adsiniatraeõea públicas: 

- aaaiatincia técnica, e3 especial no que' diz respeito ao• 
prograaaa de modcrnizaeio das infra-ea~rucuraa da renovaçãb 
do material circulante a i 1nero4ueio 4&a tecnolQ9i&• 
coabinadaa e •ultimodaia. 

AR'l"ICO lG 

Cooperação no oominio da3 'l"ecnoloqiaa da Intor.açio e das 
TelecOMunicações, o da Utilizaçio das 'l"'cnicas Eapa~i&is 

u tecnolo9h1 da inforuçio • .. 
telecomunicações con1tituem um elemento ••••~cial do .deaenvolvimen~o 
e~onõmico • social, ·as Partes Contrata-ntu de"Cial-&m-ae dispostas a 
fomentar a cooperaçio nos dom!nios de interesse comum, principalmente 
no que diz respeito &t 

-·telecomunicações terrestres e eapa_c~&ia, t&b ~ u redes 
de transporte, oa a;atãlitea, as 
Diqital de Serviços Inte9radoa 
dados; 

fibras 
(RCSI,J I ~ 

éticas,, a Rede 
'Cransraissio de 

- ele~rõnica e aicroelctrõnicaJ 

info~ti,acio 1 autoaatiaa~io: 

televiaio de al'C& definição: 

- pcaqUUA C: deaonvolvimanto de novan t.ecnolog1ar. 
informação e das telecomunicações:· 

promoção dos i,nvestimen'Cos e dos co-ir.vest.imentos. 

Esaa cooperação realizar-se-i, principalmente, através de: 

- colaboração entre peritOSI 

estudos e intercâmbio de informações:' 

- tor.4çio de-pessoAl cientifico e téenieo: 

- definiçio de projetes de inter•••• comum: 

- promoção de projetos comuna no dQMtnio da pesquisa, b•m 
co•o dosenvolviaento • criação de redes.dc inlora4çio e de 
baaes de dados, entre Univoraidadea, centros de pesquisa, 
1aborat6rios de ensaio, empresas e operadores de redes 
públ~cas Ou privaQas do Brasil ou da Comunidade. 

ARTIC() _17 

Cooperaçio no Dom.i.nio do Tu:-iULO 

Aa Partes ~ontratll\tes, em confcrmi$ade com as suas 
legislações, to~aonu .. r.iio .... coopei'ãCãc no setor turi.stico. através de 
ações eapocificaa, principalmentei 

~ intercÂmbio ~e informações e estudos prospectivas: 
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.. auiscinch no dom!nió eltat!nieo e inform.i.ticc; 

• a~õe• de for•a~io~ 

- orqaniza(io d~ aanifestacões; 

- promoção de inves~imencos e co~invescimentos que 
possibilitem a expansão do movimento ~~ristico. 

ARTICO 18 
Cooperação no D~in~O· do ~io Ambiente 

Ao estabelecerem ~oopera~~o no dominio do meio amb1ence, as 

Partes Contratantes expr~mem sua vontade de contr~bu~r p4ra um 
desenvolviment-o sustentado e procurar Se conciliar o illlperatlvo do 

d> dc!"scnvolvimcnto econõm~co e soci.tl com • neces:e.hia proteçdo 

r.ature:ra. ••• SUO I ações do cooperaçio, 4or;o C&pCC.lid õlt.enç:ao 

camad4s mais destavorcfidas d• populaci.o, •o• problctmàl.o ao ri\C' ~o 

~~!ente urbano c i proteção de ecoaaiatemaa taia como 4~ !lore~to~ 
1:-.rcpicaia. 

Em conformidade com aa suas legislações, •• PartiE"s 
tor.~ratantes procuraria realizar, entre outras, ações ecnJun~as nos 
seguinte• doa!nio11 

- reforço das estruturas ambientai& públicas e pr1vada$; 

- forau~oçãe de recursos humanos es.pecializad.os; 

- informação e aenslbili:ação da opinião pÚblica: 

- raalizaçic 
intorcimbio 

de 

de 

organização 
informaçõ.s • •• 

de encontros, 
c:onhecimontcs 

- apo1o • assistincia à pesquisa em matória de me1o ambiente; 

cooperação industrial QO dominio do mei_o a.mbien.e. 

ARTICO 19 

CooperaçÃo nos Setore~-Agr!cola, Flores~al e Rural 

Aa Partes Contratantes eatabelecerio cooperação nos setores 
a9r!cola • rural,•floreatal, aqroin4ustria1 o aqroalimcntsr. 

Para tal fim, aa Partes Contratar.tes analiaario, com espírito 
de cooperação e de boa vontade e tendo em conta a• leqistaçõ~s 

r•apectivaa na aatiri&J 

- 41 possibilidades de desenvolvimento dãs luas trocas de 
produtos 19ricolas, florestais e aqroindustriais; 

- as medidas sanitárias, fitcasanitárias e ombien~ais, bem 
~~mo as suas conseqnêneias de modo a n~o levantarem 
obstáculos is trocas comerciais. 

As Partes Contratantes procur•rio realizar ações que fomente~ 
a cooperação nos sequintes doainios: 
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deaenvolvi•en~ • proeeeio dos recursos floroatais 1 

• &abiente •9riccla • rural1 

- probleaas relativos l diaenalo h~ana do desenvolvimento: 

~ toraaeio cienelfica o tecnologia aqrlcol&J 

contatos entre os produtores agricolaa das duas Partes 
Contratantes, com vistas a 
coaerciaia o os investimentos, 

AR'riCO 20 

facilitar 

Cooperação no Comtnio da saúde Pública 

•• 

As Partes Contratantaa decidea cooperar no doa!nio da saúde 

pública a fia da melhorar o acesso e a qualidade doa serviços prestados 
no Brasil, •• especial no ntvel doa cuidados bbaicoa das C4m&daa maia 
desfavorecid&l da populacio. 

Para tal f~, as Partos Contratantes procurarão: 

- apoiar a foraaeio profissional •• aetores espectficos da 
saúde r 

- imple&en~ar progra•as e.projetO:I destinados a melhorar &S 
condições sanitárias e de bem-estar .social dos meios 
urbanos e ruraiar 
apoiar a luta contra as doen;aa infectocontagiosas, entre 
outras a S!ndrome de Iaunodeficiência Adquirida (AIDS]. 

J.RTICO 21 

Cooperação no Oominio do Desenvolvimento Soc1al 

1. As Partes Contratantes e5tabelecerio cooperação no dom!n1o do 
de~envolvimcnto •ccial, com Vlatas a melhorar o nivcl c,o qu~lldnd~ d~ 
vidD das camadas menon favorecldas da população. 

2. Aa medidas e as ações destinadas a atl.ngl.r esse ob)etl.vo 
incluir~o o apoio, especialmente sob a forma de assist~ncia técnica, às 
ae9uintea atividades: 

a) administração dos serviços sociais: 

b) formaçÃo profissional e criaçÃo de empregos; 

c) melhoria das condições de habitação e saneamento nos meios 
urbano • rural: 

e) programas de apoio 1 intincia, em capccial no~ cont~o• 

urbanos; 

fi proqramas de 
delinqD.entea. 

educaçÃo e de aSsistência aos - jovens 
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AR1'ICO 22· 

Luta contra a troqa 

1. As Partes Contratantes 'COraprometem•se, em c:onforrnidade com. as 
respectivas lcqisla.çõcs, a:coor~cnar e a redobrar os seus esforços no· 
que respeita i prevençÃo • à reóuçio da producio e do consumo de 
c!rQ9&S. 

2. 
aipect.::os: 

Essa cooperação abrangerá, entre outros. os sequintes 

projetes de forraaçio, de aducaçd.o, de ti:--ata.tnento e de 
desintoxicação dos ~xicQmanos, incluindo a sua reinserç4o 
na vida profissional e social. Os rofe~idos projetes serio 
realizados no pais boneficiirio aproveitando-se,. se 
posstvel, a infra-estrutura existente; 

- ações de cooperação económica destinadas a promover 
atividades económicas alternativa•: 

intercimbio de quaisquer intDrmaçÕOI pertineneos. inclusive 
no que respeita i lavaqe• do dinheiro. 

3, 
parlgrafo 
cooperacão 

No finan=iamento das acões a sarem empreendidas com base no 
anterior, •• Par~•• Con~ratan~•• podaria soliei~ar a 
do 1ns~it~icóea públicas e privadas, asai• c~mo de 

ÁR'riCO 23 

Cooperacão no Domtnio da Int~qracão e da Cooperacão Reqicnal 

l. A coopera~ão entre as Par~es Contratantes pode~S ~bra~qer 

a~ões realizadas no âmbito do acordos da coopera~ão ou de integração 
com patses terceiros da mesma reqião, desde q~e não sejam incompatLveis 

com ••••• acordos. 

2. N4o excluindo qudqu;ar dominio, ser .ia tOm.ld4s . .. 
consideracão, entro outras, as sequintes acões: 

'· 

usi.stência técnica (envio de perit-os, formação de técnicos 
em certos aspectos práticos da integração); 

- promoção do ccmérc~o inter-rcqional; 

- apoio as instituições reçionaia, bem çomo ao~ prOJetas e ls 
inici.it.:LV.as esta6elecidos em comum, quer no 3.rnbito do 
MERCOSUL, quer no ;mb~to do Crupo do Rio, quer no lmb~to do 
~ratado de Cooperação Amazênica; 

estudos no 

reqionais. 
dom!nio das ligações e da; comun~cações 

DetarMinadoo do•inios, ~ais co~o •• ~cleco•un1caçõea P o ma~o 

ambiente, pod .. rio, dG' comurn acordo, .. r ab•r~o• a. out.roa ~t·"" 
1n~ereuadoa d4 re9iÃo 4e IIIQÓO a n4o limi~A.r 4, cooperac~o .ao ~~~b~ to 

es~r~tamcntc bila~eral. 
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A pedido d8 uma das Par~e= tontra~an~es, a dimensÃo reqional 
poderá aer tonada e• considera~ão no âmbito de qualquer outro proJeto. 

,_RTIGO 2• 

Cooperação no ~Inio da Administração Pública 

1. AS Partos Contratantes em conformidade com as respectivas 
le;islacões cocperarão no dominio da acl:niniu.ração-, tanto no nivel 
federal, coao no nivel estadual ou rriunicipil. 

2. 

l. 

•As Partes Contratantes podorão empreender ações destinadas a: 

- aoderniza~ão do aetor público: 

toraação •• novas técnicas do administração: 

- formaçÃo e aper!Oi;oamanto profissional de modo a auaentar 
a aobilidade • a porm~tir •• reorqaniza~õoa exi9idas polas 
ad•ptaçõea administrativas; 

aelhoria • apertei~oamento dos .átod91 de planejamento 
o.r:çuumt.irio; 

- I,Ui.Jtineia técnica à admininrae-i.o dos serviços sociais e 
cooperação em matéria de planejamento eecnômieo e social. 

prcrao,.rlo 1 

encontros e visitas de tienieos, bem como seminários e 
cursos de formação destinados a funcionÃrios e empreqados 
das administrações federais, estaduais e municipais; 

- o inte.rcimbi·o de infcrmaçõe.& sobre programas destinados a 
modernizar as referidas.administraçõea. 

AR.TICO 25 

coopera;io no eomtnio ~ Intormaçio o da Cultura 

As Partes Contratantes, no quadro das competências 
respectivas, acordaram era reo~~.lizar ações comuns· no d.ominio da 
informacão e da eoaunieação a ftm de estreitar os laços cult~ra;s )i 
existentes entro o Brasil e os Estados-membros da Comunidade. 

- intorcãmbio da inform4çÕes sobro 
relativos i cultura o ã informação, 

;' ,, 
temas de interesse m~tuo 

- estudos prepara~órios e assistência técnica no domínio da 
conservAção do patrimõnio cultural; 

- prOIIOÇ"io ele earitor cultural e de 
in~arci.bios culturais e acadimicoa. 
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AR'l'ICO 26 

Coopera~ão no Domin~o da Petca 

AI Parte a Cont:oatantel rooonheoen~ & ~pon.!no I. o de w.'"' 
ap~oxi•a;:lo dos aeua inter••••• reapect1VOI no dom.tn.a.o da pctac.t. l'or 
conse9uinta, procurarÃo reforçar o desenvolYer a ,ua cooper~çlo neste 
dorll!nio mediante & elaboração o a exeeuç:io do proqram.t:s e.spcc~f&.cos, 
com a ativa participaçlo dos aqonto1 oeonõmicos. 

AR'l'ICO 21 

r.oopcração em Matér~• do Formaç4o 

As Partes Contratantes realizaria programas de' formação de 
pessoal nos campos do interesse mútuo, tom4ndo e• eonsider~çlo as novas 

te c no loq ias. 

tssa cooporaçlo poderá con3istir em: 

... aç&u pontuais por meio do •nvio do P'-'n.tos. (}IJ .1"' 
profissionais ao pats parceiro, 

- seatões de tornad.o par• instrutores r par• quadros da 
administração pública ou do ae~or privado: 

• proq. •• de intercirnbio de conheciment.os e de ~écn:Lcas 

entre as in•tituiçõea, entre outros no dominio estatistlco. 

AR'l"ICO 28 

Meios para a Realiz•ção da Coopera;io 

AI Part•s Contratante• co~prometem••• a pôr d d1$pOsiç4o, 
dentro daa auaa po•aiDilidad•a o no &Mbito doa mocanta~o• rçup~cttvoa, 
oa ••ioa &d•quado• para a raalizaçio doa ob)etivoa da cooperaç~o 
previata pelo presente Acordo, incluindo os maioa financc~ros. Para tal 

~iA, pro~~dar•ae-Ã a wna proqra.tnaçio pluria.nual e ,i dehniçõo de 
prioridade•, tendo em conta aa neceaaidadea e o l!.ivel de 
dcaonvolvi•ento do Brasil. 

ARTIGO 29 
Comiss.:i.o Mise& 

1. As Partes Contratante• decidem manter a Comissão Mis~a 

estabelecida pelo Acordo de Cooperação assinado. em 1982. Decidem manter 
a"Subcomisaio Especializada para Cooperação Cientifica e Tecnológica 
eaeabeleci4a em 1987 e a Subcomissao de Coopcr&çio Industrial de 1999. 

2. A Comiaaio Mista t~r4 pot atribuições: 

asaequrar o bom funcionamento ~o preaente AcordoJ 

- coc~d•nar •• atividadoa, 01 projotoa o as GCÕv~ concrotaa 
relacionada• com os objetivoa do proaento Acordo e propor 
oa meios neceaaáriol ! aUa realização, 

analisar a evoiuçiO das trocas comerciais • da cooperacio 
entre aa Parte• Contratantear 

formular todas as recomendacões necess&rias para favorecer 
a expanaio das trocas comerciais e a intensificação e 
diveraificaç~o da cooperaçÃO; 
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procurar os ~ios adequados para superar even~uais 

obstáculos ou d1ficudaóea que possAm aur9ir nos dominios 
abranqidos pelo preaence Acordo. 

J. Aa Par~•• Contratantes definirão 4a comum ~cordo a ~qenü~ das 
reuniões dm CcninJ:o Mista, aaaim como a d.At.a. e o local 1.1.1 su.1 
realização. 

serio previstas dispoai~õea pel~ própria ComissSo Mista, no 
que respeita à freqaênci& e ac local das futuras reuniões, à 
presidência, À possibilidade de cr~ar subcomissões para além das j4 
existentes, be~ como a outras questões eventuais. 

'· 

ARTICO 30 

Outros Ac:ordos 

SOM prejutzo dAs disposi~õea dos t~aeados que instituem as 
Comunidades Europiias, o presente AQOrdo; bem como quaisquer medidas 
tomadas •• ••u lmbito, nlo at•tam •• comp•tincia• do• Emtados•membtOI 
4a Comunidade para empreendere• a;õea bilater~is com o Brasil~ no 
Âmbito da cooperaçio económica o para celebrarem, se tor o caso, novos 
acordo• de coopora;io económica com este pais.· 

2. Sem preju!zo das diapoai;õcs do parágrafo anterior relativas 
i coopera~io econõmica, aa di$posi;Õc• do p~cscnte Acordo s~bsti:uem as 
disposi;õc• idênticas ou com ela:~ inco:npat.!vcis dos 'acordes conclu!dos 
entre o Brasil c.oa Estados-membros da Comunidade. 

AR'f'ICO "31 

Cláusula de Aplica;ic Territorial 

O presente Acordo aplica-ao, por wm lado, aos território• em 
que é apl~cdvel o Tratado que institui a Comunidade e nas condições 
previst·'' no refct'i~o Trarado e, por outro, no ecrrat.ôrio du 11 ·"·~L. 

O anexo é. parto inteqranta ~o preaonto.~cordo • 

.1\A':"IGO lJ 

Entrada •~ Vigor o Prorroqaç4Q Tácit• 

O presente Acordo entra em vi9or no pri•eiro dia· do mes 
sequinte à data dA notificação mútua, pelas Partes Contratantes, do 
cumprimento dos procedimentos jur!dicós neces1irios para esse e!eitó. o 
presente Acordo i celebrado por um pcriodo de cinco onos e ser;; 
tacitament.G prorro9ado a c&da ano, deSde que nenhuma das Partes 
COntratantes o denune~e seis meses &ntes da dota do seu termo. 

AJt'riCO J.C 

Lln9uas que Fazem Fi 

O preaente Acordo ó redi9ido •~ duplo exemplar, nas l!nquaa 
portuquesa, alemã, dinamarque1a, eapanh<~l.a., francesa, 9re;a, l.nc;~lesa, 

italiana ~ neerlandesa, fa:ondc fi qualquer d~stes tex~oa. 

Dezembro de 199· 
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AR'riCO 35 

ClÃ~1ula Evol~tiva 

1. AI Partes Contratantes pod.. alarqa:r· o bbito do presente 
Acordo, .. diante consenttm.nto MÚtuo, a f~ do auaentar os n!ve1s de 
cooperaeio • da oa CO$pleta:r por· .. io de inlt~ontos relativos a 

sotorea ou atividadea eapo~!ficos. 

2. No contexto da aplicação do presento • Acord.o, cada Parte 
Con~ratante podo apresentar propostas destinadas a alar9ar o iAbito da 
cooperacio aútua, tendo •• conta a experiincia adquirid• n~ sua 

reito •• do •• )unho •• 
novecentos • noventa • ~eis. 

Celso Lafer 

EUROP~I~S 

Joüo de Deus Matutes 

ANEXO 

'rroca de Cartas Relativas .-oa. '!'ran~rtes Mariti•o• 

CARTA N9 

EXcalent!sa~ Senhor, 

Muito Dqradeceria a·~OII& zxcelincia •• diqnaase confirsar-•c 
o a~ordo do Coverno de Vossa Excelincia sobre o seq~in~•= 

Ao assinarem o Acordo-Quadro de Cooperação en~re a República 
Federativa do Brasil e a Comunidade Econõmica Européia, as Partes 
Contratantes comprometeram-se a abordar, de forma adequada, as questões 
r~lativas mo funcionamento do transport~ mar!timo, em especial, sempre 
que este venha a levantar obst'çulos ao desenvolvimento das troeas 
comerciais. A •••• prop6sito, procurar-se-i che9ar • •oluçO•• 
aatiafat6riaa para aa duaa Par~••• .. r•apaito ao pr1nc!p1o d~ 

liberóaóe • da l~aldado da concorrãncia, nuaa base comercial. 

roi iqual=•nte aeor4ado q~• estas questões farão par~o doa 
trabalhos da Ccaisaio Mista. 

Queira acei~ar, Excelentisaimo senhor, os protestos da minha 
mais elevada consideraçÃo. 

:cm nome -do 

Conselho das Comunidades Européias 

CA.R'N. N9 2 

Excelentissimo senhOr•, 
Tenho a honra d1 acutar a recepção 4a C•r~• data4• da ho)a do 

vo••• E:.cctllncil • d1 confirmar o acord.o do NU Covtrno IObfo o 

se9u.int.e1 

Sexta-fein 2 7617 
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•Ao &lainarea o Aeordo-ouadro de coopera~io entr' a República 
Federativa-do Draail e a ComYnida4e Econêniea Eurcpóia, as Par~•• 

contratantes cc•prometer~U~~-ae 'a abordar, de formo• adequada,. as qJJeltõea 
relati~aa ao Luncion .. ento do transporte a&rttt.o, em oap~eial, sempre 
que ecte ~~ha a levantar obaticuloa ao deaenvolvt.ento 4aa troca• 
co.ereiai•. A •••• prop6aito, procurar-so-á. chegar a aoluçõea 
aatiafatóriaa para as duas Partea, e. respeito ao principio da 
li~erdade • da lealdado da coneorrCncia, numa base c~crcial. 

•rol igual .. nte acordado que eatas questões fa:rõo parte doa 
trabalhos da Ceai .. lo H.S..Ita. 

•oueira aceitar, Excelent!aai~ Senhor, oa protestos da •inha 
aaia elevada conaider,~io.• 

Pelo Governo 
da Repúbli~a Pede~ativa do Brasil 

neelaraeio sob!e Cooperaeão Nuclear 

Aa duu PArtes Acorda. d especificar ulterioraente u 
-.odalic.tades • &i fOZ'lUI de cooperação que pretendo• deaenvolver no 
cupo nuclear. 

Par1 tal fi•, ostabelecer1o todos os eontatos neceasirios nos 
niveia apropriados. 

Deelaraeão Relativa ao Artigo 2 fR•forco de Cooperaçiot 

Por ocasião das ne!o~açõcs, entre o BrAsil e a COMunidade, 
de um novo Acordo-Ouadro~e Cooperaçio, o Brasil expressou o desejo de 
prever i9ualrnente a possibilidade de consul~aa comuna sobre temas de 
polt~ica internacional de intere~3c mútuo. A daleqaçio da Comunidade 
tomou nota de5se desejo e irá transmiti-lo às instin~ias competentes. o 
Bras i). toma not.a duu posição e r.tcioicla ·os diiÍpoSiçõca do Artiqo JS do 
presente Aoordo (Cl4usula Evolutiva I • 

Declaração Relativa· ao Artigo 9 (Investim~ntosl_ 

A Parte brasileira informou a Comunidade de que, no quadro do 
politica de seu pais de modernizar a economia e estimular a ativid4de 
econômica, esti sendo examinada a que~tio relativa aos futuros acordos 
de promoçio e de prote~io dos inveati~ntos estranqeiros no Brasil. As 

duas Partes estio de acordo e• retoaar o diiloqo sobre esSa que~tão 
loqo qu~ poss!.vel. -fara tanto, recorrer-11e-à .i.11 pouibilid.ade:s 
oferecidas·pelo Artigo bs (Cliuaula Evolutiva). 

Oeel&racSo Relativa ao Artigo 13 fCooperaeio no Setor da Mineração) 

A delegação da CEE foi informada pala deleqaçio brasileira 
sobre o encaminhamento ao Con9resao Nacional, pelo Poder Executivo, de 
projetes de emendas i Conatitui;io da Repúb:lica Federa ti vil do' Brasil_, 
tendo em v1sta a eliminscão de r•striçóos atuslment• ••latentes no que 
dit reapo1to aos 1nveat1•entoa ••tranoe1rol no aetor da ~lneração. 

Dezembro de 1994 
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64' C((_ /"'1"11 

J><.f"'k..a~.:n) 

Aprova 0 texto da convenção Interame
ricana sobra Arbl. traqem eomarcJ.al 
IntQrnacional, concluidã em 30 da 
janQiro de 1975, na Cidade do Panamá;. 

O CONGRESSO NACIONAL docrota: 

Art. t•• Fica aprovado o texto dã Convenção 

Int.ramaricana sobre Arbi tragoem Ccmereial- Intornacional, 

concluida Qm 30 do janeiro de 1975, na Cidade do Panamá. 
do :?aráqrafo únic:o , -t Ficam sujei tos à aprocJ.ac;:ão 

ConQrGISIIO Nacional quaiaquor atoa que impliquem rev1sio da 

referida Convançio, bem como quaisquer ates que, nos termos do 

art. 49 , inciso I, da constituiçAo ~ral, acarretem encargos 

ou compromissos gravosos ao patr~nio nacional. 
Art. 2• _ Este clecrato legislab.vo entra em vl.gor na 

data d.Cl sua publicaçi.o. 

~~~ 

Dezembro de 1994 

rntara .. rlc•"" aobr• Olr•lto tnternaclon•l 1'1'1Ytdo (CIDIP-l), c011 
b••• .. pro,ato •ltlbol'&do ptlla . CGalaalo tnt•raMr1c::au da 
,J'urlat.aa tc:JIJ, .. ,,.1. 

Dr cvrlt'ona~ 1:0111 O ... 49, itlcuo I, cll C00111UulçJo l'edcl'li. IUI)caelo. t 

-~de vouu EZC~~ilndu. .Kflnlpanllido dil E~ de Moo- do Sml!or MlniWV 
2, A eonvenç&o - apreço rol aaainada, naqu•la aaa .. 
data, •• 110.. .SO ~mo bl'aaUairo, pelo Prot• .. or Haroldo 
-r.lxalra YalladAo, qua l'lavla ... n:ldo por dea .ano. o <:aliJO da 
~nallltor JurldlcG do IUnlat•rlo daa JtelaçO.a txt.ariurH • •r• 
'usta .. nt• conaldar•do uaa d•a aalorea &lltoddadaa bl'"•aU.tna aa 
dil'eJ.tu lnta~maciortal pr1v•do. rol t&Íib• Un.4a. Nqual• 
ocaailo a .. data• poatel'ioraa, por out.roa da~~:••aata pauaa 
... rlcanoa, tando aldo ratltlc•lh por tnaa dal•a. tnti"'U •• 
v1qor l~>tarnacionalaanta •• U da junl'lo da U'11, trlnte •H•• apóa 
• dat._ du <Jepoalto do .. q~.~ndo lnatnlllanto de ratltlC"açlo, noa 
ta,...;'~ do ••" aM: lqo to. 

• ·.X i:&udo "'- Rclaç6cl E~rrnora. o ~lO cb Canve~lo lnlttlrnmCON .. IObtc Artlllrql:'lll 

~iL1111Utllleioml. ct~~~CIIifcbl ea~lOdt jUeiro de: 197S. 

D~ 17 4t aetellbi:O de: 19'n. 

(U&r-

E!I!POSIÇAo DI: •QTIVOS ~9 32"C:J7DA%/D~IIItl:, DI: l7 DE ACOSTO CE 

l9U, oo S:I:HHOlt :U:fUTIIO Cl: 1:5'1'AIIO DAS REL.\ÇO&S tlM'EAIOII&S· 

J:xeale•u:ot.a1- ••ftl'lor PI' .. Wertte da hp!Ulolica, 

ztavo ,a çonaldtlraçlo da voaa• "txeellftC1a ., tne•o 
projetei d• ••naaq•a .,_la qual •• aubuo~ -O rat•r•Mo do 
c:onqn"o lf•cional o ta~tto d-1 Conv•nqlo lntar ... rlcan. aobr• 
Artlitraq .. eo.ercSal tnternecion•l, calebrlda liO Pa,..a •• lO de 
jan.tro 'da 1ns, no &Ulto <te t cor~tat\lnCl• r.:apeelaHnllll 

.1. f'at•• ,. •• oaa q1.1• ... poMo •••• adianta, o Governo 
br••ll•lro n&o havia ln&ol•do •J:IIIo ho)e os tr&altee nac••••rlo• 1 
r•tltteaç&o d•••• laport.ant.e eto. A artlltraq-, llp4ch1Mnt.a no 
&ablto e.,..relat, naa •Ut.laaa dlc&dllo v•• anqariando C:tetclntl 
pl:'sst1910 int•rnaclonal qraçaa •• 11\111 O:..l:'IO'ttlrllt1caa 
da coaodld1da, rapidal, COfltisnçs, c:Oftl'l•ciaent:o tlten.ico, alqUo • 
posa1vel ~oncralei.Uda. lato •'* coneldaru• aa .. tor- 91ro~~~ti.ll1 

da hençlo a indep4nd•nc:l•, q~.~~.ndo c:oaparada c~ u inen•tatll 
~· pocl .. c:arcar ~.~a procaa110 j\14lcill •• pal-a onda a alltortoa.ia 
doa tribunal• nto aa'a pl•n•aanta rupeltada. 
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Í.. Prova disso '* o -n.irierõ de •nsn·,_,,..,.,t.,s ;nte,.nsc:•:·••s 
";;;ítLlatarais Sct>o:'~ arbitraqsa, quer as c:u·atar ""'varul, 1"•1' 

reqlonal, que t'*• !Udo ealetlrlldos. A>ndl .onter•:.=-=-•nt• a !I 

o:::uarr• Kundhl tora• Un~ados, sob 1 acuda da Llqa daa r<eç'!las, o 

Pt'ot.oeolo da Genebra da 14 da .. uatlro da 1921, r•latl"o a 

o::Uousula ela arb1tra.,.oa, a • c:on~tanç.t.o da ,;anal>r'llo <Ja a Ja 

dazallllro da 1'27, p•r• a a-.aeuç:.t.o da .. M ançaa artd t r.'Hs 
aa'tran'illah·as, llpóa aquela Co;ontllto, sob ... ap\elos la 

orqanLcaçAo das Nsç6as Unidas, roraa alab<~l!Uia-.: a ''""~ ... ~·,\" ·•• 

Mova ror I< para raoaM...,I-ntu a •••"""'"" •I• .... t ... ., ... •• b 11' ••• 

aau·anOJalraa, da 11 Junho da ~'''' a r·.,vanç4o turupal• ••>l>ra 
Arbttr•llll•• co.arclal Inta"'sc Lônal, ••••"'•da •• C•n•bTa •• 11 
abril da U61 (ra9iona11: • • Cllnvenç•o sobre Sotuç4o 11 

controv4ol'a1aa llelativea a tmoeati .. nt~n entre t:ate<Soa e ~o~ao;i<:r:~•• 

de outros tatadoa, a@ .. tida palo !111>0:0 Intlrn.te\ond ~· 

Raeonatt'I.Lc;:lo • Deae""'olYi .. nto (lliRC) ll<l' Cov1rnoa •• 1"5, ..,,. 

viqor a· partir da U oat~l'O de U61. sarhe ã eit&l', .aind.a, o 
R,.qula .. nto da Artoitnq .. da Coaiaallo d1a Xac;:Oe• Unidn p.ara o 
otreito Iriternacionl1 {UifC:ITitAX.), adota4o pela A•••el:IUI&·Cau.\ 
da cMU ea 15 de daz.uro da U7,, e 1 t.i Plodelo aobra ll.rbltuqea 
eoaerc:lal Intemac:lon11, 1dot1da pel• tiNCtT11.A[. - 21 ,j• 1uMo .,s, 

UIS • eneulnhado .. .Uu.bl4oia-Geral. 

'· ellbor&do•: o projato da Lei unUor-e Inter•••ric:u\1 sobra 
Arbitraqn c:o .. :rc:.l.al, pelo Conaelho Interaaer1c:1no :ta 
J'urhc:ons~;ltoa (J14ox1c:o, US&): a convenc;:llo do P1n.a11a, de qu• "'lu• 
.. trata: a ,convençlo Intera .. ric:lna aobre Uleaeh 

Zatranqelroa, elaborada pela C'IOlP·ll, •• Munt•v\dlu, •• • <~• 

ado de U1t, q'lla c:oap\eaenta • anterior, 

6. • Mo .labito daa orqanhaçO.• n4o-qcwernaaantau, v&na• 
a.lo aa ant;idadea qua " dlld.ieaa • r•aotvar por artnt.ra., .. oa 
11t1qloa eo111ere1a1a lnterruoeton1!a, .o!qu""'' c1r~t•r 

••pee1Jllhado. Ent.z:e •• aa1a 1ap<:~rtantaa poder-aa•laa •anelO<'Iar a 
cJor.ara de CoiiU'c1o %nearnae1onet. da Pana: "' Rt.ondon CoTn Tr.da 
"aaoc:iat.l.on"', a "Aaariean Arlloltraeion ll.aaoc:~n.lon•, da Nov1 York: 

•eattla rood A••ociation•, de Landra•1 "'Ma.tnnqar 
F"r.undlehaCtUclla Arbltra"a•, de M~UrqOI a "Llvelõ'Ool CottOfl 
Aaaoc1at1on Ltd.•, a "Th• Craln a!d raad Trada Aaaoc:lat1on• a • 
•AaUnold suqar Uaoc1at1on•, eataa ~Sua• oUU-• da t.on.sraa. 

7. o ln:·aaU. 4o pn;a apanaa 4o ?rotOC:olo da Cenabra da 
1,U, o qual, conquanto nunca t•l'\ba. eido epU~ado .. aau 
tarritOr1o, n ta•• ••ti nal• v19anta, pol• o GoVerno br .. lloiro 
nlo o denunciou e:q,na...-nta. taaa lnatruaanto, no antanto, tava 
aaus pr1nelpl.oa 1neorpo~a4oa na Con'fii\Çao de Mova '!ork de lUI, 
q\11 o aut>atituiu entl'<ll 011 palaa• que dela pertlelpea, ., 1'1• "~'' • 

o brlailairo. o •r••U pan11'&<"1 hna ''"• •1•••1• 
l<'latrua•nf<te eupra .. ~&a.a .. ,, ., ...... la 11 '"''"' .. 1 .. ,,.,1 .... I'"' .,,,.,.,,,. 
<'III&• r o 4& pai•••, A ConvanQAo Oa llova tu r ll. ••a '"'~ "'• " •••• 
lapf.>rtante oiantl'a ala&, ••t• •• vl.or pa~a .,.,.,. <le uHente 
pala••· 

•· i'Or aotl··oa que ao• ••p•ela11ataa n&o aoatt"aa 
lllltic:lanta"ent• clat"oa, o inatituto da arbltraqea. pr•vt.ato na 
le!Jl•i•Ç'Io t>raal.laira, taa aldo pouqulaatao utllhado no Pila. Sa 
lato ocorra no ~ 4ia raapelto &a arb1traqon1 intarnaa, coa aala 
ra1.lo aa vari~iea queMa •• traea ~· artatr•'J•n• realuadaa no 
oatranqairo, ea virtude do al-n<f.O 41aauaaor ropnauudo pala 
e:dqlncla leqel do duplo 9r•u cW iurladlç&o, ae1•• 
neeeaalda4e da 1\oaoloqac;:ao judicial do laudo al'lloitral, tanco no 
P''' onda for ela 41t•4o, quanto no DraaU. Es~ raqul.aito 4o que 
tJa•1c:•=•nt• taa icpadido o Pata do ad•rir .:. ConvartÇI.o da lfova 
'torr. do u''· ~i• •cu ollojatho • tom.r pl•naMnt• aaac:ut.tva1a 
o• laudoa arbitral• ind•pendanu .. nta da hoaoloqaçH pgr 
autoridade ;ludie\&rla coapn.•nta, .. ,. no paia • qua 4o 

p1otorido, aaja naqu•l• - 'f'oiO eleVa ••r ••IICNUdo • .:. aueaa•1voe 
pal'a«r••, entender•• o• antarl.or•• COflaultorea Jllrldicoa elo 

Itaaarety, Kl.ldabran4e Acel.oly o K. rnnc:lllni•llotto,' qut . a 
CGnvanc;:Ao da 111011• 'Cork CCH'Ifllt.- (lllla o artl9e 1S oia t.l. O. 

tntt"OdUÇ.lo ao C:~lqo Clvl.l, C, Mlli:G aDora edal.tl.a- qua -

c:OJJVai\ÇAio l.n~eional •••inada r10 araaU • ohvldaMnto 
ntitlc:a4a dava pr..,•lac::or ~r• • lei. nacional, ~notarâv .. qq~~, 
praolaa...,ta ~r "'" oontr&ll&, .. oertD ponto, • l•l 1'111111-1, 
eapaolal .. nte trataM•·•• do lal tio l~anto OOMI a IIII 

Introdvçlo ao c:ódl'fO c:lvU, ••rio di.UcU qiMI e t:entr•••• 
ltacl.onal o aprova•"• .. nlo he!.IY"M poeaiii1Uda4a H ~«rt.a 
ao:Uticaçlo no tei!CtO doa ~o. - 4• ~ naMlY•• ..,_ 
navuaN&•- • apll.oaç&o, no -.au, ., q~~a dlapOoa o artito lS • 
ntarldo lol.. rol. o ..,. .. ~ toaor. lntreuata, 11 sartlç,e 

J\lridlco 4a. Maçha On1 ... ~-- palti bpJUUtU~ · ~ 
.. -~ • ~n'& l.ncerpo.ca pele ~ -:Llol.n. 

~ .. 
aando ntar4ada por terça C• o;o:tonaJo, • ale, 4aa olljiiÇOea 

antarioraanla Ca1t.a& a convançlo 4e )fova 'torlit.' txt-'ct, • ..u 
ver, laproeedant•, porquanto o arot.iqo •• da eonvonc;: .. 
Intera .... lcana at.r1lN1 •• IPt'\UII'IÇ&e 011 laud.oa arbltraie nlo-

1ap~~Qn&,.1a o..,.uw~o .. lale CN •• MI'Me proeeaaua1o opllc:&va:l.a, 
torça .S. aenta~ :11MI1C1al C.t1n1tlva • paraite que O!M QaCUÇio 
ou nco:tnhec1Mftto ..,, -l .. :Lclo 4a - a&Ml.n qua o1 4u 

Hnt;ença• protorldaa ,_. tr11NM1a ord.LMI'ioo n.acr1oaai• -
aatra ... alro.. .......,.... .. lela procr.a~N&l• 111e paSa onde r~ 

••ac:utadaa • o era tor aot&Delec1do a ta1 napal.to por tntadH 
lntarnaelona1a. IaM NaieÃo ao laie proeaeau.ala do pala onde. 
aarto ,reconheelcloa 01.1 a;o:acutacloa o. 1au<1oa al'bltrala ponlt.a 
llante~nber a Corwanç,llo 4o P•n•.. coe a Le1 y lnt;I'Oiluç:lo ao 
c:Cd11j!O Ci.YU., O plMlpocorlCI.&do que a Cl~ ~lo kaalJ., 
Prora .. ol' naroldo vallad.&o, ao t:rater do toaa .. a\111 obra ~ 

rnrsmastqn•J rrtudp {f'nlt&o .. n.oa,, un, p, no-9), nJo ,.,. 

lnco.p&tlb11~ .tn ..... 41apooiç6u • u 4& lei HuUalzoa • 
ate l...,Z"'U, no 41n1to lnUonwo1-1 ,.~ 110 a:rul.l, o 
proc:"'ant• 4o Cód.190 luat~. da ltU, opa Milito ~. 
no arti9111 ou. a ~ da NntMI;liiP prootod.Cu ,_. anl~ -
c:oopM1toi:'M, oapn lfiM o .. nnto qiMI u .otha .,.... ..- .-;~eco 

do C"'91'CIIioiJO 1;101a 1'91alaçt.o do pala • que & ..... ~ " 

aoUclta, bala, aaqunllo VoUadlo •- o no -- Mntldo H 
...,1toato• Kildetlrando Aceioly .. ..,. da ~ par- c:oeo 
conoultol' .7\u'l•toa de xuaeratr -, - ~ .nttnll 
protaddo • OIS'ti'O paU uu1oana ... toAba ~1ti.,... .... 1• 
COdlfe poolor4o ••r :no~t .. no lnaU~ · "au..a .,.. .._ tan11a au. 
pr...,11Mnt:a ~l ...... ne po&e de od..-. a .a. .-! .... oo wu.i 
"ZotMoa'-.. ~· .................. para eu ... , .. ~ .. ..... 
- •190r • CGnY•nolo .. hMN• 

&.· J:aN CIN!vanq.lo prwwt, ne ortl .. J•, opa, N falta .. 
aeo1'11o oxpn••• •ntre u panaa, a al'ltl.tr..- MA •tat~ .. 
eontor..l.d&da- coa aa no~• p:t'OC&d1MI'It•1• da coa1••1o 
Jnteraaertc:ana c11 l.rtl1tr"'.. c-rclal (C::tJ.C:). Tl'at.&-n da 
orq&n.l.aaçtO pl'ivada conat1tul4& - "u c=- li&• na Maolwqio XU 
c111 vu C:Gntarlnc:la Intarn~~e1-l a.-rloaN, .-, oe aupiel.oa do 

Aeaoc:iaç:lo ~rle&N 4o Adllt~- -r.. seda • lkwa YOI"k• • 
aoç6d nos 41.,.~ · pa1aoa ~scanoa. A soqao braa:Lloln • 
c:onetltu14a palo c:anua ara•Uo:l..ro de Mtll.~. ,... nnoloaa 
junto • conf..S.nolo •acion&l do cc.HG1&, no alo de J-1n. 
sua• nonao oS• proc:edl_,to ta. eneontr..SO !MCJ.t-1 aceitaçto .. 

outro• .,._i ... elo continente. 

;i1. A ConWrtQial 4o .. ,..... t• iidot •polad& e-· .,,,- 4o 

-.;'lw;:to .. Oo..ot~raile pode cona.U .. tnto:r-1:'1.-- do COMrale 
e h'Odlaqlo (CIC'rr), pela ho&&~ lllta...-l':f.CUA .. ~. 
pelo aanoo .....,..lel a palo a.- lntonMI':LoaM .. DM-lv:L-te 
(aiO), t-endo ••c. 11111:1• QOfttl"i.WUe rm.-h·--.o ,.r, • c:u.a. 

c- -'- M d1aM, 1& .ao tnaa - l:at&doa , .. r ~ean- qu• 

retlUcar-aa • c:onvanÇto, pananacando o araaU, noe••• parUe.al&r. 
ate •'lora, • po~~içto a1nor1Ur1a 011 holada. 
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01 C:<Warpoa doa &at•doa·M-I>~o• ·lA Ut'J&r>a•~~.io roa 1 n.aolo.oo 

-I'~CIIIOI• diii]OIOI di• COIIC:'L"lC \&1M r,;..,,.l'lnçio ll<>tH• J,rb•t<~'J*'" 

c:-~c~.al Znternac:~on&l, 

ConYser .. no a..,uintar 

t viil1d0 o •o:ordlo daa partas,.. V1Uuda do qu•l •• ·>l:lrHJ3"' 3 

aut.eter l dac11io acbit:rel •• 4l.llarqiincaaa que poaae"' ''"'{Ir "'" "''"" 
baj.. IUI'91do an<r.n alas c:011 ralac.io a ,.. naq.3clo da n"~"'"'u' 

-rcan~:.U, O raape;:ti'IO ac·cn·do conater.i. elo do<::\llllnto'•aaal\•do P9L•• 
partaa. 0111 de trace da c.ar1:aa, tal19r•-• ou COIIIIUU.:acõea por t~1•~· 

A notMa.;lo 4.oa .icbltroa aari tau.a n.a for ... ""' que ""'""'~"'"' 
aa partas, .s..a dall<Jnacio_podarl aar dal'"l•d• a""' terca~ro, UJ• ~·~• 
peaaoa ftaica ou )Ur!dica. 

ai qu• • aaftt•nc& n.io i •~nda obclq•tõr~• p•r• •• p.artas ou 

fOL &nul&~& oo.~ ""spens• por ""'• .ao.~tor•d•d• C:Oflpatantll do 
Eat.ado e"' que, ou d<oo eonto~•dade c-o• c:uj.a lei, fo• 

pro far.d.a •••a ••rnenç•. 

'· Poder-••-i t..a01bM deneqar o reeont--c•-1'\to e • •••eo.~çio d• 

.trbar•l, •• a autorl.d•de c:o .. pet•nte do Est•clo ,.,. qo.~e se 

ped•r o reeof\l'ICIC'L,.e~to • • or.:seuo;lo c:010prov.arl 

al q<.~cr; .. quf\do· a lel de1se tn•do, o ob)eto d• dl~.irqir"I<:U 
"io i suso:sttvel de sotuelo pOr 011!10 de •riHtr.aq.,.; 

b1 que o roro:onhecl'"l!nto ou a e.:seuçiio d.a s~tnrene• 

c:ontrir1os i ords,. púbhc:a do .,.111110 Estado. 

All'UÇO ~ 

Sa se llouver pii<Udo 1 auror1d.ade eo~tente ,..1'\0:IOnsdll no 

4Ctl'JO 5, pae,qr.afo t, !• a •llUilaç.ão Oll • su•pensolo 4& sentenc:.a, .a 

•"torldade per•nte lt. q~.~•l H inVQç.ar .a eeterld.a sentiii\C• poder'• se o 

c:onslder•r proc:edel\te, .ad1ar • dec:1sio sobre • ot~e<=~Jç.io da senta.,ça e, 

i lnstlneu da P"eta que padiJ:' • ••,..<:ucio, pedse' tilll<bd. ordenar i 
outra parte que di 'l'•rant;as •peo::'el.tdoll. 

Est• Convençio Uc:ar.i. •bolrta i .asun:"tur• doa Est.ados-"'-llros 
d;a Orqaniuç&Q dos Est.ados A-neanos. 

AIITICO ~ 
Esta C'Onvençio elti su)IIL~& i r•t•hc.a~io. 01 11'\ltr.,,..n'tOI de 

Ms taltl d• sçordo ••preeso entre •• psr!el, • arbt!••·l""' u.~;f~c.açio serio :!epoll~•dos 

-··-;;~j stet .. ade •le ec:';;'ito -;::;:;;;-., n•u••• •1• ,,,,,. •• ,,,,....,,,. •I•- , .. -_-,;~·~-, -·&;t~clos "-~;e&no•. • 

Jnuu .. uc.na de ArDnr.aqa• c-au:111. 

III eentenc•• ou taudo1 ari:Jltra•• 1\.liO tnlpuqn.liue•• ''"""'-<!".o 
lei 011 •• no.:-.. • proo:essua11 o~pll~iv••• terlo tor1;a <Se ••n<rn~• 
)ud:Lc1a1 dehnniva. Su.a '"acuçlo ou r•~oi\I'III<:I..,.MO po<l .. i 1~r .,..,q,Jo 

d& ...... MI\IU'I que • das untentoll protet1da1 por ~~~l:l..,t.us 

oi'1Sinirios n.aci.On&il ou e•trlnq,..aeos, aequr>do a1 1111 proa•••· .. •• do 

p&(l onde toe .. IIQO:UUid&s o que for fU&bllleeldO 'a tal r~speu:. J)Or 

trat.a4ol utern.ao:aon•is. 

l. a-nta poderio ser danaljlados o rec:onhec:u11anto • • ••e.;vç.io 

da 1antança por .olic.a.taçio da p•rta c:ontr.a • qu.al toe 1nvoc:a.a.a, •• 

••t.a provar par.ante .a autorid.ade O:Oillpetente do uudo - qua for•• 
pold.ido• o reeolll'lec:-1-nto e 1 ,.,.çuçiot 

,lt qua ali p1Ua1 rMl 4Cftrtjl'j , .. tiV<I"' OuJ•lf•l 4 ~1'1""'• 

tiiC'IPIOI<I•<I• •• virtude .ta I•• 'I"• 11•••' •~>••··""'•1, ''" 

q\11 lll •oofOiu nl" • v.lilhl<t I''"'""''" • 11 1 • ''"' "" 1·a"•• 

o tenr..1• ,,._, l<lo, ou •• n.ao.~• t ,,.,, lidO \ndtc.sdo " "••• 

rrl~tto, ,.. v\rtuda dOI 1111 du patl '"'" qo.~e tenha lido 

~I•JtUtld.lo .1 Sllnti"'C:•Of 0 .. 

'ol .:;"" ;a F.Srtoe ,·ontr.s ~ quo~l .,., tnvoc:•r • .,..nu·nc:• art>ur.al 

nio foi .:lc,.,.;:!~,..,ntc notl(Lc:•d.s <S.s diiU'lln~c:io do i~buro ou 

Jo pro~<! tiO Je •rt>ur.aq•m Oll n:io çodoe, por qll•lq·~•r o"tr.s 

razio, fne; v.1.ter ••us -1011 de defes&l o"· 

c) '1'1• • sentlne• se tllflre • "'""' 41VItOil\cl• nlo prl"''"• 
'c:ordo d.SI p-.rtea 'lfa lllbaus•.io .. o proc:•••o •rbltt.sL: ".io 

"tlst .. nte, I'• .ss <IIIPQIICÔII• ~~ ••nt•nr• I"• •• ••f•n•'" .i1 

'l"'"ltÕC!s s ... l:l .... t<.SII ,i .aCblttl'l<'"' !>'"t1ct<:•m 1111 IIOI.ad&ll <las 

.;ve nio tor~m •ucm~t•d•• .i ,lflll~t.a<r•"'• IJ'Od••-••-i d.ar 

ro.:onl'lecu••nto e axeeuç:Oo Jis ~r•,.••r••• o .. 

di ~1:1• • c:on:JtLt•nc:iio dO t.r;Dunal •rb;tral ou o ,proce110 

•ebur.al nio •• •)ult&t.&A a~ 4COt<So eel•brado •ntr• •• 

~rt•• ou, n• ts1ta da lal oeordo, 'l"e • eon•tltll<c:lo do 

trtbun•l .1.tbltral ou o proc:•no "l"tlltra1 n.lio •a •Jillt.ar•to 

i lel <lo tstado ond• •• •fetllOil '" .aftllt<•IJ•"'r o .. 

r:•t• c .. ,...,.nçlo fl<•ar4 aiMtt& ~ •.S•eAo oM qual<411•e uultO 

~.t .. t1<.>. <:1• L<•ttrt.-nto• d• •de••o ••r.l~ dapust!a.:lo• •l<rrat•tl•-cõou•l 

''" ''''l•'"'••çiu •l<>• t.et•4o• o~o.-riC'II\011. 

Esta C'onvenclio ~nu•ri 11111 V1qor no trlOJili•i.-o dl& • p•n1e d• 

d•t• .. ., que 1\ol)a s~do deposl.t.ado o ••qundo tnstru.anto de ratiUeaçio. 

l'ar.a "~"• en"l_, 'I"• '~''r'r"r .~o ,,,.,, ... ,.~l" '"" ''" ~''"''' 
O.pc'l\e do "•uer ••do_,1,•p<>Slt.sdn v s~''""d" 1 r•tt'•'"""'" ·1c- r"''"'~·~·'''• • 
Canv.,n~.i" .,ntr.~orã.,.... VI'!Ot no rr•·1•11...., J<4 .> p.sttlr ''' .!.H.a "'"'I"'' •~· 
Elt.ado t'l~ l• ""'POI>t.sdo ~'"' 1nu r,unen~o <111 rat' r te: o~.~.)" "" de .o1•s.:o. 

~ 

questÔ"'5 de 1<>• tro~.ta ... , ..... _.,,,...,<:,;..., , ... l ... r.t., -1~1 "'". 

••••n•tvr•, r.attfiÇ•J;io ... "''"•'''• ·1"" '.· .. .,~-.. ~:-1•> ~., >Pl•<"·''~ ,, • 

•• .... , un1<S•des t•rntorLo~-11 '"' • .,,.,.,., .s "'"" "" ~, ... I .. I••· 

T••• dlclara~õas p<J<Irr.,o ""' ,..,.., , 1 ._. '"'"' - .. -1, '"'" ... ,.1 " .•. ~·~ 
rn I I I 1--• 

te<:eitorlals • •lll' 111 Jploe.sr.i <!'III .·.,,.~ .. ~:~o. -:'~u l<'e1.n•.····~ 

ult1t1oe•e terilio tra..,arottul .. , à :;...c:~et.Stl.s-<: .. r•1 .J.o .,., .. .,,,,,<:~·> ~~~ 

rst.ados "-tu:lnOs e suct<rio e(eHo tront.s dus I<'P'"" .,,. ''"''"~'~''"' 

t1ta C'onYene:io vlqor•di por ;>r•~o:> rndeftnodo, "'•• I~" i 1·••• 

<los tstados-Pirt•a pod•rl <111\\l,....ll·la. t) tnstr .. ,.nto de """'-'rcl.s .~ri 

d•pout.ado na S•crer.aru-Geral da Orq.Jnu • .c.io <los r~t.>di:IS A-r«•.sr. ·•· 

Tr•nseorr•do ... •no, c:ontado • p.a<tu '" l.st~ ..to ~~~-·~'''' 1•. 
11\Ur~nto di dei\Ünc:l•, c .. aaar.iio ?I ef .. ,tos <h ·_,n .... .,~:Oo '"" • " f•• olv 

denunc:t.antl, .:ont '""•ndo •I~ ""l>' o•t•"'• I'·"·' • 1"'"" • • I' a~ .s·J·~"·I' .r• •·• . 

o lns~rwnent<> or<qLn.al, desta ..:-~:~.nu .. neio, CuJo• •••tt>• "'"' 
portu<j'uis. 111p.anhol. fr.a!\ei• e ln<j'li• slo lqu•l,...ntc. •utoint•c:oa. oer.ii 

d•poatt.do na Se<:r•tatL•....:;:•ral da Orqentz.adio JOI tat•dOs ........ t"l<=.anoa. A 

c•f•r•d• S..:r•tar1.i:- notlflc.ari .aos Elt•o1cõ•·M~II'l:rõ• d.a Orq•nlU~io 1<:<1 
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~Nio\~ü 't"8-0.t;..~~ S-f:c6: -.rt. c~. ineuo :t, ela eon·llucw.ç:io ~ral, aca:-rwot.,.... enearqaa 

cjt.- ou COIIIprQllu..aaoa l]r&VCI&o. ao patrl.IIIÕzuo nacional. 

cL.. ~ +b~~Í;/,::. 'Y'..:o- 1fS~ dJ 1""1~4 Art. z• f- E&te ~to 1~.-l.atl.vo .nt;ra .... v:t.qor na 

XQ fqa ..,..A ~a..+~- ~~·~.:b..-t..t-.) data de aua pul:W.caç:io. 

Aprova oa textos do ConViinl.o Cotlatl.
tuuvo • do ele Adm.l.n.I.~~Jt.r.çio do FUndo 
MUlta.lateral de Inv.at.:unentoa, cale
brado, - pr:a.ncipJ.,b, entr. o Banco 
Inte:'&lll8rJ.a.no de tleaenvolv:Lm-.l'lto • 
ga pai••• doador••, on t:nt 011 ql.liU.a o 
Braa.:a.l, - ll da tev.re.l.rQ de 1g92, 

Al:'t. 1• ·- Fiçaq ap~vadoa oa taxtoa do convan.:..o 

Conat.itut.l.vo a do <31 .flodftg.m.atraç:lo do F\mclo ~li::J.la~ral de 

Inv.atl.m.ntoa, c.l~ndo entra o Banco Intar-r:~.cano da 

tl•aanVQ1Y:J.mento • o• paiaaa doaclor.a, ent.r. oa qua:~.a o Braa.Ll., 

-. 11 da f'•~r.iro de 1992. 

Pari9nr'o ún•c:o 1,~ Ficaza .UJeitoa i aprec1açlo <:lo 

Cono;r.aao Na=onal quaiaquar atoa que ~l1quiMI rev:..ai.o do 

r.~• do _Conv6n:~.o, ~ o:Jif'' qua1aq~:,.r a toa quo,- nos ta:m~es do 

Art. 3• '11' RoiVO'lJam~ae ... diapoal.çOG: - ccmtrá:r1o. 

(') MENSAGEM W 841, DE 1992 
(Do Podc:r Exoamvo; 

........... kol.eo.p..~ 
Dtallll'~cw•,.._..-.. ..,.--.l,dll.~~ 

....... IIIMdi.~*V.. ~~-I!Jpg.lçiD .. ...._ ................. ..., ... ~~·-a.:. .. ..__.. 
~~·~·~~~~~-..,.uc...-...-~ 
~ ... * ~ • ....., MlblJnnl de~ Clddndal. -
~-·._.., ~de~...u..o· •JI'lta ........ ~-cz-b 
olnllt.•ll~llciWl. 

-M~,..w-----•DCN•I4.1.fl.,.,.._JOI,J"~ 

zxcalantiaaiao lanhar Vica-~aaidan~• 
da ~a~blica, no exarctcio do carta da 
Praaidanta da la~bllca. 
Taaoa a honn da aut.ater a Conllldareçlo da voaaa • 

Ex~l,ncia o conv'"io conatitutivo a o eonv6nio de 
Aalniatraçlo do FUndo Jl\ll ~Uatn-.1 da Inveati•antoa. 
calabradoa, ... Principio. ent~ - Banco lntaraaaricano da 
Daaanvolvi .. nto a oa pata•• doa~or.a, dentre oa quaia o araail, 
.. 11 da revaralro ~lti.a. 

2. o aandato do P\mdo Multilateral de lnvaatl•antoa 
abraniJe, a~ra ou~roa ponto&, a fonnalaçio ~ poU _ti c.. da 
1nv.atl-ntoa, o apriiiOC.i. .. nto d~ ncuraoa hua.anoa a o 
rortalaci .. nto daa pequena& • .. diaa ••praaaa na ~rica Latina 
a no carlba. Dada a nn.uraaa aaaanchla.nta pratica doa aaua 
objat:'"Yoa, oapara-aa que •••• novo Mcania- ven•·a ... axarcar 
l•portanta tunçlo da apoio •• aUvidadaa do Banco 
Intar .. aricano da ee .. nvolvi .. nto. 
J. o FUndo Multilateral da Invaati .. ntoa aar.f. 
l~ttegralhado por Z'&CUl'I&OII odundloa dai pa:leaa latino• 
... ric.anoa, 4oa l:a'Udoe Uftidoe da AIMdO&I, ela ca.uniclada 
~ica Europ41a (Prança, Al ... nM!, Zti.lia, Eapanha • 
Portugal), do Japlo • do c:anau •. A contri.tNiç:lo total do lraaU 
••t• orçada •• Ull 20 .u~. a Hr d•a&llbolaada n cinco 
parcalaa anuaia. O. convtnio. •• tela entrai'IO •• Vitor rio 
ao .. nto .. que pelo .. noa cinco doa potenciai& contribuinte• 
coapr~tara• racuraoa da orda• da ust too •11h6••· 
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.. 
no cenjrio latino ... a .. ricano. julqa•oa racC*andaval a 
pan.icip~çto do Pa1a no .Fundo Multilatanl de lnvaaU .. ntoa. 
Naaaaa condiç6ea, aub .. ta•oa • alta considaraçlo da Vossa 
Ell:caltncia os Convtnioa Constitutivo a da Ad•iniatraçlo daaaa 

novo inatru•anto,. 0111 quaia astabalaca• aa baaaa ~r• a au,. 
entrada •~ oP*raçlo. 

Reapaitoaal!lenta,· 

vcuJ.o~-~~ 
PAULO JltOBJ!JtTO MADDAD) 

Phniatro•Chat·• da &acrataria 
da Planajaaan~o# Orça .. nto • 

coordla'laçlo 
da Praaidlinci• da Rapdblica, 

BANCO INTERAMERrC.a.NO OE 0(SAAA0Lt.0 '~ INTER ·"'MEAICAN OEIIEt.oPMENT 8ANK 
Oa.NCO 1NTEAA ... (I'IICANO DE OESEN .... OLVIU[NTO \ ZJ 8A"'OUE INTI;AAM[RICAtNE OE OtVELO"'EMENT 

w•~•Nr.ro .. O c :r:r;r: 
t."•~• .... r .... , ..... c . 

CERTIFIC4TE OF SECRETARY 

/, PEDRO tuis'ECHEJ'eiUUA. S«maty o['rl1~ lnttr·AmmclM ~opm~nt Ba.nk 
(h~ni.lla/ttr ti" IDBJ, h~nby cmífy tlwt r/1~ atlaci!N copy of tf1~ A&rftmmt for th, 
Administnuion oftll~ MuhiiiJttrrJI Jn~srmttll Fwld is a ttut copy o/ S4ui Aprmmt. 

1N WITNESS WHEREOF, I lurvr htrtUifiO af!fnd my l1and an/J tht af11r:uJ.I sttJI o{ tht 
IDB at oflhil .21111 day a{ FtbnMlry, J9Q:Z. 

AGIIEEMENT FOR niE ADMINISTRAUON OF 
niE MULnLATERAL INVESTMENT FUN1> 

CONVENIO DE ADMINISTRACION DEL 
PONDO MULnLATERAL DE INVERSIONES 

CONVtNIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
nJNDO IIIULnLATERAL DE lNVESTIMENTOS 

ACCORD RELA11F A UADMINISTRAnON DU 
FONDS IIIUL"I1LATERAL D'INVESTISSEMENT 

AGREEMENT FOR niE ADMINISTRAUON OF 

"l1IE 
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<•> to .-s.aúcu tM acc~c. of the 1\md, 1aelU41q Snn•ca.m: 
of fadll u apKi.t1e4 ta .t.n:lcle 4, SecC1t~~~ l(c) Mnof. 

(ll). 'tM auslr. -r zo~ac thAc 1:~ Incu··oWn'ie.n In-•aaenc Cor• 
poT&cton adllinJ.at:e:r o:r uac~Jca op•rat1oru~ or 1DC1v·hWal proar ... vtt.n 
tbue o,eratlou aat. pr•1r- taU wl.tbin tlM e.,.UUlcU• .-d npucba 
of tM Corpo:ra'Ctcm. 

(c) Tbll Sec.neuy of ttM ktlk aball be ••cnury of tM l)cmon 
c-J.cc.e Uld. sbaU pUJYiCS.. aee.nurtac ••rrlc••· fadlit~•• e.cl ocb•r 
11uppert ••n1.c .. co faotUc.c.· U.. -rk of clM Donor• e-tctee. Ia tbat 
capac:tcy tlw: Secntary 11Mll a:Uo e&ll ••t.11'lf:• of: t2w Doaon c-tc-c••· 
Ulod at a ~.of f!'!#UIID u,., pr1.0't' to a .. actq, ~11 dhert1Nc. the 
prtN:LP•l cSoc.-nc• fot: â!• .. atlrlJ an4 ~ •1an~Y ta cbe npraeenc&c1- of 
.adi c-r CS..dpu~ec purii\IAQt to Art.lch .r., Secel- 1 of tM FLUI4 ... _... 

lecrtgp 1 1 '''tet1M' qn s_,rwençe, 'nMo aaNt an.ll runLcc 
c-'.aMa.U b dM ~c 41cqc•4 b7 a Dcme:r ~·-c to Al'dcla Z. 
a.oct• 1(&) •f 'CM ,..., acn--e. 

aqtsle l· ptpp•Hta DmçSI!U!I 

IKrltP l P.metrery fnr 'G""DS' m1 Pts!WS"t'· TM IaM ah&ll 
M 4qoii11:UJ ter thb AJr .... ac, cbe F\md A&ft._nc, 1ns~au of 
racU'icaclen, ace-,c&Dca or epproval depoa1tad lmdar l.rt1cle 6, Se~c1cm l 
of t:be "-d A~ .... nc, Qd lqt::r~aanu of Qu.ll:Lfied or UnquaU.f1ed 
Ceat::r1kciL- ..,._as.tad unoer An::lcla 2 •• Sec:t.1on "l: of tbat AÇ-:nt:. 

lsrcipn z r;rut.lt•lwtt!t; g< "CCtunFI· l'ba kftk ahall aaubl1ab an 
&CIC..U: ar .ce-n af tiM lanlt u adainiLnracn- ot: tha 1\md, to ta«i,. 
,.,_nu fn. Denera punuant to Articla 2:. Sactlon 2 of tt1.e FIZnd 
~-nc. 1'ha lan& aball adialnlacar auch ac:counc.a ln ac:c:ordanca vlt:h 
dlb~c~ 

trr'rlt +• enrt.er!tx a' tbe •·n- ,, 9tber t'eft'[' 

serrtm J leetç *Ufbp['f%• 

(a) '!ba a-lk repr ... au t:hat .L c bA .ucbortcy \laÃr An:lela VU, 
s-es.. 1.(,) af tt. .qn-t Eacabltab.Lna t:he Intu~AMt"lce n.-l.,_c 
._. (Mralaafcar nfarru. ea u the •Cha"'r•) to c:an-y 0t1t. t:ba pco· 
...U:I.oaa af th:la Ap:a~c. aad. =-e tM actlYit.iaa IIIIMrc.aiwn JI'IU&l,ll.ftC t• 
mu AF-C rill btll.p faU'.Lll t:ha purpoeae of t:ha lalk. 

(111) Euqt: u 'Z"O'f'l.dH oi:Mtv:l.aa ln tbla ~aa.-nc., t:ba tnk ahall 
brN cM .a..r.Lt:J ce parfom all acca an4 aacar ~ca all concraeca 
~ t:e cur)" OUC'lU f\mce.LON; uadrlr thia "&H-C. 

(c) n.. lalc ahall :l.m.at: -nina of tM: P\awl, nec DHM4 ia tu 
.,.nct.,.., la a.. a-. t:nN of ncurtuu 1D wbich ic tm..u .Lu -
fwMI8 ~ 1CI tanamaac aut:bor:l.cy. 

,,.,..,.__ '} trrnM;d qf <;pq. lha kail: llhall ... rei•• ma - ean 
ta dMI .U.c:harp af .LU f...::clou laldlor tb1a Ap'41-nc u :l.c aaerclaae 
vttlt. nqacc c. t11e ~crae.Loa ....S -a-ac of ta ow c.tfaira. 

IuCi .. ' hvn"' ef ,., 'tnk. 

(a) fte 1-* ahall be; tul.ly reliiiNraatl fn. cM F\ald for bot:b 
41rect _. iadinoc ceau for 1 u act:h1.c1 .. nl.&U4 co tba Fuad aad daoea 
et t:M IatiiZ'• .... dcat. Ia• .. c.am: Cftporactao, iKlud.lq r._....rat:ioa of 
aUff ar tM .._ fOZ' a.. ct.. acwally ded.lcacM c. tba ~cracten ef 
tM "-'• ercw.l. .,.r cU•. c-"ca~~:1ao upeu•• ...s ot:ber ataU.u 
dtnet17 ldeat:lftabl• Qll&lUaa. calculatad eDd nco~ a.,uaca1.y# u 
.__. .. •f dalDútubc dia J'l.IM. 

~) . tbll ,~. for 4at.ara1atq ..t cala&lactrc m. aqNnHa ~ 
1M nbliNI'aH c. me IaM, iUMI t:be Cl"f.e&rta JO"'fttllftl re~•-ac of t:t1a 
c..u Macrt.h& 1• pcrqrqb (a) ehall ba Mlt:\1&117 &IP'Hd by cha ._.. ..a 
dMI DeMn; e-teca. 111 a ,.rtN of nec. 110n t.aa- to -,., afcar da& aat.t'7 
l.IIU fere. •f a.. f'ulld Ap'-nc:. th.La pree....._ .. ,. be nnawd !'r .. 
tt.l co ct.l •c dia pr.,. .. l of cha knlt or the DoMra c-tccae, aNi t.Aa 
appU.oec1- •t Ul1 c:h.anpa r•••lttna l'ro. ·~ ravt.., aMll r.qql:re 
aan ..... c. of tha J.ank Uld thac c-tctae. 

••cSSPP 1t cggperulpQ wfrh Her1gn•' 'Od !nnrn•ppnel 
Ot!!''"tton•. tn tM •diainlatrecton of the Fund. tha knk .. ,. cone ... lc. 
.-. c_,.rate vlcb -tl-1 end 1nc•rnac1<1nel or,enlzettcma. bocb pOJDUc 
anel. prt•aca, operaclq la l:lMI f1ald.e <1f 10elel end •eono.lc de~l~nc.. 
vbeD cbac vou.ld help ecble,. che pyrpoeea of ttM F\ln1:S or IU3tt.izl 
aff1c.Lancy 1n cba •• of cb1 naourcu of th• Fund. 

!!ltçUpQ , PtP'•&t [yeluft1pn. ln elldition to ev•lll&tlonll 
nq\Watld by cbe Donon eo-tcc .. , the aetlk •hell pe!C'lod1calty ,..,eluat.• 
cba oparaC1~ma te hall ~ruk.en llndar t:hb AJ:re• .. nt ~ repor'C tbo•• 
.velu.atioaa to tba Donora Ca-lcce•. · 
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'tt'r'• 5• eççmmrtnr ,., '•"rt'P' 

I'C'ttan 1 Slli'E!;sM pf ME9HP!'. 1bll luro1l: tba:Ll U., tep.nta 
ICCOiilnU .and Z:ICDZ:fU tf =- HIOUCII .. OllllrtCi.Oft8 of ~}w P\lncl, and ttcb 
ef tU Faclllt1aa o! U.. Furld, .l.n tucb a vay •• to ,.c-te me 1deftt1Uca• 
tlen 11t the ••••Ct, UBL11t~••· l'CIC-, c:os'l:t ~ .xp.n.e• pa:rulnlna ca 
tbe 1\anil, &IMI .. eh of Ltl r.elllt1tt, saptnc.a anel L~,.nânc of aU 
odMr opera~:1oM ot dMI a.nk. Tha accollft1:1na tytc .. vaad ahall aba 
,.nit: dM 1Uv:cU:1o;at:1on end ncord1nJ of àw or1a1n of ~ nz:l
rneurcat neal.,... ~ vtnw~ af tM.t Acna .. nt afl4 tbe tuna .. -raulll by 
tt.., u -11 u tMI.r appl.:. .... clcm co ••eh of ~ radllt:lat. na. bookl 
of tM PIIDd thaU blo U,t b Gell&rt of the tlnle.ll Scatat of ~rica, fot' 
vtd.cb puz'IHMI =-tac1orw tlaewotn C\11"1'~1 .. lball be aa&l ac dw. uca of 
~ ia afftct UIIJ IIHd. by tha IaM ae ttw. c1• of tach. C1:-accton. 

l«rt'en 2 •·•rt'P'· 

(a) M leme u tM p:r .. eac Ap't-nc thall ~UI. ia forw::e, ctall 
Uld.Ditt:racloa o!! .~ IaM .Ull praaeac m. folleriq lDf•naci.oo. MCb 
y.ar la. - .-ual 1afonaac1Ga auc...,.c co tbai Deaara ~t:uo w1cb111 to 
dayll &ft:•'l' cM elo• of iu fUcal :pu: 

(l) • ataUMnc of ••••u 111111 1hbtllt.ba of ~ f\nt 11M oaola 
raclllr;y, a auu..nt: of ~lot.lw raaolpt.o Uld u,.adli:UI'oa fo'l' 
tba P\N 11M aeob F.cillt.T aad. a nac ... at. or dia orl&lft and uaa of 
'l'••~•• ot cbe 1\md anel oaeh Faclllcy, vlt.h aw:h upl.aMCOI"J nac•• 
u MY H p.rt:IMDt.; &1\d 

(ll) Womacloa oa tba pnar• .. Uld naulu of dia proj~teu, p1:0· 
ar- _. odiar •r•tteu of aaeb FacUit:J ud oo tlle acat:ua of 
.,ucaci._ pnaeatft. to .ach Fac111Cf. 

(b) tbo auc-u ra!onod te la pa.rqr*11b (a) of t.bltl SoctU. 
aball 1M pnJ&&"IId accoEdl'ftl m cU aecwatln& pti.lhelpt.a ..w.• by CU IaM 
ia J.U owa opuat:ieu, aNl aball M praaaaead topc!M:t vitb aD eplra
'-__. b)' t.ba •- !a&lpaadanc Um o{ ~lic acc~u u d .. lpa~ "1 
cbe ~eu• of C:.V.neu of t.bo lank fo'l' cho a\1111t:J.q: o! cM Unaadal 
atac.eanu of cbo laü.. 11M !••• o! tha l~ac fim of aecwataau 
aball 'M cbar&•• co dlil ':taiÓIIré:aa of t:hll f'uncl. 

(c) 11M ._. .Ull prltcNca an ann\Y-1 rapo:rc 11111 qtarW'l'ly npona 
eenutns.~ inf~ct .. vt.U. n..-et ca the nc.11JC• a'ftllll •t•~ af. 111111 ~•1-•• la, t.M J'WIIII ond aMh •f tu raaUlt.taa. 

(4) tbo DeM'C'a co.icth u:r oly r~co tM IaM, O'C' tlM !lra •f 
,..uc acc-t•u nfanatl tO 'ia ro.r•~afll (-.)·, n pcoYtM odlec r ... 
a~1o infiiii"C"aaCi• concuainJ, dw .Gparat:ioiP et: cM F\md Uld cba &Uillllc 
IU~U JWUMIC .. , 

(o) tia& s-11 ~'l'P'C'iH. Ianaa.At. ,_. ahall M ~ te 
Hp&raulJ' fna ocbu' l'N"""C ... ol t.IMI F\al, 

ltC!hD 1 [nm 1p'iQ 'PV'• 'DIU Ap..-at aball IGUI' iate fona 
- tba da a cba 7\lall ~n~ .-qUI'I lftto !ocea. 

(a) ''nlil A&n-nt ahaU 'l'-ia _Ul fo'Cee .. •on1 ... tb• F\ID4 Acr••· 
11'-lne ln !'o11'cO, 0.. t::oc.1nacl- of t;hat: Apo-ac, o~ oa t::.o,.....ne

t:Lon o,f t.hb AfraaMnC ~c SactiOft l of tbla Arl:lcl4, cb:La AF••..nc 
--E"tbolaol •ba1l r ... 1D 1q .. !ol'c:o unc1l tha a.nt: c:a.plae.• d1.n:t.oa 
nlaclnc to t.ha vindl~ up of ' Fund. OlJaiC.fldcm& or tM ••ccl-nc of 
••c-u JIUI\I&DC to Artlcla 6. ~ooct.On.'.r.(a.} of tho F..n4 A&~"••-nt, 

(l:o) P11'1or to cba anil of t:h& 1nit1al t::an•yoar po'C'lod af t.h<l F\md 
A~••-ru::. l:bto !onlt obal.L t::oneu1c vltb cho Donor, c:-itcao &ttouc ':ha 
adYha.btl:Lcr of ~•ndlq eM ope;"C"atio ... of tha FWI4 oc 1try FadUty ror 
UM n-1 padod ·~ttlad ;n ü&c AaJ:•-=~ . 

Sect'on 1 Ttptp'e;Jgp br Tb« ,,,._, na laNr. ~11 tanluca ~~1• 
"C'l'••-nc ln cha .,..1: p.&t i1: '"'ponde :Lu ovn opoudona lU!dor Atnch 
X of tha Ol.azour, or !Q tba .,. .. c l:bac ic tarainat•• 1ta opacac1ou l,lnd.ar 
cbat Articla of tha Olucer. lha J.anlr. abal.l eambar::. tbi• ~·-c tn 
the .-nc ma l'\m4 Asra-nc 1• -ndad •• u to ractuiA t:ha lolr\k, ta 

- _fulfiLliq t:ba oblipClJMia of cbU Ap'aa .. ac, t.o acc 1n. c.:mC'l'&YaaUoa of 
t.b. Charto'l'. 

!tçt1pp 4 Y'M'MI •m pt Dmd º"'•nrt en•. oa eaniaactcm o! t.ha 
FUnd. "'"' .... nc o"' uq F~&eillt;y, o'l' tM s-u I:acarpriu In\' .. c.nc F\an4, 
cho IoM ahall na1o aU lfi?Ontlona unclor thla il,lrl-nt O'l' tbo applteablo 
!'&elllty or the s .. u lnt.ol'1)rho liTYOIC.I'It Fund Uel•t tbo10 tnc:l!Hnt to 
t.ha ordocl)' 'C'aaUaaclo-n, aonau·vacion and pr•••noactol'l or 11aou end. th• 
••cl:lo-nt of ob1.Laae10NI. Afcar all nlo,.ant l1ab111t.1oa of tha F\lnd. or 
!'ae1L1ty, 01: tlla s .. U tnC.rp'C'iaa lnv11eaen1: 1'\And. aro dllcha~raod or 
pcOYld•d. for tho l.arik ab.all ..U 1wcb aLlocac1ona or d11Uibuc1ol'll of 
r-.Ln.Lna w•ot.a .. d1nc:t.ad b)' tha Donon c-tteaa undar Ardela S, 
S1c:t:ion. 4 of eh& F\lnd. .qn•-nt, 
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KslcJe z. 'i'Mte' 'tmt"'m 
Me"• ' rrrrvn ef nw Jenir. za tbll c-a-acu 1t •leu la 

. ..-tll!•cart .. tba- HIHIIII'MG d tbe Piml!, dMI a-Ir. .... ll .laUcaca 111l.ut'l7 
dut. lt: ie •tiftt: ia cbat: ..... it7. 

urr'an z •·-·•h,,,., ... •r '"* ..,. peneq. n. ,....s.q., 
proftca or Ma.tic.. artslDJ t'n. t'LUaciq, 1-..m.at aM llitiMr .,_,. 
tleu ca~ -c vtEll. CM HH~~rC•• ef a.. rw.t aba:tl h. • C&M bm.ftt 
~ hak. Jle t~tac, taw.eCMat .- .,.rnt• ef aa, klnd c:.n"1e4 ouc: 
vtttl ciM r•••,a:u• at tM PIIM llball 1-1- chi flauclel QUanl,en or 
~••t~ondiii1U.I:)' rtf tbe a...lt ca U. O...t'l _. .-ccel"dln&l7 uq lote or 
.S.ficlt: tbat: _,. ad.al u a niNI.t. et aa .,.l'aC:IAD .Ull a.c entltl• ~ 
DeMra te elaS.. 1~flcad" t:. tM knk. eaca,t: la c ... , lo vblc::b 
1:!M laQk hu .. ,..nu. tne me wnu.. lMnuet:t- of cM ttoaora c-· 
-.ic~ ot' ha fdl .. ca Mt vt.tb m. ._. can u lt taku ln tbe 
..upMa.t:of.l.uew~e. 

S'tt'P" 1 'êtmr• M mu •v c, 1tzrF p~t:t..,. 4MwR'..,. 
aca.n ca mta ~ IJy elpi.ac lt:. AaJ _..r ef dN laNi: nat: cm 
s~ • ef me ru.t ~ _,. ..._n e. c1sta ...-a.c atur ... 
"-ria& to di. ,__~....,_AnUle '· leed-. 1 of cbat: Ap'li.-at. 
11M ..... ....u ..... - dsta ..... .,. •1&'aatun b1 • al7 .. cts.rtzell 
npn.-t:aeift. 

leqcse + e 'Zil1a ~_,.H ......e..l iMII)' IJy 
ocn-.ac bea..- * .a-11: .... • .o..n c.-s.tte., wb1c:ll alaall rue~~ 
deeidoa ~ • ...e. of ac 1-c ltW•tllUD ~ tr.. DeMt"• n,na-..ctnc 
tb:M~n of tM caEal wc:tac ,_:r .t tbe o..n. n.. eppn:rr.l oL 
&11 O..n 1bal1 lia C*fldZ'M fe:r -~ te ddl ha:Cf. .. Gl' llti.S.cb la• 
wh'll uq tf. .... lal H •m.:r Mlf.pc& ... •t DHera. 

Jeçç{gp' &;r!-r ef NDM'ill· Mq 4f._,.c .. arid"f, uMir chia 
"P'•-nc bea.. .. dw '-* .... dMJ ""-H c-i~eu•, whicb '"' Mt. r•• 
.. 1.- ~ c-...1cacf. .. , Ãall M aactlM ~ antuact.a JUI'hMIC c• Alma• 
A ef tbia Ap"-.c. A-:f .ntaal -.N! -.u lM fhtal ..._ .... u a.. t.· 
pl-nce.i by a O...:r, O...n ~ 0.. .... f.Q MCO~ •tlã f.U ai' clwL:r 
CatWCf.tv.Cf.~ JHC-*n! H tlle, ~I', H .... CI.'NlJ• 

•vr'• s uau•vne = Jtésug. ra cba .,.racf.- of cM 
PIIM. tM tn...t&l U..IUC7 d * lalr; !MU M l!ldc.l c. dila R• 
IGURaa elld nnnu (tf" ..,.) ef 'CM ,._., aa4 ta.. UelttUtr af DMen u 
Dnaon .n&ll h 1lal.tM ta tM _,.u ,.n:L• .t ~ n~qaccf.w cea· 
crf.ltu~elou thac bu tMc.- .... &lld ,..,.llbla _.:r cM 1'\D& Afr'•....C· 

- crbn z YI!=Mt•, ,, • Qntr a• s1w "md un-s· o.. m. 
dac:e :Lu MC1c:a of Vf.~1 J,.. Me- effaccf.w ...,I' Artlcla 6, S.c• 
tf.on "(a) ld cM 1\D'III ~--=• & INi!DH "'*-tCI:f.q IIACb & MIC&c. lb&ll ba 
.s.-a ce h!<N ricbdl'- fra cbta Aa:r__..C. vtd~Mlc pnJIIII.lea c• 
.uc:Lc:la 6. Seec1an 4(11>) af cM "-'~c. me ,_., .,.Jecc: co tha 
eppiC'Wal of cM Dotwn ~CCM, .._11 .. ui' !nu ,. an"ana,.nt •i eh 
lud!o a Donor foi' W &!CCl....,t lf 1:Mf.l' r .. PMtl-ra cl!iM an4 oblt .. • 
cteu. 

II' vrnftSS vaam7, tU ._. .-~ ar tlM ~clw "-". eeeb 
aetf.n& ~ 11:.1 ~· r.,n~clw. bft. ,,.,_. U.b ~a.::. 
a.. ac v~. Dbtrlcc of c.~.- hlt~ n. 1HZ, :ta • 
•hele •rtaSul, -... laJlllb. l'hhCb, ~· ..,. lpaftÚib uzu an 
-.ullr MICb&actc, vtlich aball h Upoderi f.Q tU crcbl.,., of t:be Jank 
*1dl QaJ.l t:nnea~.c a *aly carcf.!tad c"7 ce Neli. .r eu p..-.,.c=t:1-
~n lUWII 1a ~· o\ •f tlla .._. ~· 

Art!rls J • Ctl!Mstrtsm nf -sbp Tt1hmt' 

,._ AâlCl'.chn fithn&l ta nH1V. •Upuea;a UQMr Arr:Lat. 7, S.•ctiMI :5 •f 
ciMi Ap"a-nc fel' m& .W.1n1•tracf.aq •f c:be thlJ.C11Uaral tnwaec..cr.IC 1\!!W 
(tt.niMfcar nf•rntl u u -tba ·~nc·) abal!. H ~~~• •f ctan• 
...,..~"• ca M ,,..f.Acac ia ma falt..w1fta ..... IC': ,.. -.,. ~ l!nk. -t:Mr 
.,. cM ""--~"' c=-1t:cM. UIIC a ~~. Mnbafcu eaUed. m. ,,.fana•, 1»7 
'"~c aar..-src Mcwaa t:M pan:ha ar ~ t:ba1r ra-..oc1- anf.tr•· 
t.n. lf cM •art::Laa •~' cbe al'b1CZ'•C&Ta 1'&11 c. apa - wt. llw.ll M cM 
bfe:na, a:r f.t - af tba p&r'Cta• •n.u.t4 "-C M•f.pac. -. adtttt'atQ', tlla 
bfl:na lball H .... f.Q~, ac tllll r~c •t dtba:r ,.rqo, liJ' dM 
IMnUf7 t:lnlnl •f t:M OZ'palUctaa •f -'-ln- sucu. u altber •f 
dle p.vt:laa faU.a ca .,.f.nc aa. arbiczoacer, eM> llbaU 11a &ftlaf.aC,. )7 tlla 
a.t'al"M. Z:f attM:r •f ma .,.1auc1 ad1CZ'acan c cM t.fana ta -t-1· 
11ac ll' uaâla ca •c a:r c. c""cf.ala te aec, bU ~NCCaa .. r llaall h ap• 
,.tau• f.a tba •- .._.r u fft' me aco1alaal .,.f.aC~Mnc. n. hCGD81or 
!ball b&w tlwl ·- fW~e~Cf.eoa ... f&Ciollt:1 .. aa bU ~ .. III'. 

la .n.l' u ..a.&c tM cu,.ca ca aftlczoactat~ c:be d.S..c ah&ll ldd.t'lll 
te dM ac:bn pa&"C,. a Wl'ÍCUO. e-.n1cact- aacclq: farch cM -IN1"• •f cM 
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ala!a, -a. aachfacct.a •~ c..,._ac:lea wblcb 11: IMU, aad cba - of 
tM attta-aur te ..,.:loal. n. .-Rf ~L'ftal a\ICh c-u&ct- •b&l.l, 
wit:Ua ten:y•ff.ft (45) da)'a, Mdf7 ma ildftlu pan:y ef l:ha MM ef tlM 
,.n• lt .,.Lau a a~J.t:atu. It, vt.tlda thi"J' (30) ~ afta~:-.~ 
U..,.EY af -" Mtlflcacua e. tta. ela~. ~ parctaa ba-#e Mt ..-• 
u ce tbe ,.ra.a vtM 11 c. acc .u a.fana, aLI:Mr ,.rqo _,. ~•c tbe 
S..ntur CO.Mcal •af Q8 Ol'pnU&clon af Mlr1ca. ltatu ta ..U dM ap• ,..._. 

tn'r" ,. ' 'D' pf rtJ• TJ'f'r"W' 

11M! .ultltzad-~ 8ball 1M ~ 111 Vuhtqua, Dluncc af 
C.l.-t.a, V.S.~ ltac .. et AMr1ca, .., a. d&c. deaipu• 1J7 a.. a.rn .. , 
_., .-. .......-, atwll .. c .. m. ucea *ida tM nthllllt 1CHlt 
IIUll uultllab. 

(a) 'ftll ~ .Wl N a_,.UE te Mar nly thl; Mtarra lu 
•t.,ua. n .un .-,c tu ..a .,nc:Mun• lft4 ..., - Lu .- Lontau" 
da.S.plttl ~t-r ~n• te conlliders -c••••rr· ln a111 cau,, lt IIMll 
&1W tbe par.c:Laa c;b. ot'PCitCUDl~ CO ..U 01'&1 pn .. ucactoN:. 

(b). 1be trUt~l Jhall -procaad n ymro •t !unw, b-,atq itadf 11D 
cM ta~ of ttw AJn-ft'C, anel tbal.l Uau u IIVUd .-a lf dt:bi'C paR7 
aMultl fall co appeaz H' pruwc LU cua. 

(c) nr. .vud ab&ll ba ia. vncs.rc c4 ah.lll be ..,a._ vltJI cbe 
c~t -ta of ac hac tvv ..-.ra •f ;,h., ki"-1. te aball M 
h&QUd 4etm 'Witl\1ft appl'o:d .. taly 11x1:7 (50) c&ays f't• t:M dau oa wbS.ch 
t:ba a.fu .. Ms baaft a;.poincad, \1111111 the fi'11Naal .sac.ratJWa ezw:.::. *
to IJtHICial &ftd urLtou•••• cS.re~a~uacaa, sw:b .,.n.M abould b. eaunde4. 
na. I'Wftd shall ba ftOCU'lld. to chi pares. .. by ...U of a c-.Lcac~ 
sS.pM by ac leaac t:VO ..-.ra of tM Tribunal. 

aatçh '• eqllõ' 

Tba f .. 1 of aaeh an.t.cr&U'e' ahall 'H p.S.d b)' cha pany wbicb ...-s.acad. hill 
aftd. tha f .. l af tha &afana •ball ba paid b)' bath pan:iaa 1n lfC'lAl PI"'J"lll'• 
c.ton.. PrlK 'ta cM ocmftn1q ef tha 'rrlbunal, dwo pucha aball aç•• .. 
tlM n...Mr&C.len ef dll aeur pua- wha by .uaaal ~ l;ba;f -.. 
•bWld. caka 'ftt la ICha adoit:rac1- prM"IIÜI'Ip· 1f .-sll ~t la: -.c 
ni&Gblld 1ft a t:bll)' unnar. eh& 'tzt'"-1 ic .. lf abllll Me.~ cbl _ ... 
,.n.atlea wbldl. _,. ba nu-a.la f.r n.oh }Mn- ,.._r a. •~ 
ltaallllo kcll p&n:J atull daf'tay lCI - a:pn&U la. tbe &dll..t:r&'t~ 
pnc11d.f.np, tNe t:ba a.pauaa of c.bl 't:-1~ .Ull h ~ 1141Ulll' _, 
cM ,.rtiaa. My d&Uc n~ tbe 41'1'111- of ceau o:c- tM -r la 
wbich t:Uy u. to h paU abaU t.. del:l~d.. 'Fi'CbM&t: ~. 117 a. 
Tzl!Mmal. A1rJ f••• H ..,.ana due te- tbl r>e-n c-i.ttM .-.u l:bU 
ARS.cle .Ull k ~14 ~' tbe PIMIIIl a~cuad QDdu tbe t.an-DC• 

............. 

.... -
'WFEIII'2 

11J7D/ft 
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,. ...... Iacw&&akwc .. DaurGIIo 
rortata.r• ka&De 1: laak 
No:luelt~*D ;ul;iawwlllt 
~- ..... ~ ....... . 

:':""""' ;" "' , ' 
~ ... ,/;,;."' '"'~. 

;.:: , 'j-'&_· _· -c_:.·;·: ----- ~ 
CON\'tNIO DE ADMINIS11tAÇÁO 

DO 

cacvbiiO DE ADtiitiistUç,\o DO 
ltllCDO tcm.nU.'DJAl. »& lJIVmlXDifOS 

COtiSIDDAKDO que •AriN 4lrilanC.a d& AMrlu Y1:1NI • de Cal'll•• .,.. 
adotand.o rafo~• aeo~1c:a1 b•taaüa noa prlnelploa da acono.ia de 
•rc:ado a .,,. raeanhacand.e a mu::aat14.1d.e tUitO da racNS1r o l)~a .S. a\1.11 
d1v1U o.c.arna a ntvda conti'OUwla c- cM 11banU~:•r 11ua raat .. a eh 
l""'ai:S...O~; 

CCCfS"IDIIANDO qu. a Mcauiüü de acnlr cçlt&l privado ta• t.pon:tnc:ta 
crlt:ica para o !MaanvolYi-.nta ec~lco doa p&LIIaa da AM1'1Ca Wtina a do 
C&z'lbe a q..- a r.for.a U alat.- U S.DnltiJMnco • necaaa•ru. para 
s.~tla.br o la<RatU.n:c:a aaeranaa11'e a --.a ele a Mtaaa p.alaaa; 

CC*SIDDA!fllO ((\III ~ JrUPG di! -..bna ckl au.c. btar-dcano da t'aaan· 
-lvi.Mcl.ce (dor&Vmu denet~lnaâ •t.~~c:e•) •COI'dar- - eaubalacar no 
lance, ,. f\lllde -lcLlaca~ral (lloravMt.U •-1M* ·~·) c- Cor.. 
craaa1Urla c&. aaalltlr aa ratona • alae-. • lav.act.enea, ne1 r;:enoa 
de eonvtn1e Ccmlet.tuci'N do FlllldG M\llcU.acecal doi Irrv .. c..t.Mneoa (douvuu:a 
dll-.l.aade •cenWnio de F\mdo•); 

C:CXU:t:DDI,IDO ~ caia ..-ro., nfat:11oa c- pec.IIIC1aia com::rLiiuiftUI no 
~z.o A de Cofr.tilaio do 1\lnd.o (cad-a q.,..l coas1Uredo c- •ccmet:ibtdntl" &D 
act.l'Ll" MI Ccmvhio do f\lndo 1 dcar".,anc. •••1M dano~~inado), acleriraa .-o 
Convbio do fUndo no 41& 11 d1 fi'YUILt:e di ltU> 

COfiSIDDAIIDO 11\ie • ~\anda pect.t:6 pt:I'VU' na.= .. • JJaanciail p11:1 •u.11l1• 
-nut: • co.pl .. nc.u u &tlvidadla do IIIIICtt Intat:-r1cii'IO d.J Dllln• 
velvt...flu, d.a Cot:pcruça. latat-t:lcllnl u liiiVIat'-lleoa • ele OIIU'al 
baN:oa -.aleila.Ut:a.ia de d.eJnnrolviMntlll, - apoio .. ,.,... poUtt.cu • 
1n1c1ac1.,.. .&. 'P~h U :.:eforaa M d.ac__. M t-.Jct .. m:o '· •• p1c• 
últ'lllu, M eacs-11 U ac&'ri..,., 4a •Lct:a• ... n•u; • 

c:casmDNIDO qu.a • ~aace. c• viatu a ~rtr c• aew~ pt:opbaLcoa • 
objaUvaa ccmco~ • .-,Eliat.r.r o l\lrrdlt. couoanu • .. confo:c.S.d&Ge 
c• o Ceancio de Flmde; 

POr:t.ucnt. o lance • oa Cetu:t:tba1nuo t .. entn d juco • ..::ont..do o 
"1"1nu: 
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t;rlrp ti• Q•vreJ!de4u 

O a.ac:o U.lnbti'&Z"Il • r.M M cllllfant....._ ._ •· CMwttlh ,. J'\lndO •· 
ao. ~~· •••• Cemtnia, praaurll, ancra ovc:na, aarvt.ç .. h ant1d.t4e 
MpNlWt.a. 

Art"e , •. '•'n'"!'Eh de Dmde 

J&d&.. .1-. · ~'u.G."'\......HI! sr•• S•a' E"'-•., .""·_'\Ir .... _. 
Ipnst!MnPIJ e r•m.,, f'Rtrlfl• !let UftOI .. ~j,a de ...,.., 0 

lanc::o acllilnlttrara oa Sanrtçoa c1a CoafHiraçj,o T6c.n1ca, ct. l:.curtot K-• 
t .a. o. .. U'19h'iMnte 11M Ptqunltt Eapnaas, .. .t .. c- o Fund.e de lrl'HiaC1~ 
-t:•• • ra...-. r.pn .... 

&t'e z 2P'T'r'"· 

(a) a. ..U.Wcru: o 1\lndo, e.Mr• - ~ •...,..w.u .. 
aapinaa faDG ... : 

(1) al ... rtl', prap&rtll' • 11npor operacO.a a ••n• finaf!Ciadat e
.... ncll...tt 4.;..opcm.a..eil ... cada, s:uv1f0 .,;., r_..,;.., 

(li) n.,arH -r~a aobrt •• at:ivldticlet pro,o.caa para a 
~ .... crLaU a.a te-• • ~c1ao 4 1 ckl c::omotnio do Fundo 
(derav.au .--1~ •Coaitt.lo 1M Cern:r:l.bulataa•), • 
aac.a1Db4·1•• ,.lo -• ut..acr&l..oca p.ra a DS.nwr:l.t 
~c.loq, ru• a lAfoftl.lçlo daaca; 

(11.1) apnamcar ?t'I'J"Itcaa: da operac6et .. ,.c1!1cu para a apAVac;te 
flnal da Cea:l.ata. da Centr1buS.at:c .. ; 

(1v) exeeuct:r 011 fu:er c:g que 1ej .. ex.euuclu todu u operaçO•• 
•'Provai!...; pele COII~u&o ~~ CGntrlb11:lnu•: e 

(v' _., .. 1 c:l;'ar •• eonc:a.1 do FWillo, 1nc.l""Lve o ltrla.ltl•anc:o 4• 
fi.Uidot l.l<p.e:lflcaclo no Al:'tL&O 4 1 , Saç&o l(c) do vraaanta 
C:OtJY•n:to. 

('.t) O hnco podad •oUdt&t qu a C:o~onçlo Ine..r ... r:lcana da 
tnvaaeaancot .td.81nhcra ou u:ac:uca oparacoea o~ proar .. a• lnd:lvl!N&h 
qu.ando td1 opuaç(loa.l 1 pl:'o&r•q• corl:'upondQ 11 ea<paclclaclaa 1 & 
a~pac::lal1uçlo ela CO~our;.to. 

(c) O Sacnt.ár1~ do _la;~co at.~rl co.o _aacraU.l:'1o 4a Co.lnlo di 
Contrlb~alncu 1 Jll:'l.lt.&l:'á .llrl'iCOI de ••encarta, 1twta1.sc6aa a ov.tl:'O.I 
aarvico• d.l apoio a ft.. da facil.l.ur o tl:'abal.ho ela c-tsa6o d.-. 
Concd.buinu1. "Njaaã qu;a1.1d.ada, o S•crac:ári.o t&abla comrocar& rsun1Ciaa 4a 
C-i talo da Cont.rlbu.Lnt.aa a, coa antacld6t\c :la a1n1u. .U 1.4 oU a a d.l d.ata da 
..-. nunUo, d.ln:rlbuLrá ao "rapr41 .. nc:anra da cada conc:r.tbu:lnca. d .. tpdo 
noa c1raoa do ArtL&o 4 1 , Saçlo l do Convtnio .so Futldo, oa doc:\llllntu 
bá1ic:o1 1 uaa 111nd& d& raspacciva raun:l.lo. 

o;,.,.,. , t 'mau ou "' 'P'UPli'"PI· o aanco U.aicar& o• 
coaprn:liiOI na aa•U4a 11 qua ua Contrlbutnca datan1na noa caraoa do 
Art:l.&o Z1 , Saçlo l(c:) do Coaot6n:lo do f\uldo. 

er;1cg 1•· DrnçOsJ ds P'!!ai1UtiQ 

$•dp l Utppe&Urtq da Açgrdg• • Dpçp••n;p•. O lanc:o 1arl o 
dl<positt.l'l~ dana m,.ln\o, cJ~ Cenv· ,io tlo FWMIO. cloa tr·t...-a,.,_i;,· ola 
raciflcaç&a, ac:a1~aç.le ou &<pl'.-v•çla do• .. ._. clapodtadoa ne• taraa• de 
.t.;rcs.,. i•, Sac&a 1 M Convlnio do l'u.ndo, a doa tuc~n.~ ela Cloaut.
tN.I.ç&a Can41e1Gnada lN %nc:eQd1~:tonal OapoaS.~a noa ta,_a Mo Al'rt&• 21 ; 

'•'"'" 1 41aaaa Convt.Ua. 
I•(" Z · ftbsm•n dp 'Mt". O a-ca. na ~Ud.Ma da .-tnutra• 

.. r M ~. abril'& ~oaa ... •h c:on.c:u 4o lance para raeelllar paca-nc.a 

.... Cencr:I.Wi'I!C .. naa CIZ'II.I 4a Anilo Z1 , Saç&e 2 do Cocw6nio M f\lnde, 
o lulc:a aa:Lalatrara ., ... cancaa •• ecmfan:ld.ade c• • Jt'•••ce c:cmvtnl.e. 

•a"o p·· "n•ch1•ft dp ft'PCP , anyn;a• P'"t'R' 

(a) o a-. caa%1Eaa que.. canforaa o 41apoltO ., Artip VU, s~&a 
U"~') M aa-taio CooucS.cuti- de l&nco In.car-ticaM de o .. a""l"'t..nco 
(..,.._U.U "--lMda 'traeado•), lfl& de Ca<paddada jUt':tdlca pai'& ca.prlr 
- .. 4hfl&:l.c:ha da proaanoa Cemtl"lo • qua 11 ac1vldaclaa ra~H4aa da 
aeol',._ c .. • pl'aaanca Cemtnio aJ....s&rla a• ra&Uur oa objatlvea 6o taneo-

(lt) Jalw Cta,.alc:aa .. conu&l'lo naau t:anv•me, o hnea tarl 
capa.cld&M jU1'141e& pU'a axacuUt' qu.alq~Mr ato • f.tJ:a~r q~lq~Mr acordo a 
fta. de ..... ..,..._ '"" f~taa ueo ta~• daau ~ns.o. 

(c). O lanc<J tzrqacirJ. oa ·~ae\lraea de ~ ti\,.,. do::. ••J• 
nec:o•aU'io• & au.aa op4-t'açO.a ne ..... t:lpo 4la titulo• .. qua :l~ac:e aaus' 
pr~rlM ·r•eunoa, da ac:orcso c:- ,,.. cap.~e1dada aa · ·..,étrt.a da 
1.Er?e•t.1Mnca. 

Dezembro de 1994 
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J•çlp Z P•s1rlp de 0"'F'DhP· 1Co dtiu.penbo â INU fuaeh1, 411 

IIC!'rda: c-. oa u~ dcJ p1:,11nca ConYtn1o, o laac:o .-pnpri o •
CW.dado ..- -R~~ u ..s.m.aaaçao • - patao ct. awa pnprtoa u.aoct.oa. 

I*CIIe 1 h'""' dp 1 'DF9. 

. (a) ....,.luT•aa•la •• ~MI Mo P"aMe tMu oa , .. eA 41\'teoa ~ 
ltllllracoa incen"t.Ma ,.la kMo •• f\mtla !141 aWII att.Yiadea nl'athaa •• "-'* 1 W da C.q.ói-açlo lnt:u-dcana da zn., .. ct.neoa, lnclu!ndo 
jUtoa Úlcorrt.otoa c• a re-.me.nçao do pearoal do laal::o foi: tMPG 
-rdacie;lt .... o.u de41cade 1 .a.1ot.nnçlo 4e 1\o!ao, ...Uticea, cll&l'iu 48 
~· . cuaCI) • co.mt.caçOea a euttoa aueoa a:l.al.luaa 41rat-nta 
1dnt1Uct..t., qu. 'Hrlo calculado• • AlbC:J:adoa .. aapuado ~ 
.. .,. ...... aGi~Wtlacaça. .s. rwdlo. 

(b) o pi'OeriiMntO ll'•n &u:aninar • calcuhr oa JUtGI a 111:1• 
raaabolsldol ao ~~ 1 01 Cri.t6J;'LOI qu11 r•1n Cl :'11.001sO dOI JUCOI 
'nlfad4ba no parlsrafo- (a), 1clma at1:lo ~tuaa~~nce acomd.aoa ptlo lanco • 
poto1• Coll1aaao de Contribulntu d!ntro dt ua ltt&ZO n&o aup.rlo'l' I 90 dia• 
M de.U de "'"i&4nc1a do ConY6nio do FunGa. tatt proced1 .. 1!1CO pod.er.t ••r 
r..,iaad.al • c~• •• u~oa, • pad.1® fio Janc:o CKL <lA ce.iaaao .s. 
çeru:'Z'ibl.dntas, , a apUcaçlo 4a q\Z&llquar aMfld.l.l raav.lc.ancaa 4lo cal 
nrlde datKftfU'!:l de acordo aru:n o laneo • aau. c-l.aato. 

:twdp + Cpgpn:eçtg CP? ]I;Qt14ad•• Narlnn•" • Inr;srn•ç1qp•le. O 
lclce ao Milli.nt.acrar o Fundo podara a1!r •• conaulea • c~a'E'a;&41 c• 
anct.Galil• aac:1cmala • tnumadonata p\lbl1cu a pri'l'ac!aa ,.,_ a,.r- • 
c~o do daa•rrrolvS...nUI wcofl6•1co • lloc1•1. q....,do lato .ta• a ale ... u 
oa propõaicoa do Fundo ou aulal.t.ac • aft.eii~M:ia no u.ao doa UCUI'aaa .. 

"""'"· 
:C•çtg "i Mr•'!ede 1t r:!!1rta•. AlO .se condudr ~Vali."' .. 

aoU.~I.Udaa paLa Coat. .. lo csa Contrt.but.ntaa. o lanco &'laUad parlo41c•· 
-nca u Gpacaç6tia qua haja raaU:r.ado noa u:.oa G.eaw C811'111'II.O a 
.,naanur.t. ut.a aval1&t;O.a • C.O.laaiO .S. Ccmt:ri.bulacaa. 

'C'" "i'' çPDttlz1114•1• • Behror:p• 

!IPC'A t :C•pequp .,, ""'t". _ o l.m:o ..aucl, - ·~aradlo, caneu 
• ncilt::roa d.oa HC'IIrloa • opua~a do FUn4o • de c.U • doia s.m,_. .. 
1'\lrldO, da aDdo • panl.ti.r a l.dantlf1c:açl0 d.oa act-a, paaai..a, calllodu, 
cuacoa a d.llapaaQ 4e pri'pt1o l'\llldo 1 da ead.a ,.. d.oa ai\U Sarriçn, .. 
UMira l~nt• 41 todla u daaaia oparaça .. 4o llfteo, O at.ac ... 
centibll ut111zll4o da"'"' ~n1t1t n&e a6 • 1d.m:t.!t.eaçao • o rachcn U 
r~t~oca doa dlf.nncaa HCU\'Iol raeabldoa noa ca:.o1 dlaca Cea'lflnla a • 
diahairo c•rada per aataa nelttaaa, e- c.-.. .,.. ,,uc ..... a , ... 
Iam v•. M c:1.rr11 COIIt4bah do Pundo aarto ,.,"'"'' - iWlar11 ... 
hUdaa Unldoa da AM'I'tea, Hndo •• eotrHra~&•• 110nad:du atacu.du 6 c.-. 
M ~1• 'l'ipnte • ••llc..U. 1Hile laDce no •co de ca.a crauao&a. 

!lrF'p Z !eleçfiTjp•. 

(a) Duraa~ • 'ri&'xla do 'P'C'IIIIntl Coft'ltol11, & A.dlalDiat:r...-. .. 
Jaaca qnaantar• -t.aoca l eo.i .. &o doa coatrlb~~:atea, '118 pr&U M tO 
diu contados da data M •nc•n-nto ck &au. aurclc:l.• fllc&l. u 
aa,W.atel Wom&o;:611 ma ralacôrto .anual: 

(1.) a ~aac:I.TO f11WIC&i~ do acl~ .·,..ai.,. do Plmdl • .. 
cada Sanrico, 4.u nc&ica: • da.apaau ~at.l'IU de t\aSil • • c ... 
Sano!.~ 1 da orla- • ~I:Uizaça. d.aa ne=- do Funda • da e.
S.notça. -a -tu aqol1ca1C!.YU ~ 11j- caUvancu; • 

(11) Sofa~ .. ..a.n • .-...l'll:e • .. nwltldea •• pnjatea 1 

p~IIP'aaa& • av.t:ru ... c-. .. a .. aaU Sardoa • a.ara 1 .. c ...... 
,.utoa fa~ çaa talaoM • cada hEYica. 

('b) Oa a.enac:raclvaa -1onadaa ne pactçafe (&} 411ta la,.._ 
obe•cara. 111 pri.DClpio& Clfttlb&La uc1l1zldoa palo lafteo - ,,... ,n,d .. 
apar.açoaa • aaraa Q't'ila•nuG.oa jWlu.&uC.C c- ,.. par.cec ..t.c1 .. ,.la 
.... rt.:raa tia eentado'tal p\lhUcoa t~nta d111cnaU pela Allanbl&i.A 
da ce-ftl&dona da ~ pa:ra e~il:' 1 auditoria doa ~a•tt.'I'M 
ff.uac.liral .. s.nc.. o. b.cmort.rloa da nraa da c:ontad.ocu iDdaplndtlatl 
M&'ll M~LCIMa ... Z'HIIU .. de l'llrldoa. 

(c) o a-. fft?U&Z'i • nla~lo nual 11 nlattrtoa tnMacr&ia 
- lnfo:.aço.a nlatl.,.. u Z"Kaltu. - ct.~a.-.1 ... • ... aalcloa: ., 
J\mlkr • da c:&U • .. ._. lani.ç ... 

(.) A ea.t.aaa. .. Cam:rillulAt:aa t&IIIN• ,..... Hlid.uz- .. lann ... 
& tf.r.. • cenu•n• ~11eea • .,... H r•f•n o putsraf• (lt) •e* • 
a,naancac:ll 41 1~ .U.t.nal rue& ... l nfanota .U opar-<;011 • 
,.... .... Mc~tll .. ...S1t:a1'1& ..-c••-c.Hel. 

(a} 11. coeubLl!ãdl do "--o 41 l_.acW.ntea - hll"'fttl S..,nau 
&U.l Urteld& - ll,.'t'ado doa --h 1'1KVCIOI da P\mdo. 
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*"'!2 f 1 • Y"•nçte dp ÇppdgSe 

hrk J Iptçtp de ytrtn;ie, O fhe-U c.a.tai~t -tl'at'Ã - vl&O'I' 
.. cAta • p o CoariUe 4e Plmde -m:rar • -dpr. 

''"' z P.!ttr, .. 

(e) O pr.ance Celwblo pe:EUMC:ar& • 'ri.pr pelo pra.u • Yipac:b 
M COtMIIftlo lo Plmde. teraUvdo cal Ccmrin.te w uraludo a pruanca 
eoq.ta:le hH1 um.a da S~ 3 Mau Arelp, aau llltt.o contiwar.t 
Yl.~t:e atl (UII o laQICe ht!Ja cOfll:.lUde u Mrtpçhe n~t.auvu • 
UquidaC .. 4u op41U;&Q do l\mdo lN 1 c-.c:UI.~&t> 4u CGQU.. IIN t&nP 

do A.:rt:lp (.1 , Se~ •<•) de Cen'riDio 4e f\mde. 

(lt) Mtee M enae~tn:e olo pcaae lnlclal de Ma anaoe cS. Yt&•nch 
• ~ah do J\&Adcl, o lance cen~u.lur& a e-s.. ... llk c:enertbu.tntee eobn 
e c:.-a1 .. 111SA ... Olt&lldel' .. o,.raçO.e 4o l'uniM ~ M ""'1~1' -. cllo ,,.,., 
kr-rtçoa ,.1' o ,rue a41c18M.l e~GLttc-. M&M c-naU. 

1":"• 1 T!!Wner'P Mr rv'r'•t'n "" "'r•· o .,._ c&u'.t o 
pne-t:e e-.m.e per uw:atO&áo cuo &IUpeQd.l - pri'pt't. .. ,.raçha fiOI 
ur.oe de .,An:l.p X de 'fl'ataclo ... ena urw1a. auq ...,.raçka ncNI lttiZW)J 

•••• Ard.p de TraCU.. O Jaco du.t po'l' I:&DiMda e ,ne•u c.rr.•lll1• 
cuo ,_ -.Ma u c:en.tD1e de I'\Dilo o obr:l.p, • ~rt..nco du 
Mrlpe6U __.. ele pnaeau c-taie, a &&iz' • caa~ .. 
.. caMJ.MU. - 'fi'•~· 

!*Ele ' lnc'=-"'iR "" Ouuroll .s• Dn'e. t~ o c-mat• 
.. ,..... .. ~:r ,. .. - krnt••· lN • luaiM • X....ct.nlt.M .. 
r.~ .. lllpn ... , • a.c. n..:nrara tee.. u .,.r...._ ~u. • 
pnnau c.a.tuio, • kntça eern~u. Ma- l\INio do t...,.n~ 
.. P•~ r.,n ... , -.c. u .,.raço.a ~ niNl~ da •rdoMd.t. 
naU~, eonaanoaoc:&o • pn•arqça. de ·acl- • • AtlafiiÇie du 
•:rtaaç... ,.Mnlt:aa, lac.t.faltu liMI acoftiU-. COtiU .. M:ripç .. • 
.. a~~· ,.. run.~o .. .. s.m,.. .., .. P~~Moo • tma.ct ..... c•• .. 
Pe.-. r..,nau, • a-• pYK ... ra 4a alec::•t .. l lN •tat:rtbv.lch• do 
ac.tw natanto c~•- lMtc... pala c..taa&a .S. eeautbulacu, -
c.~ • An:tp s•. s.ça. • .. ~· • P~~Mao. 

,. •.m" , •. · P'ne•'r"'• eeau 

'•r•• 1 "r"EI$2' !ln 'M"- .,.-. CIMitl'•col '~"" ••.tnal' •• 
... la11UU' aa I'IC\lii'IOI de ,...,.., • IMice lMI.CII'a Cl.4ii'-IRU llt.U 
aaa..DM _ .. e.,actCIIW; 

h de t 'IIR"''dd 1 !d•M• * ''1'CR 1 !III 9mqthusn;u. o .. ,_ 
... .. M.fle1Ha - ht.,.uaa alpaa ... n..s.iaotiRUI, lUC:L"II .... 
Mnei!t.clal I•I'..S.I, pala& .,..1'11(;0.1 41, mlt'l:a INCI'U, flftlftl::~ftCa I 
t.aoN•~ r .. Usadaa' c- ~.O. dll FUMa. hftb\aa · o,acacle C. 
t1AD~C11M1lta, tav .. tliMnto ou cM ~lqwft'eat:n aacuau rl&ltl:ldli t:OII •• 
ncura•• .. Ftmdo r11ulcara .. ob1'1pçle tlnancaln lN ruponaabllldadt 
,.r• • lanca c- ralaçao ••• Conu·thlnt .. •· • couaqllanc:la. q"'lq..,.r 
pnJuU• 011 .. f,ltlt qu11 poua n1ultar da -.a opuaçao nlo darl ••• 
c.ntrlbulnt .. • dlntta ca. axt.air lndantzaç&e do S.O:.-;-~t. ••1'"' no• c1101 •• 
.- • ._, .. haJa atuta• 411 lucruc;• .. toi'!IH14 .. poz: aacrite pala 

"" c:.u.a. • CoftUS.INb.cae - c.nba ca.~ 4e ecua:r c- a • ._ dlU~la 
..- .. u.ca • ..-int..uarca. de •- ,n,rs..a ~ .... 

&ree 1 Mil'" •e nn,n;• ç 'n''• Qua~c ,.caaclal 
caa.t:l'ibouillc. pedir& ldlir1r .u pn•~ ~ .. ualM•IAo. Qul.Mr 
..-n de lulce nao 11'1Cluf.de ntt Nino A .. Ceftftft!o do fuado poMr,. adarlr 
.. pna .. u ~~~~ •M• a4a~:t:.: .. ~ .. "-'do -• e-.-..• • "" 
~.rc:tp · ' ' •. Sac&o l daau Conrint•• Q au.c. ..-rua - pl'aaa~~t• ~· 
...U.ta· ... Wt=a,,.r.• npnu~.IIIYI~.- -terl:Ado· 

, ..: ... - "' l'eendl!· O pnMau c.mr6!Ua H poMr6 aar -lidado 
~'te ... &"a -era • a..c. a a .c-iad.e "" C:..c:rUN.la~•· a ''" 
lllaclllld .. le -.-.. da ,.~ -• at.a t•rca•·•• c.rt.crtiNiac .. .,a 
:ra~a•~:• craa q~n•• M ,...r ~C&l do .,.ce """ ~:r:LIM.Iinc.a. A 
la~ I• da -ndas • aau Sacia lN 41 ,_ncq, ·cru- •-l.,_ eltrlpçtll 
fs-alzu- • q-.1~1' oucra MD.U:all:a ,.ra .. C:..t::rlboulataa aa1a1ra a 
-.:r-.. a. 4a ucloa oa Çefttl'~•••"~ 

..:..,.,., o; $gluçtp de CMrxpytnlee, Q!Mll,.,._l' ctmc~rllal 

eur&ldal 1111 41eb1te do pnaanu Conv&n1e entre o lanco • a c-'"'' di 
CGacrS.buifttll q\M na. paaau ••r ra-lvl.sa• .acU.acca con~~~~aUaa. 11ra. 
aaluc.l~S~W~dAa atr•.,.• da arblUaJII, noa t•~• de Anlxo A ao pra .. nu 
Cenftnio. tou. dlcillo &rblcral 111:& Unal, deVInde 11r 1.,1..-uda per 
u. J::ont:rtb\llnce ..., Çoncrf.bulatu Dll palo lanca, cSt eonfon1dada c-. 11111 
p:roc:adi-.enu•• eouc.lcuclanala- e• o Tratacla, reapactlv~ea. 

<t,,..,., & Xfetnsr.u de lupsmub1lld•4f. ll'u ap111'aÇ6d do F\lnclo, 
• raapona.ablUctacta Uunca1ra do J11nco l1altl;'·ll·l aoa rac:l&l'IGI • 
raaarru <•• axlact.raa) elo F\lndo, a a raaponalbU1d.IM doa Ccmtrlb~&lnt••. 
c- tal•. Ualtar·ll•,. Á parc1l1 ,.nclda 1 P•Poql da IUAI r••p•cc1vaa 
c-a1tN1.ç6 .. neta t•~• Ge eom.nto 01 Fundo, 

Seçlp 1 Jtt!rerla d1 'lP Çonljr1hntgrs d'!l Çpnytp!p dp f)mdp._ 
c:-.tclarar·••·• q,.. "' Con~::rlblll'tltl carlha·•• ratlrado d.nte Co...,.alo 1\11 

da~::a da V1ftnc1a ct. ._ SIO'Clflc•c•• .s. r•tf.r.a«a MI ~•:r.e• ele Arclae 61 • 

• 
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S~ 4(a) do eonv.n1e da 1\mdo. Sa• pr•Jv.Uo do'cu.apoato no A~rt:1&o ''· 
S.ç&o 4(b) 4e CG..,.nio do Fundo, a IJ\\j.:l.co t .,novac;&o por puu .u 
Coeiaa&e IIII Coner11»W.nua, o knco acord&rt. c:• •••• Ceatl'lbuinta ~ 
liquidaç&e dtl aaq r.·1p.cth~a dlrdeoa a ob:ripço ... 

JX lZSUJtol\HO 1lO ~. o lal!ee a cadl. u. doa poeaftC1&1a contrllNJ.ntu, c.aU. 
- acua.Me por tat:a~t.o de aeu np't'aaanusu::a ~rtz&e&o, ap4.. •~ 
uablaruraa ao 'PI'•aanta ceavtnio. 
Na1DMIG .. Waahlactn, Dht1'1to ã Cel.:.bta, aoa 11 cliaa de f.vwrd~o <k 
ltt2, - •• or1&1~l. c\ljoa t"aaeoa Ma tdto ... aap.mol, trane•• Lncl•• 
o porNJ\16&, 11\1&1-nta aut6r.t1coo, ao~:ao ~oa1udoa noo •"tqu1voa do 
lcaco, qu. anvtara c~1a cn·t1f1ca0.. doa --• • o;:ada • .SOa potonc1&1a 
c-er1bW.nc.a !.W:L!Udoa 110 AMxo A. ao Conri11J.o do l\lndO, 

+rçhp RT'"'T'' ÇO"p•lçlp de trtb.mel 

O T\'1'-a.l Artttu·al pa'C'a naol,.1' contr••tcu·ataa noo tar.ao de Art:1ao 'S". 
S.çlo 7 M Contrato 41 AdaLnllu·ac:n de runcso JC\j.J.tlht•ral da 
lftft•t.S...ftC.. (dora-nt.a ._i.a.do •CGnuata•) ••.~r• c~t.1'tU1do por tria 
_..:roa, -adD• .S. ••cv1nta fo:r.a: ..- JOlo &a:Dco. ouuo JOl& c:-laaa. da 
Coat:rltNtat:aa, • - ~:r~;~~J.n, doravanta •~ o ·~•o-....eac~or~, per 
acorde dl:row entra .. ~· eu per i.nu~di.e doa roa,.ct:J.'9'0a uttltroa. 
So a. 1NIRO& 01.1 oo übi.f:na alo dlop~ a acor-do c- n~laçlo I. -.ç&ct 
de o..._.tMor, 01.1 aa - daa pvua na. d.adpar •rt~tcro, o O.a~a"*n' 
aa:r4 tloalpde, a podlda do (l&llquor d.&a pa:r~a. pelo Sacroã:r1o G.nl di; 
Or&aDil:~&e .S. a Z.tadoa AMrtc._. So qu.alqoar d.u p&l:'tal nAe ~ 
l.l:'bla., ona ••r• U.l~ pelo 0.•.-paUdoaC'. So qu.al...-r do• 4ritlnoa 
-.doa, G\1 O hloap&udo'l:, ale d.aaaj&r Oll Qh pYÕel' &C\Aalt', CN pi'OIIOI\Úit' 
atlla!IM, pn~ea•C'·aa-411 ~ 1\11. aub•tl~cae pela !~ aar...bolaclU pari o 
- 4aalcnaç&o orl&J,aal. O allbat.lt11co tarA u --• f\lnCO&a • 
atrlltu1~&u M ll\lbac1tu1de. 

trth• 21• Iptçh fp 'rec'"' 

Pua .,._tal' a c .. n:.ron.rala ,.. prMaaaa da al'llltr•l-· e parta r•al-t• 
dlrll;t.c• I. oucra w.. ~lcaçle, pe1r aacrf.ta, a-..ndo a natura&& doi 
R&~a., a aat.iafaç .. M -ra,.raç"lo pracan.cllda • o - de Arblt.Jro ,._ -.1pa. & pan:o cr- ncoN:r OIM c-.ãcaç.lo .S.V.1'4, doan't'I'O 4o pruo do 
~ou • clftCo (4S) cU.u, c~t&'l' A pana coa.crU:la o no. da ;><~a•oa 
qu -u. c-. &rl»iuo. Sa dncro de pruo da c:rillu (30} cl1u, canuU 
U l!lllt.np da raferlda co.mi~lo • pana :racbamca, u parca~r "'-l.a -...r• dM&aü a ~•• aM:ra a tadl.caç·'" da O.•.-pat.a4ol', ~1'1" r 
ãl.u ,.U:r4 aollc:..-:r A Sacnurt. c:u.at. 4a llr&&llit:aç&e doa :.aut-.• 
.a.ar~ qye p:raceG& I. dlla.t.paç&a. 

ansag ,,, 'iapU'C''sAq de Trfhu,.l 

O Tribunal Aztl1e:r-al c~m~~ct.culr·••·l. - Vaabtuai:Oft, Dlacrtco ü Colu.bla, 
budoa th:Ud.oa da AMr1ca. 11'1& dau que • o.a..,.udo-r CS.t.antiftar •, ..a 
.._ cout.1~. f\mc:Lour• au Uua fU..CSU pelo prõpdo Tr1bun&l. 

•ru •e 4' • J!rnSJs11MI!tP 

(a) O Tribunal ttorl. c-voc•ncb pa-re conhtclr • 4actdlr tia 
•-1\t.& aobra a •aetrla da controv•nta, O Tribunal ado'Ca'l'& .,... própr1&1 
nor-a da proced.1 .. nto • podtr&. por ln1c:i&t1va prOpr1a, 4•1lsnar ot 
pari'COI qiHI cont:l.liarar n•e.•••rio•. t. qualquar ca1o, doarA aa-,ra •• 
parta& a oport.unid.ada da.apnaantar t&J.Oaa •• 1114linc1a • 

(b) O Tri.bunal Jul&•r• n nquo pÇ bane, turu~&Mnt:a:Mio ,,.. dac:L1b 
ltO& c•~• 4o Cont.raeo • pro!arlrt .. ntanca aia4& q~~o~ - daa pal't•• Mo 
haja ca.penel4e. 

(c} A aaru::lft!Ça ••r• au:rad.a po-r aacrlco, """:rt 111: adD'Cad.a pelo 
'fOto concorran~:a de, pelo Mnol, d.oh .. !&broa do t:11Nnal, .-.v.ra ••-r 
p:rofa:riU c&ancro do pru:o aproxt.a.4o 4a .. uant.a (fiO) 111&1, ClftiUcio• 4e 
dat.a da -acle ela Da.aa.pacadoz:. •· a nllo ••:r qua o Tribunal d.aelda 
p:ronop:r o al!old.:Lde prazo •• -rirt.\lda da clrcunatanclu ·aapaclala • 
t.pR'riaua. aarl. no1:1f1cad.a •• parua por -io da ca-mt.caç&o N•cr.t.u 
par, pala ..aoa, doia •abro• 4o Tribunal. 

6tt1 '9 ,,. P.mll" 

Oa hlmorlr:Loa da cada l.'l'bitro ••rio cuatucloa pala peru q1.1A o bOV'Iar 
doadpadoa a oa hc:mor.trf.aa elo Oaat-,atador ••r&o cuacaacioa .. ,.rcalaa 
ieu&la an'C:ra u pai'ICOI, Al!t&l di conacicu:l.r·•• o Tr:l.bw\&1, U put&l 
anaarlo .. acordo quanto 101 honorl.rto• 4ea d.aaail paaaoaa cuja 
1a.ca'C"ftftÇio na procaaao arbleral jul,ar .. n.ca .. •rta. Sa .. parcoa. na 
opo~,_., nao chapr.. a '-- acorclo, o .,roprla Trlbullal ftur& a , 
-raç&o ([1M ccm.~~ldaA r&:~~:otv.l para •• peasoa& rafarldal, lal"ffáa " 
c:1%ama~lu. Ftca •n~:ano:llda q\.110 cad.a parca r .. pondtor• por 1\.IIOS 
pr6tt:r1U da1pe1&1 no prac .. ao d• arbieras ... -• u dolspaau do Tr1b\m.a'. 
••r .. CW~Caed&a, - ?U:e•l&a Lcuab. pala"" 'P•rttoa. Q\lalquar ciW1c!~ 

Sexta-feira 2 7635 



7636 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 
nla:l-a c- a 41vt.ao 411 d.e•p•••• ~n~ quanto • tona doi ,.._r~co nt'& 
n•h1.da ,.lo pr6pc:la tribunal, .. dianu .S.chl.o lrncon1._1. QIMlqu.r 
b.MrU:lo ou. ch~N a ••r ew~u&Go pala eo.J.JJ&o • C011~1ncaa no• 
te- ... te An:l&o ••:r• cucaaclo Jl<'lo Fundo .a.intatrade ftN te~l de 
e.aaa.co • 

.... "--

,.._ 

........... 

lwJapu 

CerJu Qtth d• 'nl!! 
Dlll•ja•ar da Aq~tirla -u 
el Co1t:leno da lo•· ~talha 
UG:ldoa da Dldu. 

ltubea ltici;•:ra 

...,.,,,dor o~ ~u to tbe 
thl:Lt .. St&Ua ot Aaric& 

Ja~ l;arsfa Pur4 
lllb&ja4o_l' d' Çolo.bt.a -t• 
d Gob:leno da loa htado. 

Unicloa da A.-ldca 

Goa1alo Facio 1. 
-I'Maj&llo'l: 4a l:o.ta Jtlca 
•c• ~ Golt:lana. cS. 1-
lstUOJ V'aidoa de .Mlrica 

· Mi1l1nl'a plbipouat:La:i.l'a 
ac coauma- f:b..ic:la~r ~ 

~ 1' ...an.,_ du Merd 

'h':l.cjot Yon lfa-rd•n•ltjold 

Charal d 'Alf.dn 

E:.bajador cr. Cu.t-.a 
aat:a e1 Ciobhn.o da loa 
Z.udoa t1Di4oa 11e .Mhtc. 

r.b&jador da lcmdura• anta 
el Cabiamo da lot~ EJta4oa 

Vnidoa da .AMriu 

lo•ria lt.ach.-ri 

.-....uor af ltaly to tbe 
DaitM ltaua olf AMrica 

MU.aa.dor of Jap- to daa 
thú.tM lcat .. o~ ~;-ica 

bbajador de Mbico aa.u 
e1 !;obi.en~o 4• lo• btedo• 

UDidoe •• Mft"ice 

tm11çp talyio 

!llb•j•dor de Jli.;•ni'J8. aute 
el C:OIJift'1lD •• lo• &ataCo• 

\!Di.doe de Aak:l.u 

llll'EtM 

llll'EtM 

lliFEIIm 

lllfDm 
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....... 
............. 

,..m_ 

lobft1:o Hl.c:Lua 

!'abajdor 4al Puti u.ta al 
l;olliamo 4• los !u.adoa 

UdlliH da Mlr:l.ca 

Maue1 haca • SUv.a 

Dil'ectar - Gftal do t .. ou:ro 
Hiaillclrio du rtaacaa 

!fitu!l A. Salannia 
Ea1Mija401" â !1 Salftâl' u.ta 
el Cobiemo da ln budo& 

Oll:lciM C& Wdca 

Jtlas.tn a Ia.luacria. 
C:C.Ucio y l'1ad.., « .. _ 

Sae:t&t&Y'J of the Tnaau17 o! 
the thl:ltft Stataa of .Merica 

Sb&l A. Conlalwt 

t.kj&lloT •• Ynanla au 
c1 Ce\f.aru da loa btadH 

o.tcu 4a Wdca. 

...... k,_:., ~~~----- de~Jaun~Uo 
hrtlltla~Dm'lf lllluk ,...._la..___ • Dc-uvM-..ao 
........... ~ ....... ,ii 

' · W.I.S>IIlfafQt,l OC -U 
una ,.., .... , .. IC 

CERTIF/ctTE OF SECRETARY 

AGREEMENT ESTABUSHING THE 
MULTILATERAl. INVESTMENT FVND 

lLTEim 

WFEVM 

11/FDm 

lLTEim 

CONVENIO CONSITIUl'IVO DEL 
FONDO MULTILATERAl. DE JNVERS!ONES 
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CONWNIO CONS'I1TIJTIVO DO 
FUNDO MUL'IUATERAL Dl!.lNVESTIMENTOS 

ACCORD CONSITIVI'IF DV 
FONDS MUL'IUA'I'I!RAL ll'INVESTISSEME 

AGREEMENT I!.S'l'AIIUSHING 

THE 

~. _,. leade•n 1ft La1:1ft AMr1c:a aw:s ~ C.db'-.n ~ .-.. R•<I 
Ml'ki!C·b .. ed .c-lo r.fom. neopai.Zed ttt. Mod ~ nduee aXU'tD&l clebe 
b'llr.S.U ce ~ .. abb lo.,.!• Ul4 ncopúnd UM rwa4 for l1lMoraUae4 
11!r'Na-C I'OiiMa; 

VHDJAJ, tbe __. te aetra.r:t: 'Pl'i'ftC. e.pital Úl crtctc:al to che •c~c 
.s.wo~a.c of ct.. CMmt:rt.aa of t.e1a Aaaric:a aad ctw C:.rlbtMo&D, ccl 
hr,..,_e nfac. ta 'MedM c. ett.aal&c. fonlp!o aad ~ac1c ilrft1e..M 
ta. d'leH .,...cnaa; 

VHD.KAI. t:be pnQacr.t.1.,. ~ ..... n of tM tnur•AMrlc.n o.-l~c 
bnk U.ou" la lall.ou.lo A. of chia A&n~ (aach cetUl.S.rod • •Dcmol'• oa 
adhen'Ma 1:0 chle A&Z".-nc .nc1 •• -rofen-d to MnlMfcor) ~ •lr•..S to 
•oWUtill • -.alclla~r•l f'* ln cM J.anlr. .. a trandt1ona.l -·•~• to ... 

•hiC Sa s.na-nt: n:r.n: 

VHatiAI, ~ a a&lcUnenl fUbl ~ ~ crltlc:al na~• u ~
,~ aDil e,_,l~ tM u:clYicba af te.. Xu.tft'•AMt'ic&a o.-to.-nc 
Jank,, tbe taar-~rtun tii!'Natanc Co~cl- UMI atbllr -.alcllatnal 
_.,.l.,_slt b..a, w ~- • .,.,.n for tbelr 'PCillet.a ..,. tbelr 
1aic1ac1- ce p~ta lA"•-c nfbn ..t ac:t.u.lau la parclcul.u' ttt11 
accl'ric:t .. of aion--urprb-..a; 

VIIDI'.U, cu. laeeZ"•,..d.c:&D Dewlo,.mc &-* (hent.aafca;" nternd. ee u 
dle •k.U.'), co flllfUl :tu pg.rpo••• ud ln punW.c of 1ca objeeci•t .. , Me 
qn.4 to .-s.a,u.eer .-h a fuad., aDii oalaDnuy 11. 1992, bu 1i.ped. tbll 
~ tu 'CM lodii1Dl.lcncUD ot: tbe !ll.t1.CUaural I~ .. c.er&c ,... 
(ba~ rllf•~ co u tbe ·~r=&c1oA ~c•); 

-~~~ eh. -De-ra .,rn c. aa~ll.tib m. Mul.cilatel"&l :tawoa~ur r-4 
. (htiJ:aLMt:c.J: nhnM. ca " tbe •run.~•) u f•ll ... : 

,_..,.tçls 1 • !i••ret ?uf'Ru" 

'ftle ~ ':IIZ'al ~· af tM ,_, an u: 

(a) ....-rqe t:t. ...,.lefMac eal t..ipl.-"Cioa of Urnawmc 
r.f- aM f-111t.aU ai.pU1caacly iacra&~~...t. 1.-l• of pri-u s.-ac
•oc. Hcb fanlp aat ~C1c, tbe:IC'aby acc.leract.q cbe ac~ aniA 
aecJ.&l anwm &M ,_.~C 1D Q& l'e~t-]. ,....lep1q .... I' C-=i&& 
of cba lallk. aD4 dM Mwl.qiq --.r ~rt.aa ef UM C&rlbMc o.-lop• 

-"""" 
(b) .-.uz:ap cboH ..-.ra ta cUlZ" affora 1':0 U.l..-ac Cll• 

wl~nc acaupaa buM 011 IICMDII ·~ ,.1Lc1•• vbt.cb aDCe~A"ap 
1ac:naaall prt.-ao 111'"'aCMDt .- aa ..,.aod1a& II'Z'iYaU aaccar, u cbeR 
paUct.•• wUl lncraa.. ..,lO'J'IIInC oppercun1t1aa aDI& foa'l:aC' •-11 
l:Mulnaaaaa aM •t.c:ra•antar:•;u·llaa, .- thwl h.alp aU••hc:a .,....rcy. 1.,"'" 
tnc- dhc:rlMic:ln, aMI .IC:'I'aqtlMn m. nla af - la .._l.,..nc: 

(c) acs..lau aicn-ant.a\"fCbaa, -u -.at.Maaaa- ...- ocbar 
ancnp...ur1al MCS.Yic1aa ta tM•• ..-ua; 

(d.) provld.- ft.ftlft'Ciq eo ~lp anabla chon ..-.r. to (1) l<Wnc1!y 
..w:t S..,la ... nt poUcy r•for.. .t\lch •111 tnc·n••• tmra•-=--nc, (li.) tt .. c 
~rtaia of ~• coaca a~.oc1aca4 vtch 1ll'Aia-=--n'C rafon. allll - a:çandiq 
pr1•au aac:cor. &a4 (111) b1:oa.s.n. pan:1c1pac1on ef ... u.r enCl:&Prlfllll&n 
la clwlr aconoa1a1; Uld 

(&) p~e. ta * full l:&DJ& of :tu opu.c1ou anriror-ncally 
louad. ud IIUU1nabll •C-!C .S.-l~D.C:. 
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Secrten 1 Ipp===tr •f C..qS!wçtg, 

(e) M aMft .., nu..Uly ,.••Utle afcer ..._lc.l.q tt.. Lu~nl: 
lDIIJ.-ch& tMc LI: hu rae&ft.M. ... .. ~. azo .,nw4 ttr.b Aate-nc 
Wllller An.t.ab 6, Seecha 1 (ben~Lul:ter rde~ ta u u •tuc~nt of 
Acc.,tanca•), bu.c -. t.cu dallll dxcy .,.. efUI' 4apea1t:lq ~c lnatn~• 
••c. Neta Deaer .U.ll Upoalt vtdl eM .a...nk a In.c~at •f CencrttMn:Lon • 
ta wllich te açMa :o pq e. ttr. l'u:D.& cu ~ .. c feC'dl foi' lc La 
Scbldule A ia ftw -.ual ---.1 lm.t&l~ (INdl c.ac.rlbuU«t. beniA• 
&fcu nfanN ce .... ·~Ufl.M c:-Uibucl.a•), hftan Wbicb ~ 
Upoal~ «a IM~C: of Cen~l- prtor te I:IM üc. thU Aç•-nc 
antua la:o foree ~c ee An::l.cb S, S.C'Ctoa l O•r•t.aa.tur nf.rnd 
eo u tU •Ufacctw O.u•) ~ pe•CJ*ae ,.,...m:. of tlM !tnc lucallaeu; 
IIDCil tiM 30dl d&y &f~ Wt: daU. Dea.:ln U,OiitlQI ca lM~nC of 
Coa.trUNt:tan cm or atar m. Ufactlw O.ce .UU INJ tbelr finto. t.naull· 
Mat: Vichi.D 30 daya dc.r aucb O.pedc, ba.c ne laca'&' thaa tlM f1cn all• 

EU.'"I'aUJ of tU tffacct..,. O.ce or a'IC:b lacar dac. .. c&.ta:m1~ by tn:. 
ce.i=-e .. cablbt..& .Ur .vc:lela lo (blonlaafUI' rU'airH UI u tM 
•t~non c-s,cua•). O..ca ahall pq eaeb IIUbMqon.c t.•ul!.eat: !Hfon 
IIC' eQ c:ba CO:n'Upead.1q CWfti.WI'NrJ ~ dle fil'I'C l•ull•~ft'C, 1 

0.) &a.evtttwta&W.llal tM ~al- ot p.rqr- (a) ef tala SM· 4 
t:l.a nprdf.q Uca~t"a.Uff...& C:.~bvot:l-, .. • eaceptlctMil c.... ucb 
o..r _,. u,..tc • lu~ •t C:OCU:I'liNcton l~ wt.f.dl lt •11'••• thac p&,__ •f all 1-Ul~u euapc ctwo ff.nc h a~j~~ec u INbaa~ac tN4· 
pcaq a,propr1at1ou. lad la whlcb Lt \IQII.artabtl uo &Mk co obtaift 'Cha -••u,o appC"Oprf.&clea. ce pey dM f\Jl.l -~ af aadrl laaca..l.l.-eqc by tlY 
.,.,..c dahla .. e CNC la PK•Fa,à (a) (audl ~1- betetaftcer n• 
f.rno& u .. • '"Qualtfied. Concrt.buct-•). Pa,.._c: et .. lllitaUanc cN. 
elc.z- art'f ..acb Uto ..Ull M ..... ,wltbta lO clayll afcec 'CM hll"111ta ap• 
pnfd.ae1 ... bawo -- ÃUi.Mt&. 

(e) lf any Donor 1/hleh hl.l ud& a Qu&Ufla4 CanCTlbudon hu not: 
obtalneo& t:be &tlf:ropl'l&tllmll tlt uke p.,_nc ln t"ll af &'ftY in.call.Mnt: lty 
tha dl.t: .. f.ncllc&C&d"!.n para1raph (&), than any Dcmar Wtch haa pat.d eh& 
COt'UIJOQCtl.Jll'lnlnl'!unt. Oft t.1M &ftG lll f"ll, .. y. aftll' COfti\JlUt.ien 
vlcb t.M Dofton c-tceaa, 111~ t.he hnk tn vrf.tln& co naertcc c-te• 
.. fttll aptnac chat 1-Ullaenl:. - Tb&IC rea1:rlceton 1ha1l noiC a:or;cll4 eh& 
p.-c'cOltC&f& .m.tch cba ua,&lll pan::I.On ot t:hto lruotall .. ne. toM pa14 by the 
Donel' whtch W uM t.M Qla&Utle4 Contdb\ltlon, bun 'to tht •ntlre 
-t ef tM LquU-nt. c. M pald-.,. ttlat. o-r. and •haU h 1n •ff•c::t 
onl7 for thr ct.. t.Mt: un~ald ,.ntoa r-Lu unpa14. 

(4) • Mtr ..-..T ot ena lak whlch do.,. noc appaar 011 Scha&.ala A, 
&NI .tatah Me-a. a DeMr la. aecarü:nce wt eh An:lcle 6, Sect:f.an 1. ahall 
uJr.a a c-t:rtltucten te cM F\lnd lly U,Oalc.lac ea taac~nc ot concrf.tN.· 
t:lcm f..n Wtdl f..t •I"•• 1t0 1'&7. u -=c ea4 on d&cu aad on eondtttona 
apprcrno& by t.be o-n e-t.=t'aa \IOII.ar l:h&.c Antela. 

(e) 'ftM "-d ahall MC be f.ncnaaad. tNyond chao • toeal of 'Chi 
-.nu ••t -IC ta Scbadlàe A p.l.lm the -..G'Ce .. c 01.11: ia "[pcn.&n'Ce o! 
Contrthctn .... t~·fUI'.et.\UC'C..para~apb (cl). 

• Stcdl' 7 "'"nrr, 

(a) f~ ._ -.ser tb1a Al'ctcla II!W.l be ..- f.n -r tnolr 
COIWft'tlboll ~ datem:LDeti by dto. ~1'1 <=-t.t:ICOO, OZ' f.a -~ 
-piCtàl• ~i,nce:n&c.-MirUt& pro.J.a••'I'Y noca• (ar ataUer "curitf.a&) 
Mnaail'llll~lll. la ',...-, -IWI7 ..,.. ,.,altle .., ........ ln aoooll'd.ll...,• .,,~:lo 

crltar&a.ll'l&~awraa •• M aacMoUaM41 W cha Detlel'e c-&cue fa -•r 
tM oparattlln&L • ..-lt:~~n.t:a of elMo 1\and., re,...nu co tha f'uncl ln a fr10iy 
cea'Nftibla ~ ... vbf.dl.ara cnnatarnd fro. a ti'Uit fund. of a Donar. 
ahall he ...._. to 1M ,.So& Cowardl dM -~te <Na fro. thac Donor wtlon 
craMtnrM.. 

(b) .' lllclt ' .,.,...U'Ca JbelJ. be ... tO 1ft aet:O\Uit. OZ' ICCO\ltltl 
UubJ:~ ·~ fft I:MIC. ~~~ by tba llnit, &nd IW:b tiOCaJ lflt.ll 
br de,o.ii:M~ia t.ba.Q .a:nm: or Vitb tha knk, aa tba &ank •flell 
Âtlmi.M. 

(c) to dl.tanal!a &M\IIlta 4ue tor ••eh Donor paytna ln a cem• 
.,.nlbole cunt~IICJ' ocbu' chu tM Unit.ad Stac.a clollar, cM U.S. dollar 
._c .,..tu tu.~ la Schadu.le A ahall b. conv.rtad f.nto cba C\&1'· 
Z'IDCJ' •f ...,-nt: at tM IKr rapnaancacf.- e:.:ehan&e rata far cluu:. c"''nncy 
ca.l.cnalatecl 117' -e&PD~ tho .. nc•• crn a daily buli 4w:1ns tha .at.z·.on~ 
puf.M Olld&q OQ M---.r lO, Utl.. - -- - - -

an'rlt ,. 9T!"u1n• tf c• tuna 

!leçs;tpp 1 ~ttner•'. n.e operattona of tha Fund &hall ba -na&•d 
t!R'I'Io&b tbno rac1Ut1as, na.ely, tM Tactmtcel c-peratlon Fac1Uty, t.he 
Jt...... .._...,...c .. J'MU1r:y eM ~:M s .. n Ent.all!rba o.-lo,..nc FecUh::y. 
It ii tbo r•spon~~1bll1ty of cha Donor. c~~C•• to •na•..r• tNt. elt fund 
ctpai'IICf.qna •hall be eon•S..~ent vltl\ the llank Croup•a 1•n•ral pro1r .. • anel 
polida• appl1cebla to tu aWI operat:1on, and the l.lnlo: Croup'• •c:reul)' 
e..S pi'OJZ'U for Cht raapact.1v• o:01.1ntry re1~alttn1 fro• t:h& cot~t1nuf4 -polto:y 
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d1alo~ ,.rld t.hto de.,..lo,..nt prlo-ritLn of th• eo\Uitry c:onc:n·n•d throu&h 
dK !o~l .. cn..nteu ••c ouc: ln che Adai,nllt1'&t1on AJl'•• .. ru:, 

5tcthn z D• T•çbntç•l t';M!!•rerálnn r.rtHty. YtMMr t:h-. Tectmlc:•l 
O..,.rat1- FacU1ey, &ranc.• at\all M prov14ed for teehnLcal COMJPU'It:ion, 
.. .,rep:o:Lat.a te scrw-n.ea.·u, Jovtln..nc qancta1, prtvlt1t:lt.1on 
apacl••, noclc IXchuiP• or oWr1, to acbl.,. cbe p~J%l~O!III ot eh• F\lncl, 
~· 1n pnt1c~ar, t.o f:l.r~~~nce: 

(a) country 41apn~~:o1c aelldba to tanctfy :Lrr,. .. c.ent o:t~NtraJ.nt.a, 
t.nclud!"' l•&laU.t:l.ve, !1nancU1 and r.p.~lacory _.,diMnu to irrv .. m-nc: 

(b) ~ ._.,,l.,..nl: of nacton.l c-try plane. for C:Otqlt'lh•"•lv• 
nof- of cM 'POU.~~:y aM h sal lnYLr.-nc for tav .. C~Nnt, Ln con}wte c ton 
v:LC, .- c ... l-•cuy IC.O, lank c:G\11\try procr-; 

(c) ..aviaory IOI"W1.CII to U.L-nc pl.ans Mti.CiOMcl ln plta&r•ph 
(lt). vh1ch .. , 1aval- aclY1e.• on \'lforatll4 111T'1111aMnC l.1W1, 1_. on 
I.Kel.leca.aal Pt'DIM'E'tJ r11ba. ~rcU.l law1, tu •Y•t:-. labor l•v•. 
1Pa co prececc cM ..rriro-n<c aMl l.epl proc•duru, .. -..u .. aavtc• on 
Lllfl-d.Df, tbe- l&n;, .. r&pihCOry •I'IICt••; 

(4) .Mri.ce OQ. cbe 4aa.l.pt. awl t..,a.ncact.oa of privaci:u.<clor. 
pnc:r ... bcl\lld.1ai .ctri.c• cm cblo valuat:t.on anel. ~· for prlva<cUlna 
puciculc ..UQtt.d; .. 

(~) aa•iacaae• n. "-lopiq •ncl •cnnadwftiol fl.twnc:t.al •y•c•
(t.) u r...,. s..,.•~u <•uch .. tnt:suac rau dl•e•nions) •• •~rt 
b•alchy c,_,.clt1on: (11) to oH-lop sol#\d pnMMnetal ••f•I'JArU, 'ln· 
cl\ldJ.q IKCOW\tin& 1M d11tl01A1'1:'1 ltandl'l:'dl, llld ins~1~\l.t1ana to 
adalni1e1r I!M•: (111) t:o sapaod CM c&..-ll1U•• of ~h• bankin& .. ctor 
aod capital .. rau by •t"• d.Lrsce, traupscsnc sod. cscbnl.cslly·c:Lllõ"ne 
iafo~c.loa. ns~cU: IIMl (lv} ta t:ak.s otbar •-..un• co st:rsn&!õhsft th• 
fluftclal IICCOZ:, ~~ &a aclv'Lc:1 on chtl cnat:lon aac1 dsvalopunt af 
cap:Lul or c:.-HLqo .. tklu. 

s.s;tpn 3 D" U.•m '"PW'S" r.çqta, lhMiar cbs ~ b•ourc .. 
Fsc.111tJ, srarau .ull be previded. aa approprlaa~ to IO"renwenta, 
,..,.~c qsnc.:L••• ..tuc.t:Loul Lutlwt.i.oas or odwrs, 1t0 Uwlop cba 
~ r••ifUE'CI• b .. • ... ._. fot" t.ac:r ... etf. lDw•a..nc nova Uld ... .-,•ndsd 
pt1,Ya'CI l.clCft, and, la pal'tlcullr, CO f~a: 

(a) cM ualldq of vodcara vbl uy ba dbpl&c:acl .. pw~nu 
U.l•..ac :Lzrtucatnt rtforsa. ndW:s SNblic tap~ndJ.euns, r••c.r'\ICtun ot: 
pl'iYI.Cl&l: 

(b) m. cr&Wr11 9f -rNr. anel .an&l"'' to .. su:t, chst sklllaé 
WO'I'klra anel _,,.,., ano availabla ce -•c ctw ~r ns•llll ef t.t~WIC:Ot'l 
.od an txpandlll prLvatl ••ceor. and thae .. nacars ara f .. 1Uar v1th 
t.at.U"IMCional pnccLca tn 1uc:h ll'••• ~~ finantl. acc:auntlfl&, plsnnin& • 
.. rlut.iq and d.Lscrib\:lt:!on, ..,..,a .. nc 1nfor..ct.oo ay•t• .. and •a tarth: 

(c) tM ua1atn1 of ind.LYtcNais 'lbo ca• ••rva eM .. r•sul•c01')' 
f\11\CtlOM t&ll'lfat:!ll for t:bs opar•tlon of a urlut•ar1ancsd •yac .. , 
t.nclwliq cr•inLr~~ ln ~h dlsc1pLLna• •• cons,..r procacct.on. -rita-r 
$11'0Cacc101\, eM adii:Lat.act'at:1cnl of cocpact~:.ton lsva and t.bt proc.scct.on af 
tM ~Lnc.aa11:; 

(4) =- cr•Lm.q of profa•al.-la vbo ars con.ldanll s..percanc u 
the dawlo,..nc of tbe l~teal se~, cbroup. sasncchlnt.q cba achn· 
cLflc, uclm.Lcal aM 11&ft11111'11l capabtllct .. of cha b-n :rasourc• ba••; ... 

(a) tba •=auc~ et vocacional c~altWlJ aJWI othar J.aatit:v• 
cioaa 'llbkh Wi.Ll new cba ~·• a•c CNC UI. (a), (b), (c) ard (cl). 

lesrSen ; 'DM 1• 11 J:DIM'"'T~ 11 P'Y'lR!MDÇ t.ctUsy, 

(a) Uadar CIO S.U. tnc.-rpr:L" O.oqlopMnt FacUlcy, !lnanc:Lnc 
shall M pnvLcll4. to indi&aact\la •1cro·aaurpr1a .. eM ... uae bu.Ln .. ••• 
4:Lraec.t.y oc tbroulb Lncae.adlarlu. an4 co t.~a~~cta&ct.on• aarv:Lnc cn.a. co 
asb.l.- tba ......... ot dia F\.lnlt, U IIC. CNC bllOW, 

~) ror cM puqteaaa 11t ouc ln pançspb (a), cnnc• _,. bl -p1o• 
vt4a4 for tscha1cal c::..,.racioa u noa•&ova~n~;~l ot&!P'i&act.o~W and 
~sCLc f1Danc:Lal lal:c:l.wc:Lonl ( Lncludln1 nnaoc1al t.nesr.dLarill) co 
tlqt&Cid chs -1- MMl ranc- of ••rvt.c•• avsn•t.• ctt •1cre•anctrp:rt.sas or 
aal.lar 'baalDnHa. Such P'U'IU br tachn:l.c:al c:ooparact.cm uy ba 11.1acl co 
Mlf dana arptd&ae:Loas aadi LuUau:t.Oftl co: 

(1) ~ flD&al::i&l 1M bu:Lnaaa praceie" - cbac cbey ..,. 
.._ HU•.,...e&iaia&; 

(U.) .... 1 .. ~c.1w f1UDCia1 •arrLc... IW:b u t ... ,q aad 
rMS.M~ fad.litiM. aM -putlaJ.,.t:• ln iacnba'nk ur~tr.au: ead 

(lU.) ..,.lap sal'Tlc:•• 11» asdsc aicro·•n~•rttri .. • o't •-llu 
buinaaH• c.a prap&r• bui:Lna11 pllna:, idan~u·y bu.slnau appor• 
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t:unlct•• .,.., seurcaa ef fi.Mneiftl, aftd aolw pucteular ... rUdnl or 
odMII' '-1DaU Jhlbl-. 

(c) t. &1M KM..,. tlN puq»oaaa of puap-apb (a), a s ... u !ncer· 
pdaa lawac.ac PIIM. 8hal1 H aaubliàaeei, I:DCl .tlall &1: all tt.s c4 1D 
all Z'UJIMU M MU, Wl .. , o~U.aa~•. lu....c•d. cnd. aceouacd far 
aepu-ac.ly fn. adwr naOU&Caa of ttu. ltlllt:Uaural Iftftlament Fund. Tba 
n•~ ef tbe s-11 IDtel?d•• Iftftatanc: Fund uy N uad. co ..U 
loau, -.utt:Y Llwut:Mau, aMl quasi•aqulty t,..,.ac.nu to 1Uller 
bullMN .- dera-.. ar,rUaa, al\d. to Mft•&O'Hn..nul OZ'pllizat:ions aad 
._.eis f1N11Cla1 i.Md~t:Lou vhich ara c:natiQC or exp~ln' .. rricea 
u al.cn•.OC.Z1id ... ft -lbll:' b4uiMaaaa, or vh:lcb an laad.tfll: ~'!' or 
t ... acq S.. d•n-a:r:,rtaaa or .-J.laZ" buatneaa••· 'rha Donora 
c:-tcc .. 1hall cMUmi'M the butc t.r•• anil c:onclltlOM of a\leb loau •M 
lmr.a~nca. ,.., . -ca, IIIMdMir cU:•tcsen.a., lm:araac or ott..I'Viae, 
ncli-" ~ the laftk fn. m. .,.eracl- of tu S•ll !Qcerprha 
IDftl'aMftt: ,..... aha.ll M ,_,..,tu• u tbe ac:caoun.c af tM "'-'ltU.atanl 
ltw .. c-at P\ht, · far allocaclen b7 che o-n c-tttaa punuanc to 
Artl.cla 4, IMCieft J, 

l'ct!n 5 rztpçtp'" tor Dnx' Rptre•'on•. 

(e) n-1"1 rn. thi!; "'-' aball 11e '"1"09ide4 undill' dM uru ad 
C«dit1en. •f tbl• ~t c.uUteac vf.th dwl nt.a aat: wt: la Anicha 
111, I1 Clilll -_.-.. af tbe ~ ht:a!JlUbtq t:b8 lnUZ'•Mirtcm 
o-el.,_ac 1an1c (han:l.llo&ftu nf•n"M c:e um. •aaanu•), t:M ,.uclu 
of tba knk .,l:l.c:Ml• c. iu - op.zoac:Lona, .... tM nloo uw& ,.ucba 
ef tM lntn'•"-Z'1c• l,_ac..nc CoqN~racl- "'-n nl....-nc. Ia a441e1-. 
Vb:I.Lo •11 dawilopllftl..-.1' C!Nftcr:Loa of t:M 1et11t aro pot:aTIC1&117 dlaüle 
nc1p:L•u, flnenclq fn. ,ma rw.s ahall ba pnYidM 0111)' tf 

(1) la cb.a ~· of crazn:: uau~ •• cbli Z'acip:t.nc bu .. câl1.tt.4 
d'lat W &adataca viU :U.kdy bawc a coul)"C1c ~c .._ 1~m~ac• 
IM1lt nova; 

(11~ eh& .wr.loplq ..-.c couany of tU a.nt.. 1n tb& tarde&r:J of 
Q!.:'::- ;!M. -~20~c::.11 v:L1l ho uc:L: '&H, -.~thel 

(A) S.. la COI&flllace w:Lcb aa 1-•~c aoce&l' 1.- •P•· 
.. nc ber;woo ttlac CCNm:Z')" anel tM knk. o'&' 

(I) (1) ln che ~ of fin.aTIClq \lAdo!' Sactiaa 2(&), (la) ot 
(c) of chb t.rc1clo, b e-icc.G te HUDd ..CZ'HC-lc 
pollclaa atld ta "lrrv.ataat.c rafoia: &I' 

(2) 1n cM eua of -., ochlir :f1unctq 'IDdar mia Afn•· 
-c. 1& t.pl-t:1q bod!o aouad uc:zoo.c-lc pol:Lciaa 
.W. poU.cS..a &Dil pi'&Ceicoa vld.ch b.a'W'. ~ and 
cort.t:L!aaol te ~ ~.U....u ce lac:raa.nd bt·• .. c..•c 
ti.OV&, and. whicb &.rf.. roaul\.:Lftl 1ft a a.llliflc.~~:.; upan• 
aloD of tbe. pr1Y&ta aoccor: .m& 

(Ui) Cbo .w-lopinl .... Z' CDWII:'I')' of ~ lak, iD tbe Uttltary af 
vMcb tho r&OIIN1'COO wtll ba utf.llt:H, lo 111 c ... U.Uite VS.dt. 
-.r•-nc.a vt.tb role'Wac iaceraacl-1 flii&QC:lal la~~cttatLou. 

(li) Ia ciM.I.d:l.n& en p!'O'ri.dlq P'&nt flmda, cho Denen e-J.tno 
•Mll par parc1CiaÜr •ccontloa to CM c-lc..nc .r &1'0c1f.l.e ..-.r 
courl1:~h• co .,-rty r•duc:tl- ond iri'Nit:.&aC nfen. tM aac:l•l uac• ot 
•o;:o-t.o;: E"et'o~. cho rtnot~Ciol n.•ca. ar ~ho p'C"oo,..cct..,. '"oaipi.nu ond 
tM zo•l.aclw l•wla or povucy ln. ap .. lfto OMbn e&llftul••· 

(c) Fln&riCiq ln ltNI cant..coz:tao o! c-edo• whlcb an _..n ot 
tha e&ri~oan CoJ-lo.,..nt k*, buc not 1:ho Intar•,..t'1can o.v.Lec-or~c 
lalk, ah&ll bo conduc.t•G. ln conaW.e&c1- anã •IP'-C vlch, Uld thro\acb, 
u. C:.rib'baaa Oovdop.aat a.tlk and ~I' 1ueh cond1t1na, coaatacaac Vi eh 
tbll prt..Ddpl .. ef chia Soctlon, - eh& Donou c-ite&• aball dactil&o. 

<•) l\ancl Z' .. _Z'COI ah&ll ~c bo uH co f11WM:a or par fu pNjoct 
qpeu•• Wicb b&w Moa. lncurrad p~::l.or t:o cM dat• cba f'uad l'IIO\Ift:oa _,. 
- ....... 11&blo. 

<•> Gl'anca fu. • Pac111cy _,. M ..u ... nula - • -11 wtdd& 
ponde. coacioconc rocnft)" ia •pproprlaco c.&Aa of fuad& diôucMd. Nf1 

_ _.u - nc-hlt aball H ..,._a:Lcod co ct. uu.c af cba ltl&ltllacaral 
Inor.ac.ne "-• t.l' alleeacleD ~ tbe Demora c-t.r:u. pva.wac ce 
A:tc1cla •· IMcl- J. 

(t) Olaly 111ti0ftl.b ar c..,aaio• fna "-"'• or n&iOIIal M· 
vwl.,:Lftl c-erto• Wldt. &H ..-.ra of tba a.nlt. 1hlll M olt&lbl• for 
pi'1JC~t fn. FW1d I'IIGUROI, OXCO't th&t c&o.,.lopiq ...... I' C-ti' li& 
of U.. Cadbbo&n Da?ala.,..nc krlk at..ll be •U1iblo fer pZ'&CQn~Mat fr.. 
f~lq ph'Wldecl pYnU&ac co parqraptl (c) of t:~U. sac:cloB. 

(C) n. F\GII. ab&ll MC be usod to fl!lalce _, uadoR&JWic ia tU 
cud.c.ry ef • rest-.1 dnd.,q ..-.:~: c-tr,r af tblo l&nk lf t!u.t 
..-u •JHta c• _... fla.N::lrll;. 
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trs;pgn 4 f!ft•dnq, Tb. Donora co-t~:ua ab&ll ••t at the priu· 
d;pal off1n of tba a.nk aa ofttn aa tba t.ulinaa• of tba f\md. ~qu1raa, 
Ttlt Sac:raca:ry of tha latik (aantna aa Sacraeary of tha.c-tceea) or any 
Dcmor -,. call a .. at1DJ. U nac:aaaary th..- Dônot-a Colt*1t.eea ahall 
Mc:ana1na 1ta orcan1zat1om, rulaa o! 01K'ra.C1on and proc:adura. A quo~ 
for arry ... u::tn& of tha Oonor• <=-1ttat aball ba a .. lor1t:y of tht t.otal 
nu.Mr ot :apl'U&IItat:twa 'l:'&?'l'nantln& not laaa than t'ov.Z•ftfthll of c.ha 
total -c:tnc powar of tha Donora,. 

. .. 
hçrlpp ' Vpçtpr. Unh·~ othtrv1aa apacifbO Ln tMa Aarn-1\t, 

tba Donon Co..ttua ahdl ruc:n.e.c1aioft8 by a c.hraa-quartara ... jorLcy of 
tbe t:otal vou:lq pov.r. -Ttla total vot1na. povar of tach Donor thall con· 
slat of tha 1\111 of tea proport1o"'l votaa anG ita batic votaa. lach Ooii\Ot 
abtll Mv. OM pr~rc1onal vota for aacb orw h=oirad tbo..aancl On1tad 
Seataa dallara 1t bu contz:oibutad :ln castt or notas (or ·a:&..ilar sacur1t1aa) 
Wldaz:o Articla Z. Sacti:Jn Z, or tha aqu.1val.an'C 1n cash or no"C&I (or a1a1lar 
aacudc1aa) vM.cb 1t hu conertbuc.d 1u fraal7 conv.rt1bla eur-ranclas 
UACar o\n:lct. 2, Stct:Lon 2. tadl. Donor llh&Ll alao hava buic votaa c-· 
•tat:lU~ of aii.Ch I'!Wibe.r of voeaa u ·nault• froa tlla ~1 dlacr1buc1on 
-na all tiM Donara of ~ncy (20) par tltftt o{ tha a&&n&•t:• s- o{ tba 
baa:l.c -taa .e,nd. _p_;_~rt:iot\&l vot11 of. a_ll _ tha ~ra, · 

t•srtgn fi •.-.;nrr. Jlbtn. spprov.d br tha Doaon '-ln•• tba 
a.-.u.l 11\fonacion at.ata .. nc tubeitad un.ckt ArtLcla S, 'Secc1an 2(a) of m. 
Adllln1at:-at.1on A.an-rn: shell H torvacd.ad t.o ~· hnk' a laerd af 
bacutLV. Dh'actota, ' 

'"*'' 5• T'.Pif~· d,~ 'urreuor' 

htt'an J :n .. :y trr;g ta;n. lh1_. Àar•<i•nt ahtll ante-c t.-~..o forca 
cm tba data tlbaa at laaa'C flva proa-pecc:L~ dfm0t1 11att4 cm Scha-Nla A.. 
tM -propo••• c-t'ribut1ana: af Vh1ch an tbat Schaduh tocal ac tauc 
100,000,000 Oa:Lta4 Sutaa dellara, UY• Oa-pat;l.~ad cha inatru.tQet rtfarn4 
ca b Artida '· s.cct.oa. 1. 

lttt'On 7 r..~ Sb" ergeam:: · thta' qn.-nt aball r:uat.u t.u 
forca for a -par1o4 of cea )'&aza aft.ar eh& tffaec:L- Data. dd _,. ba 
ra~ fn - .-n thaa - ..WLt:io-1 -ranaval perto4. ·o1 t1w ,..an:. 
Pt1n co tba .-. •f cta. 1111c1al 'P'Iriool., cM D<mert c-.t.u:aa sball cotll\llt 
vit!:l tM &a:ak abeut tha ...,.1aabU1ty af az.tandJ.n&: tha ~nc:LOM of cM 
~ or Gt1 FacLU.qo- for tM nn,..l -p&Ttocl. At that c:1 .. t::ba Oonon 
c-1ttea, acct.nc by a vote of at l•••c cvo•chh'da of c:ht Donara 
1:•-ppaetu:tna noc laaa thaa thrae-quarcars af th• tac:al vot1ftl ,....r ot c:ha 
Donara. _,."uM tht.a Aan•..nt: or a=y of tha oparac10fta af art'f f'adll.ty 
or PWid. t• cM r.-1 ,.rlo4 or a per1ad abercar tl\aft dM raM"'&l 
pad ... 

s.crtan ' Ttn'n•un h! tM ••n!t ar tb• Pwu r.n-IFt!l· 'thU 
A&n-nc aball taniNta La tba awnc tb.at: ttr.. lank au.aptlftdll ar ter• 
alucaa 1 ca .- eperact.n.~ \allllar Art1ct. X of ehao Cbarcar. 1b1a AJC'•-'lt 
ahall aba taNLMU 1ft tha •-c tbac ch.a lank tanl.ftaaa âa ~bera• 
c1on Aln-nt unda;r .ut:Lda '· Sacct.oft l of thac. t.ar-nc. 'tha Deftoz:& 
c-t.ce.a _,. ct.at.da co tarwlnau thh "'r•••n'C or any Fac:Lll.ty, or tha 
s-11 burprl.n Ianoai:IMftt FutMIL, ac: any c~ by a YOt:a of ac. 1 ... c e.· 
dlt.rda of tha; Douua n:rr••-t1q aot: 1eaa ~ tbraa•quan:•ra of tba 
~oul. ..es.q ,.-r.af: tM o.-n. 

Strt'Pn + Y'""'M VI a' !'tm4 oaarer;tRQI. 

(a) On ca~naclon of thla A&r••-nt, cM Donol'a c-i"CtM Shal1 
.:lince tba I&Dit ce .alta a d1atT1buc1oa -.f aaa•u ta Donora atear all dia 
lt.d111t1aa of tha F\1114 &A 0Lachar&a4 or pt"O'I'idalll for. Mrf a\!Ch dia· 
tr:Lkc1an a! naaLM.q a.11ata attall ba ln -proporct.ol'l to conn1Wt:1oniJ -• 
117 o-ra 1n caab or by •ucaat.ant of nacas or aU.Uar MUaatLOI'Ia Ulldar 
a:rtS.Cl• 2, kct:L- :z. J.alancea ra .. l.nlq 1ft any a\ICh nacaa or at.a1lar 
oltl1pt1ana aball ba cancalalll. 

(b) Oa ca-t.natl.en of...,. Pac111ty ~ tha s-u I:M::arpd.ao hr-•t· 
..ne !'lln', and afcar all ralavan~ ll.ablltclaa ara dtu:b.trp• er PTO'Vt...., 
f.r, cbe ~r• e-Lt-caa. by a '"'1:0 of ac leaat ~-chl.rda of cba o-ra 
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repraaanttnJ 1101: t.aa tbaft chraa-quanan of ti:UI totaL vot1ft1 powr o! tlMI 
t)oi'Jora, uy ãc.illle on cbe allocac:L011 o~r cU.acrUmtton o! fuadll ra .. tnJ.aa ln 
t:hll FactUty. Azr1 .tberlbutiom to Douo-n ahall b. ta tha prOl'Orc:tcma 
rdernod to ia p.r&J"f'b (a) &ltowt. 

m!ç]e &· Ctzatnl rmtdstp• 

&sdsm t Mbtrçça u Wh hn••ns. '1b1l AJre-nt _,. t.. 
d&Md by any ttr01Jl"!Ct1.,. dono!:'. Any aucft aipwtory uy Me- a hnor 
uradu· tbt.a Aça~t. by "poaitlf!J vtt:h eh. a.ã aa iutn..nt. of 
rat:l.f:te&J:ion, .c:capcanca Ol' appr-.1, ••tt:inl fortb U!at 11: tw. rad!iad, 
acu:eJI'tad or app~ eh h AcnaHnt. tury ...O. r of tN lank Mt: om 
Johadula A. uy .... "' e. thh Aan•-nt by dapoaltln& an hwtn..nt or 
A.aoapcanaa UMI P INt~nt of Contrltnatlon lR an -t. and •• dataa 
aad ccmdldocw, &Jpi'O'Nd by cba Dot~ora c-lttaa, wMoh ahall n.ah 
Meia&on by a -c. •f U la .. t tvo•th.lrc:t.. of :ha Dot.ora nptaaanetn& noc 
1-• thu thna .. qu.arura of ebe cecal votin& JICI'"I' of m. Denora. 

•-
(a) '%h1a ~t ..,. be --.c~ ':Y t:ba Deun c-! RI! a, vbtch 

ahall ra.-cb dee:Laloft b1 a wota o! ae l•.ul: aN•I:birU of W Doaon 
npr• .. r";q ~ 1 ... dia chne·q~run of 'ttM eoul voeq ~ o! a.. 
Demo-c.. na. .,~ of all Doaor• aball tt. raqW.nd tor e ~11.1: eo 
tla.t• Sact:i«l, c. cba prln'Laion. of. Sac.eton 3 of thb An:kb '*'eh ltait 
dY 1Wb1Udaa ef DoMra, or 11ft ~nt. vbicb lnc:raa .. a dila fitwuii:Ld 
ar oU..r •Upc:lalla af. Donera, or &11. _,._nc ro Antcl.a 5, Seectoa 3. 

(b) ltat.vicha~ t11e provbtotQ of p&r&IJZ'apb (a) of tbta 
S.eel-. aftJ' ~nc vblch lac::r .... a tta. aatattnc obUpcioM of t.he 
Donara undar t.bla A&n-ne or 1nvolwa .,.., obUpef.OM of tM Doaon 
ahall ea.U •ft-c for a-eh ~r vblch hu nocifl..S 1t.a ..oupc.anaa ln 
w:Lttq. m U. ...... 

Jut1pp l 1 '''t''i*PD' ft" Utbtlfa. ln tba O'f41'&tlOU of tM 
Purld, tM f!MKial l1ab11Lqo o! tM a.nt. .Ull H ttau:a• co CU 
naaurcaa Uid naarna (lt aayl o! c:tHI Funct. ~eM Uab1U.!:J o! Dcmon 
u Denera ahall H Uaiead to tM unp.14 porctoa ef. thalr raap.ct:l'" 
Cllmt:r::Lbt11:ioU âlat bu -- dua anel pay&bla. 

&çrtg t vtrbdr•'· 

(a) Alter tall ,.,_,.e uadar a ~U't.d or Uotu&lified CeatritN· 
ct-. _, o.-r .ay vtewr- tn. ru• ~t b,- MU.wrlq te tM a-11. 
at tu pr:laclpal offlea vrictea neelea of 1ta lntu.tf.• ce do ao. lucia 
wtc!Mkavd. aball beeo.a fl.aally aUect:h• - eiM dau .,..:ifled ta tlloa 
aaclca but: ta - -.c J..aa ttáa ata llimt:b8 .tur t:Mo Mclca ta .. uwn~~ 
t:a dM laak. ~. at arry eS... Mfon t:Mo ritbdz'nal Me-• flll&llJ 
affact:iw, tM hMr _,. Mclfy tiM Jnk ia ft'lelft& of eM .:.acallaclea af 
Lu NC1A af laceacl .. c. wl.~. 

<•> a.. a ~ bu vtdad:rna tn. tbla Ap'HMnc, lt: alaall 
r-.a1a Ud1a far all lca MUpt:lau \lalilel' t:h1a ~ac wbLch akll 
lwft .,._ 1a dt .. c Mfen tba ott .. ctw dace ef lu •ciea af wtebdr-1. 

{c) Arr..._ta fer aat:tllq r .. l'el:t:lw cUt.a ID4 HUpclou. 
•aaud tat:e tr,. dia ._. IDII a ~ 1"11''-'1: ce .vt1chl 7, Secdoo 7 of 
t:M Adll1alacnti- Ap:.....U:, ab.all ba aubJeee t:o .,nwa1. lry dila: DIMra 
c-itca., 

IMal ac ~. D1aa:kt af C.1~la. n ~ U. tm. la a 
atapa ortllaal, ....._ ~ldi. rr.,_.., h1't:Upna _, Jp.alM caca an 
..-J,1y -tt.aacte, wblch ahall N .,..1tM ln tiMo .afthlwa at tM 1aat 
*~.di. 111&11 crawatc 1 411)' cac-eU'lM c.,. co MCtt of tbl pnapact.lw 
deallra 11atM la ~· A ef t:bia Ap'~. 

SCBEDULE A 

CONTRIBUTlON QUOTAS OF DONORS TO 
lHE MUL'l11ATERAL iNVESTMENT FUND 

C.uu1r1 U.S. Dollar Equlnleut 
or Contrlbutloa 1 

$ 20,000.000 
20,000,000 
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30,'701,7$4 
5.000,000 
5.000,000 

600,000 
600.000 

15.000.000 
30,000,000 

600,000 
<i!JO,OOO 

30,000.000 
500,000,000 
~ 

600,000 
t.ooo.DDO -30,000,000 

500,000,000 
3,000.000 
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CONViraO CONS'lTI'V'llVO 

DO 

CONVtmo CCIIStlMIVO DO 
lWDO tnn.'liLA.tD.\L DE IMVESTIMJlfTOS 

CCMSlDERABDO que v•rioa d.lr:Laane.a da AMdca Lat:ina a do Cart.be v-. 
adat:ando ·nforau aconta.icu b .. aad.&a 1:1oa pr1nc:1p1oa 4a acono.h ã 
.. rcado a ,.. racoM.cando a naçaaaidada tolnco de :rabtr o l!lt~~,~t~ 4a aua 
divida a:~~um.a a ntvt~ta conc:rolãvala c- .S. Ub4iralh:ar aau nclMa de 
1mr.at:1amto; 

CXIIUID!IIIlftlO que a rwcaal1dacWi d4l •~r.atr c~1C&l privado c .. t~rttnc1& 
crtc1ca per& a .S.aanYOlvi.Mnto ec:o~lco cro. paUaa ela Alltrl«< I.l.t1na a do 
C.Z'il» a 11\M a rato~ cM ataca- ct. i~~Yt~aU..Uu • n.caaaU:I.a para 
aatla&lu o 1rwe.t:l.aeato aau·anaairo a d.o.illlac:1co ••••• paUaa; 

CCIQI~DJ.lQ)C) qua oa poc.nc1a1a conu-tbuintea ll'M alo ..-na 48 laico 
Incer-rtc- cJ. Dea~HrVolvt .. nto ama.er•doa '!IIII AMxo A de pn..nca 
CcmWinio (cacLI u. ccnu1c&eral&o ..- •Concr.t.bl.llnte• .. .-~rh: a &ata Convlla1o 
a dor..,ate .... w denoã-d.o) •corclar• .. aatalNibcar no &alco ~ fundo 
.W.dl&u:ral c- fora~~ crautcô:ria a. a .. tad.Z' zaa nfoma de a:Utaua da 
lll'fQta.nr;o; 

CXIISIDDAJfliO qu. tal furt4e .ult1lacnal po4U'• fr-1' rec:uraoa aaHDc:iaia 
para IIIJila_,.ur • c:o.phHrn::ar u ac.:iortã:daa do knco Intar-rs.cano h 
O.."""lvs...ate. da Coroporaçlo lntar-ricana de l~aet...ntoa • M eNtro• 
~~ 8Ultilatera1a de deaall'tVol'V'lMn~. •• -..s.o •• •'*-• pol1t1c:u • 
1nic:11.t:1VU liY pn-.;:lo da refor.a de ateu-. da 1nvaat:1Hn~ •· .. 
~rctcu.lar. ,.. aact.ale .. advldaMa c. .taro•at~pn~aaa: 

CCllfSlllDAIIDO 11\M! o a.~~c:o Jntor ... r1eano da Dea&ni'Olvt..lmeo (doravante 
deno.aiaade •~u~ce•), tU:ndo c<.prUMneo aoa aaua propOa1tca a obJat1voa, 
CGDC~Jtdou •• &datliatru 41te fVDdo •· h8 dia 11 4a f..,.niro d. 19112, 
aaa1aou o Convtlde dtl ~f.nLauaçAo do 1'\mdo Multilateral <k Imo.acs.-caa 
(doravauea 11MGI"'ir•4

e •c.JMI.DLo da Ad!Uaiacr&Cle•); 

PORTJJI'fO, oa Co11Cr1bu1nua •corda. •• eataba:lecer o 1\mdo Mu..lc:Uataral da 
J...,.aU..ntoa (doravanta dane~ 'n•dp •f\ande•) noa aapJ.ncaa ta~: 

Ard u 1 1 • )trn!td rq• Cenfl 

Sle pnpUf.toa p:rala da ,_..: 

(a) lncanth•ar a deaanvolv1Mnto a a 111Planta~;flo da nforw.a da 
ataca ... d. lrrveac1 .. nta a tac1l1ta'Z' da .a4o alptf1c&nta o lf'ICr ... nto doa 
nt.,.ia da lrrveat1Mnto piL'1VafiY, tanto no c..,o axtamo co- ~nurno .... L• 
acalarande o craac1M1..-co a o daaanvolviMnto ac:Ofl681c:oa • sociaL• noa 
p&1ael .. vtaa de d .. eft'V01V1Mnto q\M aao Mebroa ra&lonela dO lauco • , ... , 
.-f.aea n vf,aa da daaarrtolYiMnto qua sao •••bros do llanC'o de 
DaaaRnl..,._na. ,.. Cadlte; 

C') M~~CH'ajaiL' u aafar;oa llloa -..braa ac1u rahr1doa TIO 1anttdo 
M t.pl.mtar aaUaCI&taa da d .. •tr'I'Glvt-nco b&laadu •• -poltt1c&l 
acatlba1cu •Olf.d.u ~ pre.ev- a a:.rpan.slo da ••cor • do f.nvaac1 .. r~co 
pd .... .S.a, vtau ..,.. ..... peUc:Lcaa ,.,..,.u:araa u opornnidad.. oU 
~p, 1actup.t:1YKh u paquaaa~ • •tcro•..,ra•••· COfltrlbu1rflo para 
aU.'riar a pobra&a. •llaarKaa a 41nr1bu1;ao de ntlda • fonalacarJo o 
,.,.1 d& .wll•r 110 prsca••• da •••nvol'l'ialanco: 

(c) ••t:f.aula:r u .tcro-..,r•au. paqumai -.pno•u a a~cr•• 
ad.Yf.d.ada• llllllp:taNI'lab noa ...tiro• act.e raf•r1do•: 

(4) ~~~-... r flnanct-nco• •o• -bras ae! .. r.fartdo• a fia h 
!aüU1c&~lea a (f.) 1dant1f1cu • 1.~~phntar rafor.a• da poltt:Lca que 1ft· 
c~fn:• o f.ll'lreat!Mnc., (f.U abaorr.- cartoa cuataa relac1ona.doa c
nofer.a.~ da a1at ... a da ltmtac1 .. nre a .. - a axpanat.o elo ••co~: pr!Yado: • 
(lU.) .-..,1~ • pan::1c1~ di ,.quanoa a.praa&r1oa - 1uaa econa.taa: a · 

(a) •~r ... toúa u ltlllt"ac6aa de FUQdo. \a M•em>olvf. .. n~ 
~c• .- Hja .. 11,.. a auatant&Yal qçare • prataçb ae .. to• 
.-f.n.ta. 
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•tt' m z• • t!enM"•'Sh• ·e !l!mdo 

lede I Ip•mWT!tn' a 'Pnunndch. 

(a) 'f&e loa• l(IUSm 'l'u:-t-nta po .. twl, apóa llapodcal' o 
t.u~co 4a rattflcaçlo, acdcaç.a.o ov apro.,..t&o dena Ccmv41nio noa 
UZMa $ Art:ip 61, Saçao l (do:ravanee .s.po.t.a&do •tnar:n..nto de 
AulC&Iõ'IG•), ... ne prue ~WO q Haaaau diu conudoa da data doo 
d8'póaico cillaaa itu~to, cada Concrlbuinta okpoaitara no knc:o ..
Iu~ftt:e M Ceru:rt.Niç.to ~ •qn:·•••• au.a c:onc: ~rd&nc.ia •• ~&ar ao 
ru.M • -U:Dee qv. lhe caiba no1 ter.oa do> AMxo A tckl'l'avance ~aiu4e 
•e.aut.'buiça. lncond1cl-l•), •• c:t.nc:o quoc .. - .. .-La i~t.a. Oa Cem• 
td.buintaa ~ bj- depoai~ u. Iull:.~ftto oh t.:oncribuiçlo am:.ea 4a 
d&ta ode '11'1.p-ta ckace Ceaftnio noa C.J:'M'a do Arctco :5•. Seç&o 1 
(4Gr-.au ~n.da •Daca u Viltrw::ta•), pode'I'IIJ poatarpt o pac ... nto 
4& prt-ira Cf'M't& adi o tripa:a- dia •• aau. dau. Os Coftt:z'ib\alat .. 
.,. ...-dur.a ua Iu~nto 1M Ccmtribu.içlo aa Daca M V1&6nc:La ou ap4a 
a - pprae a tn:t..dra queea .S.rt.uo de 30 41U C.aae IIWpOaUo, ... alo 
4epeta M P'I'S..Lb .. i:nraUt• Ga D&u .S. Vt.atac:le - de daea po1'C1r1or a 
1ar dauntaade .,.1a c..t ...... ta!Mbclda .- n~• de ~110 4 
(4n'aYUC. da~ •eo.s.aa&o 4a Coatr11NJ.aua•) , Oa CPntrtlNlDt:el 
papl'a. c..M. qyeca nbaa~'CI na conaaponânc. -.ca d.e ut ~•rN.r:Lo u 
pdMUa ~C& Ml alUI U ...... 

(b) De ebs'cau 1 ..- o padçafo 'a) -.aca hçlo d11pM -
•Urta da c-cztlN:Lç&e lnecm41c:l.oa.al, ~ COCI;tribulDtl JOd•l't, - CIIO 
uca,.:ioaal, .s..,.dur ~a laac~nto de c:oncrt.bulç&e .. qu 41c::1na q..,. 
1 ,.._ata di t.U.. a ~1:11, 111~ a pi':LM:Lra, 41'P•nd8rill da 
•ul:l•~nua doUÇO.a on:-1:illrl.aa, 1 •• q~ 11 c...,r_u a pracuur 
Mtar u .. ca, .. a Mllll.tlil'111 pa~ra fL11S .s. paa-nta, n~~a dlcaa 
••ubehc:LUa M elcada par.tlill'afa. de -ntanct lntaaral de cau q~h (t.ll' 
CIM\crlbvlç•• di1'1Yanta da-inad.a ·contl:'lbl.\h&a Cor.-Lai.onada•). o 
P•a-nt• da ..-. q\LG'tl v.nolda •• q~.~~lq\111' ,.. deaau dat.. ..1:'.11 
datuado dantra de JO d.La8 da clata da obtan; .. da douç.te ~c:a .. .tlilfla. 

(e) ca.e .. CeDtriWJ.nce 4l\MI Unha etaet.~aã ..-. Centl'ibvlç&e 
CondtclcmM& n&e baja a'-tidl U ~UÇOII MCIIIU'lU p.ra fiM da 
~nu tuuçal da oculq~.~~"l' I{IMta naa Utu 1Mir:ad.N no pna&rafo (.a/, 
pl4l\MI:r lllt:n Cenalbr.alnca 11\11 Mja afaeu.do eopot'tw~a • iDCII"I'~ntl e 
paa-aca 41 quoca cen-.~u paGa:r:6, .,oa c:-ultu c.- a c:..i111a .. 
Cl'rat:r:ibu.laeaa. ~nr ae laaca, pe:r: ••erice, p. nat:r:S..Ja eo.,n.l1111 
pu caoca daaaa 11\MU· Tal nacrtç.tlie de pedir• ncadar a .,ezc.anuc .. que 
a parede IIIYtd.a 41 q\IOCI a 11'1' p.aaa pelo Ceaailndllt:a cpa~ •f•~ a 
CoflcrtlNlç&a Caad1C18QIIIa 1:aprii1Dtu' .. t'll.açlo &O M'Qtac. ~t.al da 
queca a a.-:r: pap por .. u CM~u:Lbu.l.uu, • 16 'f':Lco"l'arill Maau a paz-iodo •• 
~ a fi&Z'Cila 4a'rid& .. c1vu pudlata: da pa~, 

c•J ~..,.r ..-n,dl a-e~· naa ••CUIIII "l'llac:~ na Aaae 
A, .. ~'1' • c...U,ÇII d.a Cennlbu:L.nca noa nr.ea dlo ArUp 61, Saçlo l. 
ataawZ"l ..- c:-t~:Lbu1Q:Ie •• J\md.o -&1-u o dap6dca • .. Inat:~u 
da Coa.'C'I'ib\a1ça. .. C(lll CetiCO'I'da .. p1p1r ÂCin1Dade eocn'ltiSIItl, .. 
daumt.a.dU Utaa • c:enlllcha, conto~ ap~rD'QIII fila CO.llaa. da 
CeocrilMd.DC.al •• un,ta d6 elUde /41:~. 

(e) O l'\mdll Dll nc ... Z'ill a • ..,. d6 uc.al do• ~u• 
eaullel~l!IIM ne AIIIXI A, -u - -Uftt.lll• aatabalac:i.Ma - lalc.~u• 
4e CCiaUÜIU.1Çh .,.alta.:'oa -. C.Z.OI de pK&p'ah (.), 

I'C1 P 7 '"WDM'· 

(a) 011 pa~·~ davld.oa noa t:•~• do p:r.aeat:a A.Z"ti&O ••rh 
•fal:\laMa •• ~~z __.. U~t• coann.1-1 ,.ua MJa aaubollac:ld.a 
pala co.taala da Coaatl'lkt.Aua, eu - noua 'P"oai.aa6rt.u (ow C.twla• 
e:Lal.l&Z"a&) u. -aacuwta ~.a-cu c1ao Ju.a, ,...r ..... ~ ,... ..... _,.. 
• pap-il l v:tac.a .. c:oa.fozaLd.&da c- oa c:.rlú:r:toa • •racact..._11ocoa • 
""- ••cabalac:l.dN pala c-.l.a .... cs.a CoautbuJ.DU~a pa'l'a aacl.atuaz •• 
e'~"" ~r•~_lenal.a di Fundo. Oa pac ... ncaa eo f\Die .. -..ct.a 

, U'ft'-1\U c:oaorartt-1 ~ ••J- u-tart.doa do,.. tuoM fidllc:l.lt>1o da ,. 
c.em:r:Lbu:LDca ceaddaru·••-a. c- afacuadoa a cxoldito de .ontult:l d.ITl .. 
per ••n Coacr!Ninta, u daca di IG& t:Z'&na:fubct.a, 

(t.) ba•• J&~t:aca tazlo di?OaludDa .. .- eaau 011 c_c: .. 
a..,ac:la~tl aau'bllac::Ld.a.l p41lo Janca para tal pz:op611ta, • aa nocu 
pza.:LaaOit'lu aarlo dal"N1CA41.1 naaaa cone& 011 IIG' ~. da aco'l:do ca. 
u~ q..,. a-.ce 4au~. 

(c) rara .S.u.mi-"1' oa aoncant•• ct.aw:Ld.oa .. nlaç&e a cada 
Contzoilndata q\MI aht:Ua ua pac .. •nto •• aaact.a c:onYUC1Ya1 ~u.a n&o ••l• o 
d6l.U doa btacloa tl'nidoa, o -ntant.a •• dôllna doa ta:tadaa 1Jn1doa qua 
ceaatar ao lado da ••" n- no o\naxo A ••r• COft'ni"C:ldo na aoac!& de 
Pliii-DCo, da aç.o-rdo c:oe • c.aza. d• ca.blo rapn••nuc1va ••caballc:Lct.a pelo 
P'\IAIM Mcmat.lr1o lnun~~danal pua tal -da, -•:llanu a c:•lcv.lo 4a ••41a 
~Si &ria da••• c.xa Gul'.r.nca o •••••tra anc.arr.r.do •• 30 da .,...,....,1:0 4a un. 

Mt' st '• · Oprr•ch• "o l'!m4p 

lec«p J CfMU' f4•4c•. AI opanc.ha de PIDio aa'I'&O a•tn:Latn411 
1'11:' Mia 4a t:rla lai'Ylçaa. • ••bar: o Sai"''O'tçe do Cea'P<tl'&ç&o 'Uc:nica, ao 
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iern.çe 4e bcuraoa ~ • • S.Z'Yiç• doi Do.a-lvt..nco d.a r...-Aa 
r:.i;r.••~' lliMH • ee.i11&b de Cont:ribuinc.a ••••I'U'ar. pelo• •eanh-.aa 
f~a aaUIMibddea n. CeaoNQio lk Mlliabnaç&o, qQe t:o4aa .. "l"raç6 .. 
de P\DtD ••J- c.ui.Caftua ca. oa pr~ .... a poli~:J.cu &n•1• do Cnrpo 
• a-. at11c.&w1a a .- ~.,n.a o,.reoh • c- a eat:ractP,a • o pro&-raaa 
..., ~ .. laaca Pua o rupecctw pats aauMl.c:.idoa acrav•• do 
eMWC&Dta d.Uloae da 'POl:tdc. • 4&a prior1Udea de deaaawolv.t..nt:o do pala ....... __ 

,,,.,? o SsMFP de cp .... sr•r•n ttrn'rf· 11e UIJ1to de S.noic:o ct. 
c..p.r .... TkD!c. aaiC'• prtolcada cooeeaaka para c~=~ c:acntc.a, na 
...u.da ~, a IO'"niDa, ór&~oa 10'"=-ntda, •a'Ddu d.a 
pz'l'fti:Uaç ... MU.. • 'l'&b:r .. ev ov.tru ftlâdaclea, para a r .. l!.zaç&o .da a 
pn,MJ.tN • llmU a, • put:LculAr, pau f1a&DCiU o ae.,w.u: 

(a) _..._ da .,.s. 41ap0\llt:1ooa p&:ra ldar!.c:lff.cu obn&culoa aea 
t.Nat'-aCN :I.Mlu!oc&. ebi~W.-. haidat:1Yea, t1Mac;~e1na a no:r.athoa; 

0,) a elakreoa. de planea nu1eu1a de ref~;~nu. cn•l ~ &reaa 
,.u.ttc.-~t1.._ ~ afac. Ga .t.m.ac~toa, •• ccmj~mto coe • 
....,1-tol'MDU -• prop-.... de pe.ta doi t.Mo; 

(c) n~çoa M ua .. aorta pua a t..pl.acaçaa doa pl.&aq • qu.- •• 
:rafan o .-:r&IZ'at'a (b) ae:la., que ~ ine.lllir aarriçea ele .... aaorta para 
ntacau lePJ..d...,.. - .. C6r:La de :tn.eact..acoa, d::L:raltoa de proprtadlld.a 
t.at.l.aaa.J., ~rc:l.e, at.aca... crtbuurtoa, aab&l.t&.U:cu a proc~a. 
a ~· .. _..._..-bt.ace, ualll c- aarvt.;:oa de .. ,.,aKle para • 
-~t&f.&e M Cal lepalaç&e, • ... ••••e:a::La a euc:Lrlad&a n~Ulacioraa; 

(d) ~ • .. ur:ta de alabonç.&o a :Lapl~caç.&o de. pnt~ .... 
• prt-d&MID. 1Dclualw &Yallaola • t6ctd.cu de pr:Lvaciuc&o da c:an:u 
_,nau;. 

(a) ... :t.dMU • ... .....,.lv:r. .. nee • rarcalac:L .. nce de data ... 
tU...lna a !:La • (L) r ..... r ot.aUCUJ.aa (taLa ~ • dtatos-;:lo d.&a 
tau • j\II"N) • .,.tu plua crmcorr(.I'ICla; (U) laat.lcu:l.r aalva~niN 
.. u ... a tm~Mac&.a.U tala c- p&drtaa dlt coataltllldada a r:llwullaç&o 1M 
bfarMO .. a e ... .-1-z- luClCVLçMI para adla:LII11Ul•lu; (Ui) 
..,...U:r a eqMJ.II&M de- aace:r b&Aetrla a doa •rcacloa ck caplta11, 
aa.ftla ,. n4ou da lafonaç&o .. la r:lintaa, t::ranaparancaa a tae~~:r.c-nt• 
aaaalia&du; e (lY) &UC&l' oauu .. d.ldaa da fornlac:I.MIIt:O do uc:or 
ts.aaac.ll'a, cala ~ orl-~o q .. wr:r.a ca. er:l.açao o cS.aonvolv•INnCo 
M .ue--.,. e&flle&La • troctueea b&alcoa. 

!j•slg 1 9 !í«Mçp d• ''S''r'9' Ht•gp•. O Sarr:Lço 11.-o a.cuz:aea 
..,._, c•ac•dara nc"r.oa a IO.,.rnoa, ór&lotl I~RUantall, :Luc.:Lcu.içha 
a4ueacleuU lN -craa aaddadaa, na •414& qropr:Lada. para ll .. aawol.,.s
a boa•• o. !;'~·o• lnau!oa aec:.aaa&r1& para lncr-car o n- di! 
tDnatl•nua a azpandl:r a aacor p:r:tvado a, q part::LC\llal', para tlu.DC:lar: 

(a) • tnl~c• .. trabalhaM .... que poaa- vir a ••r ckait.ldoa 
na •1U4a - ~ •• IO'Yift!Oa lnt.:redUII.- rafo~ I'!Ga aaua atac..ua .. 
1-ai:I.Mnc:., radal .. •• 1 .. 1:oa ~llc<l•, roaUu• rafo~ aacnaaaala ou. 
pc:Lnt.i.n• -.p:c"aa .. ; 

(b) ., era~nu ~ trabalhador•• • 1•rencaa. para u•aiUnr qiN 

aac.j• dllponinia trabal.hadoraa • 1•r•nt .. qudlfleacloa pau .. t:ta!a.nr 
01 r•~U1t.o• da recuraoa b1aanoa lloa in-adclor•• • da ~ .. cor priva4D 
- axpualo • para ••••p.~rar • faaU1tr1J:açlo da carancaa c ... a <pri.~::Lea 
1Dtamac:Loul ~ .traaa dto finançu, c:oncabllickc1a, plan•J-nto, 
c-s-c:Lal1raç.t.o o cliacr:U!u1çl.o, • 1nfo~c1ca, entra ou~:l' .. ; 

(c) .a C&J!Kica;&o de p•••o.• ~- poaa .. <1.-a•"'"llha.t> t~.mc-o .. 
•••....,lota p•t:• • ...,_raç&o dt .... d.a<;r., .S. -soca~. 1nelua1.,. o 
a.l.sua.aa.co .. d:Lac1pUu.a caia co110 proteç&o •o conaualdor, pncact.ao ao 
cr&D&lba.dot:. adld.n1auaç.t.o • laia con"Cra • coacorr•nc:r.a daalMl a O. 
p:ro~lo - Mi.a·a.biant.a; 

(d) o tl'al-nco â proflu:Lonals eondc1oradoa t..port&r!caa para 
a doaan.ol't'1.aant:o da •~1• local, -d:Lanca t1 forcalact.anco ct. 
-~idade d.anctflca. t6c:aica • car81le1&l c1a ba.aa da racuraoa hu.anoa; • 

(a) • fOTC&loes.-co dr tn.c1cuh:Oaa da cn1-nt.o -aalOMl a 
da out.s-u uwc1culçO.a que alrr .. aea propóaltoa •-:Lidai t1a11 aUnau 
(a), (11), (a) •. (d) utaa-

:;•çtg 4 9 :ten1c9 da puaJT!Ply1••nm s1a ''"l'W"' !MI'" 

(a) ICo .bblr:o de Sarvt;:o <la O.aanvolvi~co d.a Pa~ b:pNM 
aarl eonc.lllclD fiJ:umct...nu. eu.co dirat:o coav acr..,..• da iataraadl.lr:L<!a, 
• pequanu • •icro·•l!lpraa .. loeat.a • .la 1ut::Ltlllçi5aa que .u .-par•. -pua 
alc.açar oa propólit:oa do f'l=cl.o, no• t:aniOa UJUlncaa, 

(b) Para 011 flu Hnctoaado.a no par•P'•fo (a) anudor podar·••·l 
eoac.ada:r :r•c:ur••• para o foftla.C;iMTito da coopara;ao c•entc:a a orpatzaçtaa 
n1o , ... maaeau:t. • a !uct.tuiçOaa f1nanedl'U nac:::Lonaia (!DC:baha 
!at.r.edUdoa tlna~~calna), paca au.anur o vel~ a aqJUIClir a 1- doa 
aarrl.;ea ofa-rae:l.dea • p~ ov •icro·•~asu. ra1a ractanOIJ conc•d.ldo• 
para COOJ!Ira;&a ctenlca pollar.t.o aar ucll.tzacloa para aaallt::Lr ....... 
erpciaa~• • 1RIId.c.v.tele• .. : 

(L) -1hao .. ar •-• pl'&ticaa Clnane•lr•• • a-v .. ••ariala, pira ~ 
po,. .. ~•nw.r•11 lloll:.•·•uft.olanr••: 
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(11) Mnmolwl' aenolçoa ftm:ftedroa ift8'11'act.-a, cda e~ oa da 
leuitli' a r_.,ac~~mltO, • pudet.~:r de -n:.-oa t.aterb~•:tioa: • 
(t.:U.) dlla.mwl-'1' .. rori.çoa da aaaiatl~t.a a JHI~anaa ~ aicro• 

· .,..nau ~· a 'r.,.ancao da pl.&ftoa _,Haart.ab. a t.&mct.f1caçla 
de o"t~id«Ua e-rc:U.ll a fllftua ..S. Una~d ... nco a a aoluçlcl de 

11m~ .-praaarlala &"J""C1f1coa antn oa qu.~:1a oa 411 
c-rct.allUCia. 

(c) 'r..W. JIIU'a o. flU ..nct.onadoa no parip:'afo (a), .c S.. aua 
aaaHladM a ~ de I:aw .. t:i.Mftco - hquenu bpnaaa, qu. nr• lnJIH 
a - tedoa oa u,.e~• acrc14o, utt.lt.:r.ad.o, aplt.c:aclo, tnvaad.llo a 
c.atüUUado - aa.,.:l:'ado dcNI ~h ncu:raoa do Funclo Klllc:t.l.acaral a 
Iilt..,.at:Wncea. o. racan~aa do 1\mdO dll Inven:t.-ncoa •• Paqu.~:nu lap~:aau 
~h eu ut:UUedoa - .-pnatt..oa ou t.meact.Hfttol no c~ltal aoc::l.al 
a - ~-ca,t.ul .. ~-· a a1ct'11•..,.r•••• a de Ot"llll'lizaçoea filo 
~caia a t.-ct.tulça.a ft.u.ncaforaa naelcma.t.a dedlcad.aa • cdaçla ou 
.., ....... • n1"'11•oa - A CetVCaaalo da ~t~~pt"httaoa la l'•q11anaa a •t.ero• 
..,I'G.U, OU &;lnot~~ICiMIIIICOa no CeJtlCal IOCial d.. ....... A CO.i11l0 Ü 
c.acrlbQ.iau. .. t'at::al-11'6 oa u~• • ccmdlc::&•• bldco• q'"' dav.rao ·n&•'C' ••••• ~••t.~• a l.ll'l'lla~:t..ncoa. Qua11~r aont.mtaa, ••i- l!lvld•ndo•, 
Ju.a - -cn•• .-.cMS.Ma ,.lo Janeo- func::&o da• 0\H'l:'aco•• do f\lmiO u 
III'NaC:t.llt:n. • !'aquea.u~ 111pn1u. aaclo depodeadoa - cona. do P\mdo 
llllltllatar&l de :l.a'Nat:s...nt:oa, pua tina da al.ocacao pela Co.iaal.o 4e 
~~ • cnfoBS.d&do c• o Al:clp lo1 • Seç&o l. 

'r'n ' Mnctpt•• R\!t .,,. " Opueç§u dp flm4g 

(&) O. ft-.1-.toa conud1d.N c- c.cunos do i\ml!q C~.-pd:rlo 
- oa anos • cotlil&lçllaa deac. Coaftft;lo, .. 'C'IP'•• ''"'"bc.id&a nou 
An:l ... 111, IY • vt de ~o Cclnst1~t.1vo do Banco Inc•r-dcano 4e 
Deaeawol...t.nlc. (doilllrnaac• 1111-lne.do •'t'catado•), u poU.cic .. elo a.ace 
.,u~u a nu vr .. riu oper•c611 a •• no~•, poUd~ da Corporao;ao 

I~:~.carua:rlcaua de I~ZW~ac:t..nco•, qua114o relAYantaa, Ad1c10TI.&~'C', 
~ra codu N pe1aaa • dlaanvolvta.nu Mllbroa do aanco 11ja 
.,ot:atu:1ala b-fic1Ar1oa Aa1:1a flnane1aaantol, oa •••ao• "' aarao 
concadlMa aa: 

(l) noa caaoa dao Ulbtlncla concaaaloul. o banafid6r1o houYII: 
~tt:ado que tal ••tlttlru::.l.a u• a prob•bllld.lde .:t. ali.III'CII: 
efüto cat&liaac!Cir •obn oa fl!AO.s u i~ectaom:o; 

(11) o ?&1• • d ... arrolvt.enco .. uro do hftco, •• c:ujo teni.t:Orlo 
'•a~:ao uc1liz&Ma oa nCNl'aos: 

(A.) .. d.,.t' eu~~prifldo cow. oa hmoa P 1.111 comttaco 4a 
t.pr ... l:t..o aatortal para lm•acS..nco.s fora&llzacl.o entra •ta• 
pais • o a.nco; ou , 

(•) !l) tiO eaae dto 'fi-laac::::t l'LO• uno: da Seçao 2(c}, 
(b) ou. 'c) do pns•nt:a kn.l&o. udv.r •.P•M.ndo •• 
adotar aõlidaa pol1ct.cu uc~·•con6•1caa • rafe-:.aa da 
aS.aea.aa U trrwa~:S. .. nco: ou 
(1) no cuo da qualqua&" !Nero t:iuneS.aaanto no .ublto 
daat:a Conv6nt.o .. ••civer: 111P1ancando aOUd.ll.s poUtS.c:aa 
-cro•econMlcaa a poUt:lcaa • ,ratt.caa que c~N\&8 
't .. ovldo • condi'UMe • 1'-1' obat.loulol • n ...... 
-1o-r•• da 'nVIIt.Laaato. • qua raaulc•• .,.,_ 
aLplflcactv• ·~•o o» aa~ pr1va4o; 1 

(111) o pa.la - vias dto d"'envolVWanto -aro de kaco, - cuJa 
tarr1t~Z'10 ••Z'I.O \ll:.llba4os oa :-ac:w:ao~~. eatl.,.r C1apl'iado ~ os 
ca~ M con.cratoa foruU:.aC.a c-· &a· nhvftlta& 1aat1w.l.ç6aa 
flaancaUaa iacernaclonau. · 
(b) Ao ãcldlr •• -'t•'C't.a da dt\eanlo da ncu:tsoa. a C•laaae da 

c-eribuinua levar• .. cur~ta, .. pan:t~•i1a'c, o le'l'•nho ea:pr••ndt• ,.r 
'Pai••• IHabroa allll'•ct.flcoa pau c011 a reciu;ao ela pobraza • a retoma ü 
ataca_. da tnveaci.-nco. 01 cuacos soc1al.a 4& rafor..s •conóalca, u 
nac:aal14acSaa flnancairaa do1 pocanctala bend1c1Ar1oa a os 1:'11-la 
relat:Lvea da pobn.:a •• pa:L•a• -.b:ro.i aspac1ftcoa. 

(c) Ftn.anc:t ... nto• •fe'tl.&adoa !lo 'P•1aas ~' aando .. ~~~:~coa do Jance 
a Deaall'nll'riaanto do Carlbe, nAD o ••J- da &.Qc111 Incar ... rlc- 41 
Duamelvl•nca, urao •fatuadoa ... Cima14lt:a a U c- ae~ordo c011 • laMa 
4a DaaaCI.,.lv:Laaaco do Ca'C'lb• • el:ra~a daeta • f\11 coNitçO•• CI\M 11 

- C011la•lo da Contrlbu.tnua, r11peltedoa oa prLnclptaa cont.tdoa na•c• Saçae, 
v :Lar 1 dat:arainar. 

(d) KIO aarlo uelltzadoa racuz:ao.a. 4o Funda pu& fircaac:t.ar ou. paau 
daspaa- da projaco lace~rrt.da& a.cert'o~nu:a l data; d& lftftcal 
üaponibtlidada da uJ.a 'iac~aso... · 

(a) u c:CifiCaaallalli coa ne~aaoa ü • l&nol;o poO&rae •er f•1cu àa 
..U a pan.icir, .. cuoa apropriAdo•, a cacupa~&ÇI.o conc~npnta da• 
flllldo1 daaHibol .. clo•. ~Liqu.-r 1101\taa.Caa uaLa nc:uparadea nt&e 
4&11oa1udo.s M eoaca do FloiAdo Kulcilatll'al da. lnvaac:LMnt1111, para tlu M 
üocao;60 pala Co•h•&o ela Contribl.l.int•s noa ter.o• do A.I:'C1.IO lo•, Saç&o l. 
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(f) S6 podar&ct pud.c!par de Ucic..ç6aa flnanel.~a CM I'CC\U'IDI 

M J\mdo .. paaagaa !ia1eu ou jur1dleca qu. aaj .. ruu:ionaia doa pabaa 
Coftcr:Lbvtn.:aa e~,~ cloa pa:l."• •• Viaa de deaanvalvta.nco que ••1- -.bro• 
rac:Lonala do. IU!Ca, raaaalvado q.- pa:Laaa - vtaa da Uaanval""-rn::a 
...,t'oa de lance c&. O.a.-lYl .. nco d<l Cartba aarl• ala11wia para 
..,a1a1cla& co. ttrwonc-1-~~;oa afat~éoa no• ca~a q par11rala (o) dilata 
Saq;ao. 

(I) bcunoa .S.· f'ur&cto nle auto udlis&doa para ts.nac:f..&l' 
epe.raç6aa no t.rr:l.t.órlo dto 1.a1 pata •• V1,aa de ct. .. "'"'lY'beftee que aaja 
..-ro natm~.al do ~ qu. •• oponba a cal f1a.nc:.1-nto. 

Ars1cn u·· • cgesu~e si• 'ansrfb"'D'i" 

Sssh ' Çiqspa•Ssh. Cada Com::rtbu1Dee ,..:ra p.anlcil'U 4u 
rewl&.a 4a eo.tulo &I ,C..,ntribuir~c.aa a üaip!al' aau rapr .. ant:u~U, que 
aul noaeado palo rupaetivo Covam.&clor do laDCct. 

$tdp z BsnonubS 1 I 1•4f•. A. C..1a..a. de Ceaa1bu1nttla a ara 
ra•pon.&v.l pdc aprlr'l'..,..ta fliWil "- CIINiu u propoacu cs. conc::aaaao &I 
raeuraoa atravlllla dita lan1.çH .. c:a.p.ra.c:a. TIIIICDlc.a. da l.ac:vraoa an-a 
a 4a O.aanvelvt..nuo da ra....- ... 1' ..... a da -c:o<Lu u P1'111101lt:U 4a 
aç'l'•a-c:1aoa, l.rrvaat:t..nt:N - c~lW aK1al ou ouc:roa financL-ntoa c• 
nc".noa 4o J"\\nd.o da laonaUamua • hquaM.~~ &.praau. 

$fsU 1 Algç•S'p '"S't' ga lnyjçge. A C.balo 4a Contd'tNintSI 
poda 'I'• alocai' oa rac:\Uaoa d.o I'\IQ4o •• ~lqua'l' -n.c:o a q~lquu• Serviço. 
ino::l~1ve e Fl.mda M ImNac::La.nc:oa - laqu.ea.a bip'l'aa ... baa c:oao d.acLoUr 
q"" .aa perca11Uo1•• aapac:1lic.a dD aUvo total d.o J\ando aajto 'l'aaarvada pa.ra 
,_ Sarv1ço •• pa.r'I:Lcular, raaaaLvade qiM a al.oeac:ao UX~ para qualqlHir 
S.n1.c:o a&o pedar• axcada'l' • ..,..reau (40) Pft' cem::o doa t'aa&:'l'aoa c:ou.ia .. ..._. 

:;eup 4 ''Yn"". 4 c:-t.aa. M Cea.tt1'1Niataa raVD1r~aa-• 1w. aHIJ 
de laDco c- a fraqQADC:La ~riM ,.la -1- dll o,.ra.c:Oaa do P'la:nde. 
T&Dte a Sacrac.tr:l.o da ,._, (atllulolle c- Secrac.tr1o da eo.J.aa&o) ~ 
q\Mlqo.sar CGuaibW.ate poMar& c~ ,... ra.aaJ.a.. A C:C.iaa&o da 
Contr11:M:1nua datar.ta.a:r4 aua ora-t.aaça. • ...._. noraa&~ aparac1cma1a e aev. 
ract.enco Ulu:mo. o ~ para qu.lqu.r r&\ID.llo da c-1aa&o da 
Co!IICI:ibu.iatea aaiC'• alca.ç.a• ,.1a .. 1or:La. do Uu.l d.e IC'IJllnaomtanltaa qwt 
r~reaenc:e.. pal• --• .-cre ..uac.. .. poMar coeal doe V$to doa 
<:aatiC'1tN1Dtu. 

:tu•n ) YnnMq. lal.,. dliiJO•i~ •• ~ntrlrio cont14.a 
•~JpacifitaMI\ta naata ~la, &a âcl.a6ee da c-lu lo da Contriblolllltea 
aerlo adocadaa por - -1oria de trla ~o a do -po<d.a1' toeal da voto. O 
PGdaiC' t:oul da voao dao ceM c.tl.crLbuince naulU'I'I dll •- doa aau voc:oa 
p'l'opol:cior:~a1a a bU:Lcoa. Cada C:.tt1bu1m:a ur4 d1:r.1to a u. ve1:0 
propo1:c1on.l po'l' o;ada pan:ala ,.. •-1111 ~luaa daa; Z.u.doa Un1.Wa oU -
cet~.tritM.I.icAG - -• ou MC&a pna~.aa•c&u (<Ma t1culo.a aiai.larea) noa 
canoa do An:i&o 21

, Saç&a 2. - o e.W,W•au - -da o.~ noc:u 
pr.:La•é:r:Lu (ou t1tulo. daUaru) 411 aua ceaaibui~ .. -c1aa 
u~ ... ue eorrwra:L-ia, -. cu... ,.. Arttp z.•, S•çlo 2. Cada 
Centribu:Lnta U.W. tell'A din:Lc:• a '1141 ..,.n de -~ b .. ic:oa ~:eaultanu 
lia leu&l 41atr1bu1~. -n• ltMaa •• canc:c11N1acea, dao viata (20) por 
ciQlto da. a.. •a-.:aaaca oMa -a• IIU1ce. • p~:Gp~J:rc1oaaia 11e c:oesoa oa 
Ccmt-.:ibutacaa. 

sscu t Jeltz;édl'· Allh .,h'IUoN pala ee.taaa. de 
Ccmt:rl'blolint .. , •• nlac•naa .,...,, a~tldee _. ta~a de A:rCi&• 51 , 

11ç1a 2(a) da Comotn1o M ,...11l1.c'l'a9h an .. eM-lMidaa a Dlracorla 
l:caautha M ...... 

eutg ,,. ytctnch de ÇppytpU 

!!jedp t Iq1çlp s!• JSstyil. O ,raa-a Cearia1e -trUA - "'ipr 
Da dau - CliM podo •na• c::Laea -. paaa&taia c-aibuiae .. 1l!I41C&Ma na 

-Ai!i:UA. c1.1ju c-criiNio ...... .,...... prepaetct na-- AM&e, couu ... 
pelo -no• 100,000,000 da 4c~ ~· Oai,..a, baj• ...... ludo oa 
iaat:n.entoa • C(IMI .. :rd'ea,. · 1a, hç6a 1.. 

\itsav 2 iifiWSi PtiFt iãvtiflip. ü pnaan'CI eenrinio peraaMctc:a 
- vlao-.: J!Gil' ,.. "P•rtodo de ct.c. aMa a 'po&rt.1r da Data 4a Vipncta a podar• 
aer rerurvada l'poln&a por '1141 pe-riodo a41ctonal d.e cinco anoa. Aac.a da 
flneli.uclo o JH11'10do 1n1c1al, a c-h•le 1M Co1U:"C":Lbu1ntaa coaaultar• o 
r..nco a raapal.to ela. ccmw.nilx:La da eatande:r, pela per1o4o da ranovaç•o. 
aa opa~:&çO.a do 1\lndo ou. da qu&l1t~Mr Sal'Y:Lco. Raaaa QIIOr~idada, a 
c-taal.o da Cantr1bu1ncea, -ca&anc:. o voto ela: JHilO -no• doia terço.a c!oa 
Conc:ribuintaa oq.,. 'I'&PI:Iaant•• pelo Mnoa t'l'l& quaorto• do ~r total ela 
voce doa Ceaaibul.ntaa, podei:• eatencla'l' aate c.a.n..nie ou qualquer \a& da:a 
epuaçoaa de qt.~alque~: SeE""Y:Lçe Oll 1\lndo por t:ocio o pe1:1edo .ia nnova~a ou 

po:r 'P•rt• ,. -·-· 

$«çlp 1 T•._(., • .-a., ,...,, I'DC!! m• gale !õce1 ntp , C!!QS'T!hnlnS'"· 
O preaentl c:env.a:Lo a•r• 4ado poli: tan1nado o:.uo o a-e vanba a auapaDclar 
ou ten1nar aua.a p1:ctpr:Lu oparaç61a ftOI t•~• cle oU'1:1IO X de Tratado. O 
pr•a•nc• e.mv.ato c:.-.. será daoio JIOr tanludo caso o Janto ce~iM o 
Cotmllin1o da "*l.n:L•tl:atAo, no• c•r.o• cto Arttce '', Sao;:ao 3 do --· A 
C..laelo ele Cotu:r1bu1ntaa ,.,...rllll opta.r - qu.lquer -n1:o pela tan.1naçlo 
daone Convtn1o ou ele qualquer Sal'T1ço. ou do Fundo d.e lmraec.taantaa •• 
!'a.q,\l&n.a t.preeu. palo "ttto ela pala .. noa 4oil terç.oa doi Contrlbuintel 
que raprauat.. pelo -• tr.. quan:oa do podar toc:al. da voce o4oe 
Contribu!.ftc:.a. 

Dezembro de 1994 
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Ssr'p 4 !OSITX'UntR du ºnit]ariM•- slp tunde. 

(a) Tar.i.JWdo o p'taa~'C& OoaYtnio, a C..!&alo d8 ·Çoc,crlbuJ.r&t" 
s.ucruil'.l o J.aDeo pa~:a qu. proctula a uae. d.i.la~ do acbo autra oa 
Concribuint .. , apóa acan414o ou liquidado ci:Mio o puai- !la F\zndO, 
Qu.llq\18r dtaeribuiçlo Go &Ci"''' naunu ••r& proporcional U c;:o.,crib\llçh& 
af&tuadaa pt~loa Concct.bui'rlc.a .. -da ou ..clia~~ca o raap.ta ca., nocu 
pt'Cia:.uóriu ou ".l.lt ;.a ••-l.haa.taa, 111011 1:aE-a dO AJ:ti1o :z•, Saç&o 2. Oa 
aaldot nat.t.acaa •• cada MU pra.J.aaór1& au valor •-lb.aau aarlo 

~·t~·· 
(b) tarainade qg.~olpr Sani.co ou o ~ ._ I_.tta.fttoa .. 

Plli(\Uifl&l. r.pr .. u a. apóa aun4ido- Uquidade todo o pa.ui- nlnuu, 
a Ccaiaa&o M Coa'Cr:Lbu.iii.'C&&, -·:11~ o voeo 41 pato -• cioil urçoa dGa 
Cantr1bu:Lnc.a qo,M, t'evt'&&ant.aa pel.o .. no. cr•• quaROI do pod·u· -ute&L M 
-u m. Com'Cr1buiaua, podal:' dac:Ldi~: ~neo .l aloc~lo ou ditlc%1bt.liç&o 
.:IG& ncuraoa raacaz~caa ne Sarr1ço. Qualquet' 41at.ribl.l1ç&a au 
Cona1tnWIIcaJ obadacua, .. proporço ... aau.Wl.c.Ldu DO pa"Cqnfo t•> 
" .... 

Ardm f•• Qttwd>Ctt• ticqfl 

S.C'n l A!St"P • sue Cpnyjpip. o pna•'Cil e.mwt'ft.Lo pÕcs."C6 .,.r 
... U~ac~o por qw~lCl\M'C pe"Caac::Lal ccmuibWoate. Qlwalq\1111' aLp!Ae.irt.o-~r6, 
uea w~• lliaata ~·. ~rir • cond1;ae de eo.t.nL1Kdace .. 
M,.eLta'C, - J.c.nc:e, - 1n.&"C.,..alt0 4e raCU1o .. aa, aoetc"•• ... 
~aç&o, .. que dee:t.A t..ver ractf:Lc.-. ...no au .. ""' ... ••c• 
Clnlfto1a. Qual,.....r _.,.., de a-e, na. 1"'"o ... ..., -- A . .,....r• 
adolr:lr a ue. CcmftDta Mclhaca o dapóalto da ..- tuac~nco G. Acal~a. 
• ,... hw~nw da Conuibv.tçle no -C&!lU. aaa uu. a nu ooM.lç .. a 
aproY&du pela C..ba&a da Contri.bW:acea. cuja üctalo .. r.t ... teM 
-.:llaace o -w da pelo .. _, dela ca~e• 4o11 Ceacrtbulaua p 
npn~ pele - trta quutoa do ,..ta'l" total da wte dH 
Coacz~.; 

•er•e z ,.,..._,.. 

(a) lace c..rrta1e podoar6 aar .-..... ,.1& c..lua. .. 
Ceat:"Lbubua, cuja .S.Cia&a a.r.t. .SOada -dian~ o -cao .. ,.1, __. 
doia eerv-a .,. CoactllNln~• qua nttruaaca. pala ..,._, nta ~·· de 
,_.r toul da -co daa Coatr1W1nc.a. #1. .-nda dut.a Ieça., ou • 
41apHw Da s.ç.ae l dan• Arti&o - -una .. ltai.uo&e • 
.... ..-.~!.U.&Maa, -·- -Qd.a q-. a..-nce u obr1~• f~al"C• A~~L 
ouer .. Mrt~ot .. 4Goa c-ttt.bW.acaa, - a ~ da Arttp t•, Saçle l 
a:ipr•, - -u C&lla, a apt"..,aç&o da codae oa CGftcr1MILn~. 

~) a. oOac-.c• o dl.apo,aco ne .,.raçato (a) daaca ~. plqulr 
--.., que ~ aa abripç:Gea -siaua.caa doa; C.Ui.bW.Dtu, vtpatea 
tiO& c.-• daata ~. au q-. l.alpll~ _.... obn.~a pau. oa 
--•· .m:rart • "ri.&ar .. l'&la.c&o a c... c:.acrtblaillta qua baJ• 
-t;U:Lc.6& - .acaLuc&o .. a-o por eacJ:t.a.. 

!Jtdq , h•' ·'"R Flt •·mn"btl'd!!lfl· "" opaz-~• c1e 1\IDIS&', 
a ra..,.....llldadll fiuac:atz-a do l.aac:o lUdur·••·l - racur ... • 
n••~ .. , l'un6a (aa ••c.u .Uec:tz-) • a napooaU1U.da4a da& 
eea=:tbu.1atu. c- u.ta. l1a1ur· .. ·• • puul.& ft1K1d& • pqawl da ,,.. 
nq~Md..,.. CGAai'INI.çt.u. 

'M'e 4 ••d....,. 

(a) _.,, • paa-aeo laucral da - Ceau~I.Cih c..üel...,. • 
I.......Stei..al, ~lpr Coaulkint• ,...r a <~~-lu - ,.rc1c::L,..,. 
d&ICI c-611.ie MIIÜ&aQ IDY:LI>0 & ..... do a-e, da -C1flc:aqN pft llc:l'i.te 
• z-"pe1ta .S.aaa :tDt:aaçlo. A "11&1ac.1& sfatha da tal rac1r&U .eernr.t a& 

daca illdieada -. a.cU'1eaç&., ... nunca saca• da .S.Csntclel .. 1• -••• da 
de.ta ã aacrap da ..... •• laea. Coa.tud., - ~l,.uar _.ata -te• da 
4&u da '"-&lacL& .. nttr..t.s. e Ceo.cr.Lbutaw .,._.., ....Uflcu .. a.Ke, 
per aac:rt.te, M -•J.a.s'ata d.a na QltCs.fie&Ç&. .. rat:l'Cuf.s, 

(b) O Concribv.U1ca q\HI !Sai'l:ar da part:1c1li'U da&el ~ 
c:cmt1nu.ar• na-porw&wl liiOZ t:od&a" obrt~6ea qu.e, aaawúdu •• fU~~Çio do 
-•-· sac•j- "Yt1mc.a &ll.taa 4a !!ata •feCLva 41 noc1f1c:açh da nt:inlia. 

(c) ,.. .-G.Ld.u adoCad&l para ~a~1afazaz ~~ dtu:Lcoa • ·obdpçOaa 
.,.,.s.doa palo lal:w:e • 1")1'" 1,111. C:Om::r1buinc• uoa t:a~• de Artl&o 7•, Se.;ao 
7 do Conylnio d.l A4111n1at:raçao t:Lcarao •~j ai" cu. a ap-rovaç.aa 4a -co.s.· .. h .S. 
Coatribu.lnt ... 

!J1 'ttST!:Mtimro DO QUI. cadA \III d.oa potlnc:iala concrlbuint••· aNAftde pe1: 
l~ttA1~d1o .S. 111.1 raapsct:ivo r•pra .. ncanta e\lcoriz.a~. •pH ara ua:Lnatura 
a li C& CO'IIri'ft.Lo. 

AaliUda •• "-ahin&ton, Dlat:r!.to d.l Col,..,ia, ·&cM U 41&1 .S. fiY&I'I.Ll'O 41 
1992, ma .O O'CL&1n&l, cu.joa cucos naa 141- •'l'a!!ihol. !1'anc6a, LP~l61 
• ,oreucu.t•• 11'1-&:L.Ant;e au.c6r.t1coa, ••c&o 4epoa1cadcNI 111M ecqu.1'1'01 dO 
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a-. · •· ~ual ....UZ.t Cópia cucl!lcada doa ....,. • cada ~a doa 
peteôCüia cncr1bu1D.tea lDIUcacla. no AMa lo & ••a. eoawtnJ.e. 

coNTRIBmi;oE:S rias· coNTRIBuiNTES 
AO FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENToS 

..... -
,....., 

Contr1bUiçlo DO 
. EqulvaJent.l em D6larn dos 
Eslodos Uni<lol ela Amf- 1 

s 30.000.000 
20.000.000 
20.000.000 
30.10L7S4 
!.000.000 
!.000.000 

000.000 
000.000 

30.000.000 
'00.000.000 

15.000.000 -600.000 
30.000.000 

soo.ooo.ooo 
20.000.000 

000.000 
1.000.000 
4.000.000 
3.000.000 

ZOQQQQQQ 

TOllll: s , mw 's.t 

No cuo de am compromisso fdto numa moeda que nlo 
sejad61an:ocbEsudaoUIIlcbda...,.__ 
t caa da dmb6o rqnaentativa do FMI eubeJecida 
mectiua o c6lado da m6dil cü6ria deaa &aa durame o 
-. eiiiDIIndo em 30 de ftCMIDbro de•199J • 

Carltt& Ontz de lou• 

r.Njdel' •• Arleaciaa 
Mt& d Go-i&ft!O da loa 
Z.t&l&oa D!Wloe d& .-lr::f.ca 

lvn:IM 

!üaúador do Jraail_ j IJIItO 
- ---.. -Cneract d9 EUA 

,...auo 

Jtnlt !. Jumr 

.-...eaador of C...C& 'tO tbe 
u.JtiCI ft&U& Of Mft:le. 

Patr:lcio tu.,. !chd:lqua 

z.MjUor da Q.Ua ut:a -.1 
CoUano da loa htMM 

vau .. da Mlric& 

r.Njador da Col_.ta ata 
!! Mie..."'h 4c lo; litiifôi 

Dai4cla da .-.nca 

Gouulo 'Feeio 1. 

IIIIM;jUor da Coau lica -t• lll. GGu.n.o da loa 
DtUOII V.:l.lloa da .MIIr:lca 

11/FEim 

lliJDM 
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Pldli'P11• Mhiu'l' UlftYift 

Kbhna pl.hi,oc•ciain 
-. eoudUat' fiaaaei.r 
.-r 1' Mli~ae a Iord 

-~ Frlc~of Voa lloTUUat.~ol4 ...... 4'AU.d.n 

,..c: lo Jua JtMI c..o rajal 

r..Njadcn' •• c:.accula 
•ta al Gobiaraa •• ld 
btda• VDUoe •• ~:lu .. . ,......,_ 

JO'I'p ;;.nlnd.a A, 

r.Nja4or de lloiHiuna •n 
el Cobiemo da lo• Zlltadoa 

CGUos da Mirica .... '""' loria lt.Dcbari ll/FEI/02 
~1' of ltaly to t!le 
DaitM sue .. of .-.rica -- S,Obtli ltln'aca 

Mb& .. adOt' ot Japu ~ tiMI 
Vaiud Su.cu of .-.rica 

.... - C:U.tes 1'!:u;:tei2l! r~· 
fllltajdln da Mbico uca 
al GI~Uno •• 11M hU ... 

u.uoe dtl Aaldca 

,...Nlolnpa lnl••!!: Pala!~o 
Eaba'ador da Micarapa aaca 

li/IDIM 

al Gobi11n0 da loa htalioa 
Vllidoa da Alllzica ........ lobeno Mact.a.an 

l'ab&j&dor da Pad aaca al 
C:Obieno da loa !atada. 

Ua:Ldoa U Mlrie& . 

............. KatMl l'raua • sa~" wn:vm 
M.nccor ... G..ral lllo t&MIIn 
~drio ILu J'iaufu 

.... ~~~ Mie•l A. ldavurl.., 
liiJDin 

bb&jdor da U lahador aaca 
al Coldano da loa taudoa 

Uoi4u da .Aalrica 

,...Eot>ob Joal .Vaaud:L Ka:rdoa: 
11JFEI/f2 

1Uaiun 4a lluldtda. 
COM-reio '1 Tv.ri.-o da ...... 

....... 11 _ _ .,_ 
wtadul!!ft UJrlllf2 

IMnc.&IT ef tM ~ of 
tM Dai* lucae af .a..nc. 

.... Vnpor 
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'':'AIP'''*''''' 

•.• -----
-IV 

MOit~DOifC '' 

~· ...... ~-·- , ... ,....., 
AI\. ft. l•cac44lri:id:..a..w411Dc:..p-,,__., 
·-~ ............................ .., _ .................... ..c ..... ., ••• _ 

.............. MCW'III 

Aprova o texto elo Seçundo ProUlcolo 
Ad.l.t;.J.on&l ao Acordo Sobra 'I'ran111porte 
Karitl.mo ealabrado ont.re a ~!=>Ubll.ca 
Fed.rae:~.va do Brasl.l o • !'I.Cipllklll.ea 
FP~tl.va da A.l.--.r.ha, - 17 de 
novwnbro de 1992, .., Bn.•1l:z.a. 

-Pãriqrat'o ütu.co •- Fl.cam aiiJr.1t.oa à apr.eJ.ao;io do 

COnqr•••o NaCJ.one.l._ qua:~.aquer atoe que :unplJ.qu..,. rov:~.si.o do 

r.rer:~odo Prctooolo, ~ como qua:~.•qurr atoa qo.1e, noa tert110a do 

a.z:t. 49, l.nCl.&O I_, da COnrtl.tUl.ç:i.o F..:l.e~. ae.rra~-. ~ca:<;~oa 

ou can:p:n:1111..1r•or gtavoaoa ao ~tr.tmônJ.o naCJ.onal. 

Jt.rt. 2• - Eat.e dolocrrto leqJ.alatJ.VO entra .m Vl.Q'Or 

d&t.a da •ua publl.eaçlo. 

cU.apoal.ç:ê*• .m eont.J:it.rl.O. 

?eQ 4'6 
MENSAGEM N" 63, DE 1993 

Do Poder Euamvo 
~. 1. • - Fie. aprgvado o texto do SequndQ P:E:"otoeolo 

Adl.eion.al. ao Acordo Sot>:e Tran•poete ~rit.:urlQ celebrado .:. ~:::-• 

a ~l1.ea F~bv.a do Braa1.l • • ~übh~ Foder•t.~·~ -:1-a 

Al,~:,a. - l7 ~ n~:ro da l992, em B:r;asil::.•. 
OI;:~CIDGO~-.ap49 .... L.~~ 

lllbmeiQI~deV_,~~dlll~·...._do,.... 
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~ dlf e..do .. ~ Ez~ OIIIIXIO ... ,....,. ,_.....~ .. A«na 

..... Tnupotll! Mlrftlao otlotndo ... a ~ ,.....,_ da ar.ll a 1 ~ 

f'ol:dlndVII Ga Alll"aiM&. - 17 de: ~ dll 19!12.- Jn.tdla. 

('JG;D""'t:.I!J-<) Jf." M.,,7nliH AJ' ..!~/IY11!€. cU -.iJ'd.( 
~..:.....:. ~ /Q</f, g(.ó ~A.. ~~ c« 
~ A::~,.. ~~?Qi'"o t~..l. 

s~to a. alta COM:ldençao ,_ VHH tweelanci& o anewo 

t41rtc:~ 4o ·~ Protocolo AdiclOMl ao ~roo eobre TI'!Miporte 
xarlt.~ .nt::A • a.plbl.Lc::• Peodet'lotlv• do ara•U • a ltep~U!Uc• 

P.clel'al dll .U~ de :l.t7t, o qual roi •••1nado - •r••tli.a, -
u de~~ cs. l.to,a. 

2.. o Acordo llar:lt~ de lt7• c:on•tltuJ.-•• - inet.NMnto 
bileteral qu• ottjetiva dl•clplin.r • tle111tar o trateqo c:-rcl•l 
-r:LtliiO entre o• doi• paU••• O Pl'l-lro Protoc:oLo ACILc:Lon•L, d• 

4 4. l.brU. de lt7'1,· .. te"le<:~eu '1'1• • earq• qov•rn•••nt•L ••u• 
tr-part•d• pelae ~··• 11• nav~•ÇJI!o -rlt~aa óo• Clole P•L•••· 
Cl- -~~TV1ço de UM• ~hr, •••Uant.e p,~~n1c:li)6Çio ço. lqualtS.d• 

, d,t'41nltN no toc:•nw • t-l•q-•• • •• nooeltaa, 

I J_:. 0 •..,unáo l'rl:lt.OCO~O AciJ.C~I:trlal ao A=--~0- d~ _ ~-~"~-~~~~-
M&rlti- a:ra•ll/Al-nba ••t•nd.• oa dlralto•, ant•• contar1don • 

P•rt• al-a, pan •• c:a.paMia• cSa r~av.qoaç6o aatab•H..:=J..S.• l'lOtl 

&st.dOS-IC.u~ ft ~1111\dol teono.J.ca Ea:rop61a, •• dacor"t'•l'le1& 

ela cr1aç6a do Ma~ Unlrie.do •ntn CMI ~1••• int..,rant.•• da 
c:a. :partir d• 1• de 1•n.1ro de 1113. 

•· ....... c:o~1ç6ea. el""o • alta cona1daraç:la da Voa•• 
~1•nc1a o an.zo projato d• Manaa~ ao Conq-raaao Machmal, a 

fi• de qu• o rel'erldo 1ot.o ll\t.ern•elor>~ol ••1• ene••tMado • 
apr-.elaqao do Poder "-';;~•J.at.h•o • 

S~CUioll;lO J>ltO'!'()ÇOLO MIICIOJ:Ú,~ AO AC::OltOQ $OU!: 't'MNSI>OkTl!: 

MAitl!l~ EMTIU: A REP0M,ICA n:DEAATIVA lXI !I~S;t. 

t A 1t.E"P01!t.ICA P'EDE:M.L DA At.DCAHHA 

" ,..pl1bl.l.ca P..Sarat:a.va do ••ul 

,. ...... 
-.U.roa da C-un1d•d• Curopi4& ., p&(\U de'l dla I da }6na•ro <la l~tl 

as raqul•OI&IItllcões p&l't.inant•s •o tr•nsporta ,..,d:tv•o ,ntarn.o.e>.onaL ~o·, 
p•r••·-.,~.-o~, 

IIO 'ntaraasa d.• "'"~lnu•e<io do da~anvolvl.,anto ~r <:'<O <l•s 

ralaeõas aaul'.ant•s antr• 01 do;.s pa.i1a1 no s•I'.OI' di ttllnaporu 
,...rlti-r 

ec- r•t•riincia •o 't•• III do Protoçolo da 4 ele .lbnl 4e U79, 

Adi<:".l.onsl ao Ac-ordo aobra Tranaporte l'lll'Itl- •ntra • 1\cpUblu:a 
redarativa do Br•dl • • nepUbhc• re<Jerd da Alclll•nh&, d•q~eh ,.,.,.,. 
d•t& • s.,.u4r danOOIIJ.nado ·.\<:'o~do•J, 

Convi• no s.-,ulntcl 

O nhr~do PII"'t.01:oLo "'dlelon•l nr.f, •er•sc 1<1o • 111Lt•r&do, 
10110 .... u •• 

1. Mo it- E aad lllt:r•sç1do, d.•po~• do par.í'fulo 1, o 
119u1nta -pariqra fo 2, 

•2. 01 direitos -ftç~on•d.os no art~qo nr, ~te• 2 do 
A<:or4o, Da• ç- ite• r. p~r~ri<Jrato L, do ProtoeoLo 
M1eional, t•• vaUd&dl t~ para n•·u.os IS& aropr11u da 
tran•porta ,,,.ar!tiiiOO l&dillld.&s 111 011tros patsea ,.,'"broa d.• 
COIWV.n,clacla ruropV.I.&. • 

2. Os antiqos parÃqrafol Z a S do item l do Protocolo 
J\dicional passa riO • ser o• paiiqrafos J a 6. 

Aft'l'lCO 2 

1. Este!' Protocolo' Ad.icional entrArá em vi9or tio loqo o Governo· 
da Re~liea F•4erativa do Brasil e'o Governo ~a República Federal da 
Ale~anha notifiquen. u. ao outro, o cumprimento das cond~çõcs prév1as 
intern41 neeqss~rias para a entrada •N v1qor. A data da •ntr•d• •m 

viqor ••r' aquola do reeebim•nto da última not~ticacio. 

2. tau Protoc::olo Ac1'ic::icnal permaneced em viqor dur•nto todo o 

~r todo de aplieac,.o d() Aeordo. 
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Feit.o em Srasi:li•, aos l"l dias do mês de novembro de 1992, 

dois exem~lar.!s or:~.qinais, nos idiomas. portuqui::s e alem~o,. sendo 

~bos os textos iqualmente válidos. 

PELh RCPOBLICA FEDERATIVA PELA REP08LICA FCOERAL 
00 BRASII. DA A.LEKANH" 

fernando He-nrique Cardoso 
'llans ~hC"odr:ir Wilhelm ~.:1ll.1u 

t'tti41P" .. , '" 

.,. ------------

--- ----..... ,.,_.wr; ... •c 11 .,,.. , 

""- .,_ r .............. ....,. .. c..re-...._, 
1-~ *"• a:IILMr IlGb"' • ...._ ..._eu 

IIDI Nt"rMc1DD- ... -~ ..-.c•p ... CWI .. &D . eO: 

••..-.o~• ....... wo ~. 

--

iJ -,oA-:h 
L,.()t!M JYUVv 

Dezembro de 1994 
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·~ tt;;qe,;.f2t~--rJ- c:,..ç. 
cU ~ ~ .... t".ea_\>,o ~~ 
.;) f'Ci I, ~I """':.... Co:-...o.Jt..O.. ~ 

n. d..i J'l"',j 

,;.,_~!~o<..) 

Ap~ o taxto do AeoJ:'do :'lO DQII\in:~.o 
doa Transporta• Karl. tJ.mo.s, colob:r:ado 
ontz·e o GOvarno d..a Rop\lbl:~.ca fodora~ 

t.J.v:a do BraaJ.l a o Gov.rno da 
Ropúbll.ea Popular do Angola, om t.uan
da, 111111 28 do Jano:a.ro <:te 19B9. 

a.pübll.ca Fedoratl.va do Braal.l a o adva.eno da Repúbl.l.= Popu

l.ar d• Anqola', ont Lu.nda, Olfl 28 de J&neJ.ra do 1999. 

PariQra.to ú:u.co, - F:a.cam a.UJOl. 1:.01 .à apr•c:.taçi.o elo 

con~aa N&Cl.onal. qual.aquer atoa que l.I!IPll.quGitl r•v:z.s.lo do 

pre.en~ Ao:~~, ~ como qua::uquor ato• qua, no" t.etmOa do 

art. 49, :.ne:.ao I, da Conat.:z.t.u:~.çlo Federal, &C31:'ratillll anCllrgos 

ou ecaproauaaoa Q:I:'&VOaoa ao p&trl.I!IÕnl.O nac1onal. 

Art. 2'"- EaU dot<::-eco loq:Lal•tl.VO ontra Gm Vl.gor 

data d.e aY& publ:~.caçlo. 

Azot. 3• - ~-=-•• aa d:~.apoo:z.çõ.a -. <:Qntrarl.o. 

t0- Alaoi~ poUUce, o C:ciii.an~~t•- '~tú.lunl o ..: ---~ - c_,'lllt:OO .,... p~- ... -.. u.cul.oan6a, .... t:onle- • 

p~ bnalloln ,......,,. pas.a - nau..._ ~''"'· o 
i~lo ~a! -en •-u • ântola .... 1 1 • ltl7/1tt1 
a~ ftlGne •atoo • ~..,_ .. UI ~H~. 

1. o IIGIJr6lo - O..ln.t.o ._ ~ fnul.,_.. • 
Mar1NI:u ...__.. .. -...u ... ~ • .., • .._,.1~ • 
-tal "'" .......... ~ ~- •'- ,.u.. 

'· h vlata da• ra10.1 •lr1)0ataa, ...,1t.o "ra4oclula 1 Y11111 
(llc:•16...,la •neao11\/1.1l' a ...... -· .. - lO C•'!JI'MM IIIG,.IIIl, 
•"''l•t~nd<t aprowaçH daqual• konlo .. n a\NI el'lil'ailla .. 'W'Ltor no 

açpg P'!!l 9 SlYie! 'O! I!!J>C!!I.le! Mr!'!Ift =o UMn. 
• o 9'!!!!9 M uprawe JYmM P' !!90J.A !9 

• 
o oo-r- ....... Uoa ~lal' .. AnfOla, 
(4ol'a.-·u ._.. ..... •l'uwo c:a.t.raun~o•t 

a.ll.....O•_ 

o Uoteno.,i - ---~- o t.n~re~1o ~clal 
~liGa ,.._..u ... a .._ •r;-•U • a ..,.U•!.~~lor .. ~1~, 

antn 11 ,;:; w: :·nos,;~~";_ 
:_.:..;. o 1~~•raaH ~~;;..to~ • l't'~r ~·- a~~- lo - -r .. 1pt01111' 

MENSAGEM ~ ~. DE I~ 
(0.,_,&-..cM. 

~~-c...-,.._._ 

0.~- ............ -.L .. ~ ...... 
--..'--' ....... ,.._c...--•v-~ ........... . 
~ .. Woa-., s.aor ............ - ................. .....,.. -
OO....DT-..- ......... .........,_.0....411 ..... I'wlllllrw:!YIIIIe ...... 
~o CJgow.,M a..-,..._. Aqoea.• t...11,. • U 411 ,._.. l'lllt. 

I':XPOilçJo ~ ~ .. :rni'UMI. oa- lt 01 .mwm ,. an. 
DO Mnltnbro DAI uu.çea C'ftJUOUII. ~ 

b:c•l-ti••~ ••~r lh'Mi"'-te. U-._-u.Gã, 

Infor.o 1 vc... beel6nala !fM o a....n.. u ~Uoa 
JI..S.nt:1vo de anou a o o-.me A ~l.LR ~- de ~a 
t1~r .. Acol"'io na 0.1n1o d.ooJ ~~. • tllaftlla, ._ <l1a 11 o. 
l.-ln ,. uoo. C:Gftto..- a c:-t1..,lok, ,.. .. • -a.~~~ • •14oT 
.S.M aq lllt:lniNl-1 • ,.,., t••• ......,._.la ... ...,..... 
pele eonorn- ••1-1. 

,... .... ~~ • ~irlc.ltal ,.,..,.,_ 
.i.trS.ca auatnl. ...,.1~ ,_. -1-a. 

-.lla,.io o tortal_,_. .. -• .......... -iwM••IO •• aata~llld• .. •oo .. t.lcra 

••• r-oa,..ct.l.v .. Kat'L..a.oa .... 11a•1:••• coaja ••1•t.Hcl.a • .. _..,1•1-nlo 

.. con•I.Mr- ••••""'l.ale, • -u pai'A • ...,uaclo • ........ ua~clo 

..._ rola<:&.• -a.1o.. •tn .-oa pe.l"•· ..., ~ peca 
• • ..,....,. .. M-• ... ,. •• ~J.llt- o 1~~e~te do t..at•t'cilo.blo 

-•t..•l• 
... • 1at.na..l8 • •""•t.oe .._ ao~: •c~ ... •·•lr._..._ do -

Lau•ea..watS..a• ........ t.. ... t 

.,_ .. llalri.UM ....... t:aa ~ .. ,. pala•• tA. .. J.ra1to 4<1 

t.l' ... .,ntu pr:Led.tut..-t:a •• ooqaa .- a&ct M3ot:a .. lateca.,.l.e 

, cc.arclal coetl..,-t 

11_ -·~ .. 11....-:rU a ef.t.cUillel& e a ..... l.U'I. .. dl doe 
u...,..noa ..rb~ • a -..oca. .. ~lf•• .. fz:eue •.,...a4a• • 
••t&-u. 

L o ,.... ••••&•"• nenlo(lc-a ..... ~-" ,. • .,,. uoecrue .,. 
n,lnre h ftenoe <la - c .. hctee COftUeunne • """"'- ... a .,.. 

"•"••u•. o ..... ~ '"'"'"'• coou..... ........ 4• "'''"'· ,.. 
••cl .. nwa ••• l'et'UII •..e•••• •• ,.ec•, U ,....,.,., • -pU.el•• 

• "" ..,üuc:a r_.nn••• .. luell • • •-"'"~'' 
...... _l •• .....,..... .......... 11~1 ... ,., ..... ·"' ... . 
TU.,.,.I'\ell 
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z. o a..,.... - .. uu.. "'- ,..,...1,.,~ ... ~ .... ,. ., ... n 11a 
.. .. ••h-.... ,..,. - ,. .. , ........ , ............ - ......... ... 
\1'1 ... 1114'&., ................. - - ....... . 

1. .... ~---· .... ·-- ...... - •• "'" .... -· .. ,.., .. , C.cra-H ~u-- .-al • '"'"...._,, .... ..,.. .,. ,.., 
,.h•• - ... _.. edi1ob'- •• ...- -••a.., • "'"'- a•uaedl.llbia a 
,.. ...... - ......... C..tntu-. 

1. c... - ... '-"- cru·~ -.t.fk&ri • -u -.....,.._.. ... ,_u....,. -u-..... ...,.....,..,. ,. .. , 
.,..._.... .. ,..._.. ........... ~. ......... - .. , ........ u .. 

,......_ .... .....,. ..._ .. uM!etiM, ..., .... ·~·"· 

1. o .,..._ .. _..,. Uno "'''"' JIIM ,.n.e .. ~li•• 
hlln'IU- - -IUo & ...... ,, ..... C.CriiM -~~ e .. , ,.UI M 
..... u ...... 1 .................... -.. ........... ,, __ 

J, O ... 1111111 ACINe ........ , 1111 fi•Uie - -lfiC"I .... , •Wo

Cift_U_•_ ••• .UUI Cla~I'IIIJI1 .. , l-t'l ..... .,..,1111,Ue. 'l'IIU .... ,..,.... .. .. ,;. .... .......... -""''" . ....... " ...... . .,, .......... . 
.. o ,...._u _...., ..,......,...,.,, .. "'''" .... ,. .,.,1.,... 1, 
ciJu:o •no•, •n""""'"' •••-u•-••• "" ,.,.,.u ,. ... s,...,. 
S. ' 0 1'1'11 ..... ~~ ......... , MI' •• _ .. ,.., ... 1 "'"11 ... 1' -te 

........ '"'"'"' ... .... ,.. C.tl'lftlllll ....... 1 ....... u .... , ......... . 
•tl1-hlt:a. A •••""-11 .. IUri lriUI IIII ..... 1.... 1 IIli ..k 
,.., ............. ,.,, ..... , ...... u.l. 

.. .. ~· .. "~'""'' .... ~ '"' .. "'' 
•ot• u-..tlnl ,.. u...,., .. n..,.,..... -· .. ,u .... 

t'ftitiP""''"' 

111 ,,.,.,.,.," un, .. 

~····· ...... ,... .. ,, 

t 
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l. c. ..-o .. ,~. .... 1., 1 aoan. ~Une 
~ de q~M o 1rottorrte • ·~~ ._ .-1- A 
-..rtca Ultiml e 9lo1M.l. .ar.....-. •r"M• -~r.. ~ a 
~·no plano ~te.. 

4. PDr u •. - cau l• prodA • di conr•~'' da 

'or• .. nuac:to das Jfa<;O.I Vll1CIII eoDra ... 10 AaDaeMI • 
o.tiiiiYOl"iHMO, IIINI 11.- VH .. bC:.lihlell di J..,.rt.4rte:La diiH 

.<horote, no aenUdo da naUJMr ~ o c:a.p~ll .. Mo .. u. 
cran":~ C<ll •, aodernuaçto e; o dll...-l .. J. .. nto ece~,..u:o di) 

traaU vea acos~nnado da ede~r'ÇO ce cans.rvaçto 4o •uo 

t•u.•allncaa que, ... eas11 1\.,...,ar pe~r !Ma, •• cbqne -n•Ur ao 
•- .so Coi'Kir•••o K.c1..,.J o ai'Miao tez~ do Ac:o:rdo d• 
c:ooswnc,loo n. Araa dto hJ.D ,_.lente ann•• a llap..Dllce 

J'edarat.tva do •relll • 1:11 Eata~va Un14os IM!uça...,., 
Aprovuto • oponunidtdl para nn.;war 1 Yo .. , 

tJrcal<llncJ.a, liaMor •~••~<Sanu, • t•ranf.u'M .. u AU prot~o 

nl~l~· 

ACO~?? DÇ Ç?OrCII11Ç'IlO 0111 Anel\ ~ç "F:g ~"IHFI!r I!HTrt 9 ·covç••c~~ 

JtE,OB~XeA rAAFf!AjfVA ~!IIII ... Sli, t' O 9'='(11~0 005 

Ç':'t.DOS IJNl!?Sl$ >lt~!rt.~?S 

o c:ov•r-~o• 1:1~&do1 Uno4o• -"'""""" 
ldOI'IY&fl~l dlftOIUII'IIdol -Pil'tll-1, 

IIC:OII'Ihectndo que ln.:ÍN1'01' proble,..l llbllll'ltlll -,.,.,,,., p•r• 

III& lflll,J.11 I &olucio, - triU-MO <110bial: 

Conyenc:tdol Hl' de Lfltlr•••• c:OON• ck Lodol 01 Clti<IO• ~ .... o•c 
pOllt:LC:II ~ti-•1.1.1 c:o- o ds .. nvo~vo-nto IUitentivel: 

Conqnc:idol i'JIIIl-nte di que & c:'OOpeU(io IMO&III'I~II C'ntre 01 

t:stadoe f - lllneflcio ..:.t.o, t&nt.o a nlvel n•c•onat, r•'l•o-.,11 -=

iMII'IYCiOI&Ill 

TIIWIO •• Clfttl 'll\11 11 pOlltlell IIJII>l•ntlll ••owlfl• O 

••••nwol"l-ftle 1 1"'1•1•-ntaclo- d• -dloJ•I PI""'"''"·" • <lr> .. ,. .. ,,.,,,, 

1-c&IIIUil, blllldll 11'11 IIIWIIII'II,IO I no -ftltOI'I-I"O·IIOOIIhlllo 

.... ~ ... .,~ ........... , .. ,,. 

.. ,nuos, rii'J ... If.II11J<'o ,. ln·o~~no1o <''" <.:.:."~~ s";~r. rc:•pcctn·o~~:: JoOI,la".o.c. 

~"'lou·n~.1111. 

tuo~ ....... r .. •··~:;-~ '"'"'"''"'' -
11 IO~O<"tC"• l'f'IIC:&OflloiCI'S 1\'"<•U~IIC<>. 

'"'"'"""''' ... _,~<o .. , •• , ........ , ............. , .••• 0. ~·- ,;, .. .. 
<IIOI.oolll. •C:NI u 1/1o\u ••••ui~. <:''"~• .,~·•<~•· ,. ''""'''·' ,,,. 
rnO•u" • • 'l""'"l"oJ" <l<> u 

1>1 prot.eçlo 4ot ecoti•IC•••• •~to MOO• • ,..,.,.:.to e<" ,. 11"~ 00.,. ... 

COit.l• til I 

cl pre ... nçio 41 con~.>a~n.,o;So <I<> .r.q...,, t\lpcrhc•,.•• 
l\ltltl1'1'int•t: 

di pro~e~io 1 contii'ViiC~ dot ICOtUittiO.lt teuenrca, <IA 

dl.VIrlldildl bJ.Dl~lC&• ··~CillMfttl ftl' i:r111 nttUrlll 

protltldl-lo dot lltb&t..UI 1 Iii tlon 1 di fauna .,. ntco: 

li -1\1]0 I d.Upoliçlo .... d•)ltOI UldUttt:J.&•s I Nf\1)0 do 

C.IClO dOI dl)ltOt • l"bSt.ifiCUI P"U<jOIII; 

tl dteenvolvl-nto de tecr.,;.lo;at qut pro-v•• • 

lldlllfttll I 1-ftl.lt• SUl diO:.It IOIICiof 

tl IOI'IU:O-r-fttO 

.Uilfttlll 

III Lntii'O::IMJ.o di J.ntor .. ,lo ••tHIIlt&l • orqtnn•t'"' 41 

b&nC1:11 di 411101 tobre o -•o -••nte: 

ii Ploll~j ... nt.O di contintincila illllliLII'tUI 

•-rt6nc1&a: 

•J ldlnUUcsçlo 1 trilt ... nt.o dot 11peeto1 aaluenu.u qui 

• !•t•• ~· 11 t1t11r •• rlqJ.o!llt onde 11 lo~:tl na& •• 
P&rtea. 

2. A coaper&;Jo pode,....ll•i ••c•n4•r 1 o\lttll Ire•• de u.t1r1111 
co• ... -.di.IR'CI privj,g ICOrllo IRU'e 11 Partllo 

ftrJlCO 111 

11 lfltltclab.I.O M 111iOt-C6el l?•tl poltUOIIo .. fti)Oo 

r..,wl-nclc:Jo. llf'Hcach• tóclo•ecol\6otJ.cll • 1nudct1 

1..,ort.tnt•• .~,...,•• U•11• -nc10n1._, fiO Artlqo H1 

ltl PI'OJIWI COI~-tll, J.•tlrlõ'-l.o .. peUtOio dclll.COS 1 

lst\tdlntla, :r.lllll.6il b:Ll•t•r••• • n.,Ouo•. pvt~llc:a~Ma 
conjwou• • eucr•• to.--• .. COOPir•~lo •u• "''"".11• a ,, .. 
•o;ordad.t.s -t.re •• Part••· 

1. 01 <111\0I tlliC~OIIId"'' c~• •• 1\>Y><I.>IIea • ""~~' 11· rder• o 
lt.rtaqo IM•t~or ••rio deo:.et•lnldol ! colllrtos de c-""' '""ordo, 

l, AI 11;,•• 41 '""'pltl,lo <illtiVId•• dlltC' Acordu ••~•rlo 

111)11111 ••~ Le>a" '"'"LI .. fl\01 ••• l'ttll--..qll&l><lo '" •••luue' .,. ••011 
rcapocuwoa \•rruior•••· 

A Stcr•~•r~a de 11no Aat.&lniC' 41 P.reudincu di n•~hc• 
Fldcrct&v.o do Ir•••• 1 · 1 Slcr•r•r•• de Dl••nYolv•-nto ur::..ono • 

&<:GlOO,U _ dO llõiiUO:O l!tJo 0~ telpelõUVOI cooriHRCdOtll n&CIOToUI, 

1'elpoll•.iva&l PilO IIO:.IblliCI-IItO I diiiii~Ol~LIIC:ft\0 <!Os prO<ji~IO'I!I <11 

tr•o•lho dltlvldo• d•ttl Ao;ordo. E•t•• -=-rdanldorn. n•~•on-111 ••tio 

t•Oib•"' •••pon1iwo11 por ••t•nder • pollttl"'P•~~o • CNttlt orq;~~IJ'IIrÕa• 
'fOYG'tn.>-nt~u • .>c:oo1ê,..i,c'l!• e ~"tr.>• .n.~noao;Õel >Jc ,j,.-.,1 rc::l'uC"t•vos 

l:tt.oGo•. 

1. 01 co::rC::•n•dcr•• niC"IOnt&l. to~Nor:de> .:o"(l bise 0 pu·n·!ltl 

"cordo. poduf,o tt·co,.•nd.or lo• l'an•• • ado, .lo eh AJUS\1& c0.-.,,.,_,.~•••• 
•lpi<:II:COI, UUU"OI I q~ll4Uif dos aan1 l'&>nll&dOI no "'ni~O I!, 

<I""' 110•0 COftlldltldOI lt.IIIXOI 10 p~l.lll\e >nstrw-ntc, 
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ll.ftT!e9 v!I 

1. 1:&<11 u.-.oo <111' ••n•• u.ro""'d a OIIU'I, poE" v~a 41ploNc.~c:e. 
do C ... Pf~-nc.o <111 fo~i~dadll 1 ... 111 l.n'r.ll'll'l!l INI'& I 11\t.l'ld.& 1 ,. v'QOI' 

d.o pr111nte ""'"~nc.o, I .,...ai 11 d•uri na de,ta M reeelu.-nto di 

.. ,..,.s, nouUcao:l?• 

!). MdL.õllftU• coneenu...onto 
·-od~hcado por •n• •hploNuca. 

...... IV 

.... 

reu• •• au.ru •. ••• 
<1011 ••••phree ou''"'"''· no• 
••boi l ... ll-ftC.I I<JdfttLCOI, 

•;:nr•wuca:• 

---
,_...,... ';*" • Cr ..,, r·,,.,,...,...,., 

-

-

Dezembro de 1994 
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;>c'-<'rJ'> ""-~ 
C-.-• ~eoi•.o 

"'1- ,J.- 5<- tle 

.(,")'-" (A\,V~ -o! 2~ , cú 10~.( 

-...~ C,:..,=o._ d.O> , ~~- ' k o'~) 

Aprov. o t•xto da& _ i:lllcln!ia• l 
Convançlo Const:~.tuUva da Orqaru.zaçlo 
Mari!:l.llla Intorn.ae:z.anal (IMO), adota
da• pela a.aoluçio 1\., 724 (17), 
d.uranto a XVII S•sa.lo ~lar da IMO, 
oam Londres, ..am 7 d.e noV«ffttt'o dO 1 ~91. 

Art. 1• - Fio::a aprovzdo o tax.to das Emendas à 

Convançào COnatitut:~.va da Oeqan:~.~çlo Ma:c"!l.l:lm& Intarnac::.onal 

(IMO), adl;;:otad.aa pela ~.-oluç.lo A. 724 {17),, d.uranto a XVII 

Saaa.lo a.çula:c" da IMO, .m Lona=.a, 111ft 7 d.e novGiilbrõ-d.o l!Hil., 

Pari.;Jra~O úru.c:o, Ir 'S"J.<:am SUJel. toa l ap:c'eel.&çiO do 

.Conqreaao N&c.onal_ qua:a.~or ato• qua i;apll.quiMI ~Vl.•.lo d• 

:::-o!er:z.d& convan~ COnatl.tut.J.va, ~ <:OlRO qua1aquer atos qua, 

no• te~• do aJ;"t:. 4SI, 1ne1ao I, da eonat.l.t.Ul.çlo FGdoral, 

:-.~~~ ~nea.rqoa 

naOJ.on&l. 

Art. 2• ... Eat• dac:c"ato lao:talatl.VO ant.ra .m v19or na 

data de •ua pUbll.~çio. 
.A:I;t. 3• ~ a.voqam-aa as cliapoal.ço!l•• - contrir:a.o. 

;:;>" &'e l::l>io- h94 :<-" 

MENSAGEM N° 897, DE 11182 

(Do - &ocutNo) 

1 .$miiOra Masllnl«t c:c:.,r- IWiGMJ, 

Em cont'onatdlodle 00111 o~ • NtlfO "'· tncuo I, • C:OU.nuiÇio fcdo: .. l. 

IUfiiDeiD l dc"oo.O. ~ «: Y-.. ~ .:vmp.nMISG dr Eapos.l(ioo * MOII\'Cb 

., 5anc:w M111lwo * EaMo • ~ !:I~ o 1u10 da.' ~~ l con,ença,. 
'ConltlllMin dll Orpntuçlo MlrfWU ~ (IMO).I!IOIIIW pet. Raoiuçlo A 7l4 1l7J, 

.-.n~_ a XVII Selalo 1'tP'- da IMO. •l.I:Mw.• 7 * .,_tro* 1991. • 

llraldu.. 11 * .....-.ro * 199:. 

,~"!~,["--:--
&,/,..., n·' ./JO/IfLó, .e, t 

H~1, 'P ,/;..N. ;1,.·.-"'-' 
"'- i>/,.... <(.4..- ' 

r.~~:celentteei.., aenbor 'Vie~-PZ'e•icSente da aepllbl.t.c;:a, no 
exereic:io do eervo .. JTH.Iftpte da Rtlp!U)Uca, 

LeYo eo eonhec;:~nto de ~ J:xeel.nela que, - '1 de 

noveal:lro ele 1,,:1, a u..-bl•Ua .. 0t9ani:Jaç6C1 hntiu 

znte:rnac:ioruol (UIO), • ..ue XY'Il ... .aa reoJUl&r, aprovou •• bel'l<1U: 

a ecmv~ con.t1tuUva ... 01'9&ft!~, por -io da :tl .. oluç6o 

A.724 Jl7), 

2. Ali ~· • paatll ..U.fica as diSJ!rl:iQ&e• lk convenç.to 
-ecmstitlrtiva Ge DIO, no tocante ao ndllet'D ele -us CC.it••· 

elevando-o. pu-a o total de c~. ao U.tiblcJ-..U&a.r o C:.iW cs. 
recllita-rao. 

'· O aftal c-iU .. hc:iUtaçlo ht'\11U de a çrupo de 
tr-abailtao d....JI12S< crilldo, · .. l,.s, ,.1• Clelfllt.nnc1a Diplosat1ca qu• 
aprCI'tOU o ~ da eonvenr;::ao iiCII:In' he1Utaç:lo do 'l"rt1'e90 1Ur1ti.Ml 

lnt~eional, do -- ano, que antrou .. viqor • lttl7 • foi 

-ndada - l'''· •-• sent.ido, :ruDC:i_..,• eoao 6r'ljllo e~ili&r, 
-~do da nlar ,.la 1.-pl~o da nl'eJ"Jda ConvançCo. b 

1'172, o•CUn••lho da PIO o .. ubel-11 oco.<> Cool1:..' • :.u ~1•t1vo 

ara o de a9:llil:a:r o tranapon• Mrltlao pela a~q.Hfh:lç.tlo • 

raduc;&o doa d~o-. • tor..lJ..S.,.• rafar•ntoa ~" ID'traca-,.,to, 

pa .... nenel• noa, portoa a ~rtida 4ó:J IM'Yi~M "Teentas. D .. 4e> cnUoo, 
o OMiti ta• feito ~:L6aa anu~~1•, bav~.,.,.,o af'•"<"•do aua ll" lloacao 

- e~trUJ .. lo 4a 1•n. 

4. _o CO.ltl da hcUJt.aç&o, inaUtucional1z:ado s:-olal E'=>•ndaa 

.. pauta, •presenta o •no tipo da -tn~tur11 bl~olc~;~ doa qu•t:ro 
0\l't.ro. e-itaa da IWO (~nnçe JCarttiaa, .::Pur1d1eo, ~otaç6e- ao 

111e1o ~tanta '11a:r1nho e C:ooparaç;lo nc:n1c:a), E compoato por todo~ 

l:atedoa-..-roa da OJ'9an1zaç&oe aubaata a eOI'lJildeuçar de 

C:o"aalllo propoataa da R9Ul•-ntoa CtU da •-r>d••· rac"TdaçO•c e 

_!_•!•_tório• __ aobn1 aav napae'tivo trabalho. o que o dit"nnel• do"' 
41, pillo qual o CO:t-lt• 

-dentro cSo oaçopo d• 

do trt.fa90 ~n.nur;o 

da11ala esta de"ni.nado na novo -arti90 

da-r& conaillaJ"ar tOOS.a .q\l&atha, 

Or9anl.uçt.o, :ralat1••• a hciUU~o 

1ntenwu:J.onal. 
1. Dada a lM•na• a atlva ,..rtietpaç.tlo do mra••l 
c~anl••ç.tlo .. I'St:L- lntarnao.t.I)IMI a lnt..•r•••" apr<>va• 
avanWall altaraç6aa .. aua aat:rut~tn q\la ratl1io::~ •• nova• 
nee:...·,-.a-daa da coa•fl'lidada .. rlt.t. .. 1nia:rroac1ona1: oug .. r•-· ... 
a~ltar;:•o daa !t!Mndaa •• apraÇ"O. 
6. lllaHaa condJ.çOaGI, aw.ato • alta conaicSaraçe? C:~ Vossa 

.lxcal&neia o ana:~~~o piojato de _,.. • ., .. ao La-gielativo, que prop-68 a 

aprovlç&o, pal;' eonvn·- •·e1-l, do texto . 48• EMT!da• d. 7 de 

novaabro da 1'1'11 • Convsnç..tlo canat~t1v• 4• 0Z"9an1zaç•o l'tlr-1t1 .. 

lnta:rnac1on.al, aco.paMada pal• ... oluyio da Allald>l•J.a que as 

aprovou. 

tu:SOWÇIO A.72C U7) 

adOt.ada - '1 da ~ro .S. ltt2 

~aa i C:onvençlo C:onat.~tut.iva da Ol:'Vo.nil•çlo Kariti.at 
lr.tantiCl.On•l {IMO! 

' ll:ecordando a r.aol-oçlo a..~co CU!, 1doUda d~trant.• a aua 
dieiaa sextA M\sio ~lar. "l• qual foi ICOJ"dad.o que - t.o.a.r~ oa 
procadi*nt.oa naec-ssirios 11110 ..__r 4a .,.. aielJaa Muaa Mllllo 
no;ular para a adoclo da -n4aa i. C:Onv•nclo ConsU.t.11t.iva 4a 

Organiraç.io MI~:I:tiJa l111U1'11.1eional lk foraa a 1nat.1t.uc:.l.on.aU.Ia.r o 

C011iti 4e rac::a.lit.açlo M C:onvoencio c:onstit.ut.:a.Ya da orvaniucio Mar!Uaa 
Int.•rnac:J.t!Ql. 

C:O~>ddeJ"andO as ~~ço5ea do ec...;.t,l .se Pac.S.lit.ado sobra 

-ndas propost..as l c:oa .... ,.,,.lo Ccmat.it.ot.iTa 4a OTV.etnhoelo ~riti.llll 
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Int.anoaeu:.n.t a o• pereaar.a olo COIIHlho .aobt'e •• ntari•a• 1•• daa propoat.aa 4o c .. i'ti 4e S:eqv.E""ano;a ltarl'tiaol, do c-.. t.i .:ruri~ 
eona~4•r•~•· 

1. AprO'I'a aa _..._a I Colrftftllo C..t.U.tlt.i'N .. OrtuJ. ... \0 
Ker{'t.u.. In'tamaeioa.el. cn~jo \.eXt.O ~nt.ra•H _...so I ,.,. .. aw 
neolaçio, a NMh 

- o ac:riac~ .. - _... Pan.& U __.'1,.1t.t11U ,.loa IIO'II'CN 

UUtM n a SJ.' 

- •• cona.-qu&ft't&a , Mldançaa naa nfa:rlnclaa qM " f••- aoa 
ar'l..&.'lo• coa MY& n-rac:Jo no• ar'l..i.9Q& ~. 5,,7, 1, S,, ,o, 
u. l7, ''· 70, 7:1. 7.) • ,,., 

- aa conaaquantaa ...atSancaa naa rafa'l'lneiaa que M f•••• la 
Pana• eooa nova ft-l'&çk nua arUto. lS a ZS laJ r • 

~-a eonaequanta •4anc:a fto n-.f'o fo arUto a .,.. H fu 
ratarin~~;i.a no apln4~e• n. 

2. &oUc.i.u ao ••o:rn&r~~ral aa Oqa~~ol.udo ,_~ Cepooal.~-..z. 

_...,.. adot.adaa junt.o ao &ecJ:a'tirio-c.ral •aa llac:üea Oniha da a~~ 
- o art.i90 72 !ar~'tarior..nt.a art.ito f71 •• Corr."""lo Cc:lftat.iLaU•a ,. 
IMO a qv• Rea1H oa inat.~nt.oa Q aft1l0 a dec~rac:O.a tal e-.o o 
4iapoat.o no a:rt.i~ '73 lant.ttr~nta art..l.90 fi) a 

3. Convida oa. &:at.a!Sg.-bz'oa a aoeiuna ..... ~· o -ia 
eado poaal-1 4apoJ.a da h&WI'-. neallido -. dipia c-.l.1::an&> o 
inn.r,..nt.o da acaJ.'taçlo apropi'J.ado ao :lec:nt.lrio-Cktr'ai, ...,Vft.o o 
diapoat.o no a:rt.i90 '7l lanud.o~nt.a art.J.to 111 4a C:O.W.nc:lo. 

DtEJIDAI: A COliYDÇIO IIXIIlnJ'ftft'XYil M OMWI%IACIO MJt!TIM 
:rwrzliiU.e%01Utlo ll.nat..l.t.acionalil:a~lo" tio CcaJ.\Ia .. P.c111.c.acloJ 

A Or')anh:a.;lo da'Yft'i eonai.atir ,. - Aaanbl~~a. -
CONialbo~ - Ca.it.i «• Se<)Urança Mar1t.1-, • Co..l.t.l Jur!d~co, -
c-i'-;. 4.. l'=ot.e;,;o ao "e1o 1\M.t.ant.e Xa:r:i.nho, • O.it.l ,.. CQC>Paraclo 
'l'icn.~o.ca~ un. c:.-it.i da F&cilJ.t.ac:lo a t.ant.oa 6r1Jloa au.ba14ilr.t.oa quaa\.0& 
a Orq.anizac:io - qllalq~aar t.aoapo COI'I&i.darar naeaaaúioa: a , -
.~rau:riado. 

AHrCO 1S 

111 'S'a.ar 4acl•&a• - nlaelo l eonvocaclo 4a qua1q~e.-r 

co~nc:lo lnurnacional ou a &AiJU1l' qoalquar oa'tro pf'ocacllMr.'to 
.apropriado para a ado.;io da con-nc.S.• 1nt.arnac:aona1a oa 4a ~dll • 
quaiaquar comr•tU'IçlSaa in'tan~acionau qua fontll 4aaanvolv1d&a pelo Ca-it.i 
.S. Saqarança Karit~. o C~.l.tl .:r'\;ridico, o C0.1tW 4• Prouo;io ao l'luo 
,_ian'ta Mal"iabo, o co.i.t.i da, Coop41rac:lio 1'icnu:•a, o COIII~tê de 

raciliu;-lo, ou ou'troa 6rqlo• .a.,· 07:1Janhacio. 

o 'taxt.o ,f aabat.i'tuS:4o pelo;~~ 9!& pqu•1 

fa) o con .. lho ·- c:onaidarar o proja'to da proqr- de 
trato.lho a .:a'tiaa't.i.••• orc:-nt.lriaa pnpa:radaa pelo lacnot.ino-Garal I 

da O:.i'tl .. Pro'taç-lo ao RalO Allbian'ta *r1ntlo, do c,.lt.i da Coopoer•c:io 
'16cnlea. do c-itl O. PaeUU.açlo • o.'tro. 6rqioa d:• O'C'qan, .. çlo "• 
1-lllda-aa - eoftai.darac:lo, .t. .. r, anabalao:ar a auboNotar i llaa...t.l'l• 
G Pf'Of1"- h ., ...... ,~ • o o1'c:-n\o "• 01'0CII•n~••orlu, ,.,.,.,. - •l•t• " 
1ftWraaaa tn·al a •• pr~gorL4adaa •• Or9anL•aflo• 

(b) O CGnMlbo drnrl :raoeber 01 n1at6rio•, propoa'taa • 
~nh;lSaa do CC.itl 4a S.VUnftca Ka.d.t.iaa, do:l Cc:al.ti J''llridico, do 
c-ltl da l'l'l:t\.aclo ao -~o 1\Mia,.t.e -.:rirlho • ., C<ait.i de Cooperac:'o 
TJ,cm,ic•• 4o Cc:-U.I da raeiUt.a;lo a o.t.roa 6f'qloa da Orqanhaelo • 
.._,., \.ran..S.'1.1•1oa I a.a.-bl,ia •• .,.aMo a .t.aaa.blfb alo ntlv•r -
aaa.ao, aoe lhtadolt.._.,:roa para into~c:lo, jun\.0 o-. oe ~1'1t'r~• • 
~Macaaa to COIIHlhO, 

fel Uaunt.oa dentro do ••copo doa art.l.qoa :ra, 3l, )1, 43 • 41 

da.,.'l'iu ••r conuderadga palu Cgnaelho aOIMfl\a ap6a • obt.en;-iu okl• 

parttear-1 do Coaiti 4• la9YI'arliõ• Nar1u... du c.-,t.i .:ruri:d~eu, d<> 
Coao.t.i de Prot.e~lco ao ~~Mi.o ..-... nu ..;1nl'lo, 4o Co.it.i de C<>Upera;iu 
Tfc:'n1C& 011 do C~~t.l da Pac~Ut.açlo quandu for apropr1ado, 

Cbl 'faru:lo - cnuna ae diapoa~;&.a aa ParLa :IIVJ • •• rahc:foe• 
-ntUiaa co- wtroa cu·••n,..,a paloa r•a~UVOI c-~\éa aub Cll af'UQol 
lt, lJ, ]1, 41 a 4~, u Conaalt\0 4avarl,. no padudu entr• •• ••••< .. • da 
.t.a-..Dlfa, ••r :ra•pvnaival palaa 1raiaeha c• ou'traa O .. 'lanua(úaa. 

f 1ft!!l'ifo COM! 

"-brOio 

O c.i'LI .. Paeiht.açlo .._ri conaidaru 'f'U&lquar aeauft'tO 
Cant.ro to io1copo da Oryan~ ... ~lo 1ral&'L1- l facUJ.t.açlo do t.rlta90 
-riuao inLernadonal a, - par\.iculal', da,.rlf 

(I) tMaa~ftl\&1" fun;6aa que tanh.. u~ ou poa•- ••:r 
C'Qftfer14aa 1 ortanilac:lo pala apUcaclio da convancü..• .i.n'tunecuNia.l.a 
pa.ra a facilit.aclo do t.rl.fa<JO Mr:tU.IIO ~nternac.~o.onal, •apaeaZ....nt.a cc. 
nutpah.o l a4oe:~ 011 co .. te:r1_daa a ale pala apl.l.cac:io d1 qualqu•:r 
CQnV&ftcio 011 ,.ualquer ou'Lro Úoat.~nt.O; dava adaquaroaa la •h•pgncõaa 
raol ..... alllt..a Ca comrenclo 0111 :a.nau-nt.o • .,_,t.io, aapac.&.a:..ant.e no que 

concerft& la Hql"aa caa l'e'l&;-. oa procM~nt.oe a ••r .. l&fll~doa. 

U!tCia u 'F!!!!PU!Io Mt.lto fl! 
O t!!\0 f ••baUtuido Nlo !!! ,.,..1 

OUalcraa~r ~o .pa Cabe de ...-prir •• obrlqa;6 .. 
financ-i:raa eon'tre!daa cc. a gpruilaçlo dapoia da - ano • P410rt.ir da 
aua dat.a da vaftC.aa.nt.O, pa~:rl o •irai to de wot..o aa .\aa.-blha, no 
CODNl.bo, no c..-u.l 4a ... •r•nc:a -.,It.J.aa, DO ec-i'tl .:rurt4~('i), no 
Cu.i.t.l de Prot.ttclo ao .. lo Aabienta Jlal'inM, no c...Lt.l •• COO,.rac:lo 
Tknica ou no c:c.it.l Ca raeilit.aclo a -no• '11M a llaa.-11la, •• julta:r 
opon.uno, dacWa esu.t ... lo lo c.pri:Miat.o daat.a •ia~~CM~içlo, 

&a-lvo fttT1t, .-praa1a - outro Hnt.1do qua poaaa ti9u:rar "" 
pr•aanta COftftnç.lo -- ..-1~ -~ ~ion.l que aat.abelaça 
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tuncZ..• I At:a.-bl6J.a, ao COna.-lho, ao Coait.l M le<JUranca Kaz-Iu ... ao 
Cc:aU.I Jur~ioo, .o c-it.l .. :trot.ec&Q MI ... 1o a.ttient.a Kar1nho, ao 

a-itl 61 Cl:lopd'aclo 'tlctlica o. ao o:-1c.l .. •aoUit.aclo, a -""•• de 

~· oa ~· 41.p.Miç6.a, .. -fo~ - aaur conftlr~~~•· 

lb) '!Wnao - •S.at.& aa •hpod.çlMia 4o a:nito 25, o Co.it.l da 
raeLl1t.ao;lo, pn- .olic.S.t.ao;lo 4a ,.,...1,1& oa do COIIaalbo ou •• 
COTI&iderar U.l at.U.uda Gt.U .oa ia"t.anaMa de - p~:rio t..ubalho, 
4.-v.:r' .. nt.er nla~a t.lo aat.nLt.aa era- 01 oat.roa oryan1-.oa para 

taYOHCar oa prop6tl.i.t.oa !Ja ortanha;lo. 

bl u. r.lat.61'.i.o aobn o t.rabaltl.o 4o ~t.l a pan.iz da .... ao 
ant.erior do C:OCiaalhQ. 

t O C,_it.i d• rac:U.I.t.ac: a.v.z-l T.v.nir•aa no •ln~ ,.. ya1 
por ano. o.rv.rl aleqar oa ..-roa da _.. -. '"1: po:r anr> a dl..,.rl 
adot.ar &\l&a pr6pr1aa llloe9raa da Jl'r'Q<:ad~nt.o. 

lllo obat.an:t.a o ~ poaaa r.t.•vrar eont.rarJ,.-I'IL& l praaanu 
C:onv.flçlo, -• aujait.o la ~apoai;~a do arUtco 47, o t:'-1ti 4a 

rac.LlU.aclo, qo.~aMo ••Uv.l' •••rnft4o •• hn~IMI wouclo n••••• C.nrJoa 

••t.ad uwlda p.-h• ••tulnus 4hpoaJ.c~" 

bJ ai UC:11i5otl Hrlo t.OIUI«-1 JN!ll .. iOI'il di '110\01 doi 

Zlt.&doa-...brot pHIInt.•• 1 wot.&nt.el •• Mil cl~iaõea qua 
r~eir- - .. 1ori1 da wot.Ot ele doia t.eri:Oio por ua1 

-1.oria da 4oit t.arco• ~ ht.a4ot..-hroa prestnt.eat 

e) para oa fin1 da pratant.• eon-t~clo, a fraae •ztt.a4ot• 
-.broa pr11nt.a1 • wotAnt.••• 1i9nU.lc:a 'tlt.adot-abro• 
praaant.•• q.ae ~t.u - wot.o afina&t.l.YO QU. r>eqlt.lVOo 

Zat.ado•--!uot q~aa " &I::Hit.iwa~- 4tl VQt.ar ••:r3Q 
cont:l.da:ra4QI ~ •nlo•wot.ant.••• o 

AJ!'J'ICOI $o t I: '1 

AHI® I 

A ratarinc1• ao ,.Ct..l.'ld 7:1 i l'lltltt.it.v.I«- por _. rettrincJ.t ao 
art.l.9o 7'1. 

~ 

A r•tarinci• no P•r'9rtfo (9'1 li Paru xn f 1\rllolt.l.t.U!dlt po:r' 
- ntarinel.a a Pan.a XIII o 

XX%, 

A nfarinci• no ~d9rato (aJ 
nferiinCl.l l Part.• XVI'. 

PARTI'!IE XI II.Tl XX 

U:TIOOS 47 A 77 

AJ!.T:I:CXI U fnn,...rado CC!OO Art.l.so 71! 

A refarlne-11 ao trt..io;o 7l ' tublt.1.t.u1d• por \IIU. r•f•rincu ao 
1rt.i90 71. 

' :nt.rlncia · no t..S:t.1.1lo ao art.i90 n i aubat.auido por ,.. 
ratarine!,a ao artJ.90 70. 

A_,-ICOS t7 1 U !nn.-radoa, nte-euv.-nt.• 
Arhgo• 72 • 7J 1 

AI rafarlncaaa •Q •r~l90 U elu tul>etHII(cta• ~r rtrarinC'IIa 
ar-Ll,o 7lo 

A refarinela ao art.i'lo '' i aub•t.lt.u1da por u. ll"ehdne•a 
•rt.190 74. 

A refarineu no parlgrafo (d) ao art.190 n i aubtt.l.t.ut4a por 
ntarine.1.a ao art.igo 7t, 

A raferineol.& no parltjJ!"fH'!o (bl ao art.1.0JO 72 i lllblt.U.u[do por 

_._ referinel.& ao •rt.iqo 77. 

)d ntednciaa ao tu:t.!.to 71 •lo tuMt.!.t.a14aa por ftf•rlnc1.aa A ref•rlncu •o 11'Uq!O 71 I aubtt~tufd• par......, r•f•fineu ... 

•o ar\.!.CJO 7'• ..,U'IU 7'o 

t't#íi1JP" "'' '" 
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-
EAd ~-!'*c:o•'"'I$ ... U"•r lll'lolro11 ... -:-; 

--

> 
.,~ ""-~ k,.-.~ 

(-y.,~ 3h3/""'J: 1 .,..,Q.. ~ ... oo~eoo 
,....~ Cj(),oO 1994 

"-- -....~~) ---.. 

Aprova o texto do Acordo sobre '=' 
&~c:.o d• Ativ:.dacltta ~eeadaa 
por pa.rt• de O.penct.ne.a do P.aacal 
D~ploarãuco, consular, Adau.nl.at.ratl.vo 
• T6c;:ru.co, c.labrado -entre o Gove:mo 
ela ~l:l.c:a F.O..rauva do Braa.ü • o 
Gove~:no da !WpUbl.l.ca do Ch.:a.la, -
S&ntl.ag"o, - 2.15 de março de U!õll. 

Ar!;. 1• )o. F1c:à apnwado o texto do lt.cor.:lo •obre o 

l:..rcic:l.o d.- AUvida&la ~rac1aa por parta de Oa~nt.ea 

do .._~ Diplomitico, Conaula.r, A.di!Ll.n.l.atrauvo • T~.1.co, 

celebrado enU. o Gowtoo eLa rt.pUbl1e& F«leratl.va do Dranl • 

o ~ da tt.públ.ica do Clu.la, - Santl.a9o, ena 26 de março 

de 1913. 

Pari9ft.to Wuco ;11: Fieaa &UJel. toa i. apnu::~.açlo do 

Conqn&&CII Nac.onal qu.&.t.aqua:r: ato& que ~aam ra"l.tar -. 

r.vl.aio do r.ra:r::z.d.o Ac::Q:tdo, c.n. como qll.-..l.&quar &Just.a cgmpla~ 

-tare. que, no.11 ~:niO& ele> 1nc:.ao I do art. 49 da COn&tl.-

---- -

tul.ç&o F~r.al, ~~ enca~oa ou COI!lp.rollll.&&oa çravoaoa ao 

patziiDOnio n&CJ.onal. 

Azt. 2• J. :t.te ~to 1-.gl.alatl.vo entra ena Vl.90t' na 

data cM .,. publ..ic:aç:lo • 

Art. 3• - a.vow--•• •• diapoa1.ç64oa .m cont.rirl.o. 

MENSAGEMN"391, DE 1993 
(Do--) 

,.........,.~ .......... 

·;:. 

DI~-·-----• ...... L•~ ...... ...... ...,.,....._.v_..........,...,..._*~•w.-
•..._ ...... a...~ .. .__......_o_mAa:no..-.o 
-.....~--... ........ ~ .... ~ 
c-& .,........__.a.-_~........, .. lniiM 

eoa....•..,....•oa...•s-..•»•-..••tn. 

- ~ '~ • ,.llle • 1"'-
.. (\ n. . 
. ...:- 61--t'·~ 
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EXPOSIÇlO CIK JIO'!'IVOI M9 U:2/MU, d• ta 4a jUIII» 4tl 1,1, elo h'. 

M:&.ztut:ro de hUdo, :Lztt•r:LAO, 4.1:1 a.laoM• a.uc;1on1 

s~t11 • apr.c.t.açao da 'IQ ... &acel~la o aneu ta~o 

c1ct .t.cor«t lfOb~rW 11 lxa""lclo di Atlv~ .. -. ._rlllk• per pa~ 41 

o.peMenue do .. a_l D1p1-*t:1co, c:ona~al•r. Ada1n1at:rat:1vo a 
TKn1co, çehbracSo n sant:.t.qo, n z' dtl u~ ele ntJ, an'l:ra o 

~mo da aapllbUea ,.._ra'l:lwa H 1rasll a o e~ow~rno lia .. púbU~ 

4o O!.Ua. 

:z. O p~t.a ~S'llo. da iqua:t tac:u: ao• çalebradoa - 1917, 

ec. - bt.Noa rJnc:tloa d• AM'r1e•, C.na4" a G1"il•llra'I:&Mii aa l'J'H, 

co. a O\t'ql&nt1na. • - t•n, t:~:~a .a ColóabJ.a, aapellwl c:lan 
Und~1a bietõr1c•. decornon'l:a do duanvolv1aant:o (:ll.ltUnl do 

aundo ocidental • da valoruaç•o do p.apel da aulnar na aoc:~ed.ada 

.odarna. NO ••rvLÇo diploaattço braatleu·o. aa novaa qeraçõaa 
ra1vlnd1caa ••~ prouaatonaJ .au.tóno.o, no axtartor, para 11aua 

d~p~<ndem:aa •• 9ara1 • <=-On)\19U - aapec:.ial - qua r-etu.ua, c:ad.a 
vac Mla, - &bo:IJ.çar ele ae\1 din1t.o a11 trab4lho para d..-paron.r 
apenat~ tUJIÇ6aa di .ac:_,..nbaaant"' .to furl<:tO....,'t'lO tranat•rido a 

011tro pala. 

J, "-• croncUç .. a, penol.t .. _ au!l-tar • voeaa C•••l6ftola 

0 •- pl'•1•" 4• lillana ... • • co..,r-•- aacl-1', 1unt-•t• coa 
~.t.aa au't•M~ *' a-..w. - vl.a._ ao anc-l.nha- ._. 
ac.o J.n.tarn.c;l.-1 • ap~1ac6o 4o Pod•l' t.lft•l•tl.vo. 

.... pdto_ .... nt •• 

~d-
um: nLIIS .. ~.;.. t.LUUIA 

111n1•tzoo 4a latllclo, :Lnterlno, ctaa Ral•ç&.• zxtar1o:r.. 

"'!A AIJTÚncA 
.... · "aao Dili IIIUCOn cmJIIIIII'I 

' .) .. 'r fll'~· • ,,o;.J 

..... ~?z'àttt:. :::.:=__....., ==' 

I§?N§l ÇUtÇ ll lf<~J.N!Ç !!/\ lllrt!JL.ltl\ ft:PlMJI..m..N.. 1~11, t '.' 

~W,.,l'fl rtrltllLl•' r" >H !IS SolSU '' fiU•'I• l" . ..:l."'ll.ilt!lla! 
~·n rr.en t•t t'ur"lii"Tn w rrnsN 
~I.J. <j(!!I!UW fl!l!!\!!iJTN,JWS! 1: USIII$9 

o emr••..., "" ""I"ÜIIIIlLo:a <10 Chll• 
tdora"'""'' ...... _,nadnl •Part:.•s COftt:.rat:.an~ea•J, 

Conaut•r•ndn .. ,.....,i.al .. 11te o alto an..:andl•nt:.o e ~r~ensJo 
· .•~•stan<t:aa ""''' .,,. d,..,. pa[•••• • 

c-.., J"roD>'>•lto de ••taMI~tnr n~• -•"~-• para o 

~"rt•lee-Mn d• """" ~•L•e6a• oll•l-'t:.Lc••• 

Oa ,,,...,..,,,,..,,.,., ole- ·~·I dl.l ...... llCO• ~OPI&III .. r, 
_,,.,,.,.,tratl"" " o.J.,.,,,,.,,...., -·~ Jar<w ... Gut.t:.r.c•u••· Cl•siO"'"'" rara 
.. _ .. , . ., .. ••••~" .. ,,,,, •o na 001~•• c- -ro ae IIU&Jo <Hploa!ttc.a. 
,..,.,,.,.ucJo """'""'·'" -• ou 1ai'o )lllo.'to 1 Ortanl•- tntarna<:lon.al cooo ,.,.,. 
... "'"&lq,.•r ,,.,, ,,,.,,.,..~-"Sa.,..,,,...._lo r...c~l' ,. .. torllacio pa-!• e••r~r 
~·ulrt..,o'la ,_,.,..,,.,,,.-..... ta-. ~oas• ,...,.ttaokla 01 l1't•r••••• 
...... v•-'•· 11 ......... ~···l .. 'pO..',;~ aa\o 'neia~·~· ,. ...... - ..... , 

ai " ..._ .. ~ .. ~ '"~ (o,. " !atado r..:a,cor, •no: I v•'"' Dftr "'o "• 
... , .. ,.,; ..... ,iaa:- ,,...,.,(6ec, _ .. , .. , polbllcaa • aoczao:laola• 

'ln• ,, .. ~·~ Acor•,..,• 

o:l ruton• ... tt•l.r••· .. -r•• d• n ano• q .. ••t•l .. 

•••"••-· - lool.t':le uot""•'· n•• ""'"•r•i•aoloa• -
,_...,.,,. ''" ... ,..., .....,la't _.,.,ac:la.o.< .,., o:a.,. , ........ 

1. o •••tddo tt. -.:tn• ... _ ..... .,.., ~ ... bt.l<tlo 

r-~ .... de...._rl •• arlwil auaerla:awle .. tl'akl.,. .. ~.,_ IMdo 
~r l•t•raoidlo d• ~1M tonal..,. ,.u .._~ t-• • C11''-lM 
do Nln1•tlr1o daa lleh~ Eater1-· ..... .OI'itli'U •• • ,.._ -
q.,.atlo " •""'Nadra n•• ca~d•• .. fb1CQ ,. ,.... ... u ._..._ • ..... 
DIIMn•• <H IIQICH1th .. 1at- lpHei..L•• • C.t'-:1.&1. lafe~l'l 
oUaU~UI' ~U: ...... 6 ,..,_ - ............... -1' 
&"UTl..._ ,.._ .... .-.. ,_.,,,tu I l.en&l.H ...... htMa· ,_...... 

z, ..., ca- ... .,...n....., .... h<!fllln. ... uu. .. ..._ 
....... ,.u, .. .s.,........... .... ..u... ·-- .. ,_......,... .. 
<Hir>ad~ olo pr ... .,,,. """-" "'- .... .,.. ,.., l•t. ...... t ... a .._ 
l.,llca,.. • reco,..,...t-•• ,.La _., I'UUI C..t'ta-. ... tltai.ae 
roo•• oa lfllt"~ ,.., ... ~_,. .. (_o:l• '!!..- pn.f.L""'.• 

'· , .. _ ., ... ~ .... ~,, .. , ··~• .... 1'4""•- ••tiur ln• ... •"'· • ,_,....,. 

·<~.-.,rnn~•• " .~ ...... ,.H I""'•"•· -• <:&101 "'lw• u• dii'Sfl4.,,ta. nOI 
·-~-• dO r•" 4 

...... •--do, '1"• "our ol• ,..,,.,•••• ote )wrtaclaeie ,..,..1. 
'" .... .,...... .. .... • .. ----.,lo .,_ Ylana ·-r• lalee6•• 01.-I~Uca•, for 
.-.. ~ .. do ,. • ... ,, .... _.,,., ··U~IY-IIte I lVI &Uvldlde, o e.-c..do 

·--"'•t~"t1' ~-~,.,,..,,, ••r••R•.,~• 'tY.-lq\0\lr sol•c•r•~.io a•crat.l o'l• 
·-U•cu ·b., .. ~, • ,..,, ... •<wt•. 

'•' '"'~.in.. ...~,..,.. • •A<•<:'>i~ • •• dleorr ... ~•• ~· ~•t•or •-ta •• lv~G•d.•, 
'.•~·'"do, ~·- ·~-... ~ .. - •. ~"'"••ot lo l••••hçlo '" ~•t•ri""'''" •Pll~i·•• 
~· f' .. noa• ''- ·" •• ••·· ·••n~•• ..., d-ac .. U&CIIa no tnc<IO I'&'C'III'tor. 

'\,' A , .. ,,.,~t•v• .. F"l>'.:> -·•ro:er •ti,.tdcol• .. _,, ... ,. "' oart• ..,, 
<l•oanden~• ca•·~·• qllll\40 o '"e""' dlploalt1C'D, o:on111l•r, 

Ad•anutrau.,., Olll t~uoc:o do 1u•1 ... .,. 1 daPCIIdincn t•nune tval 
'•JIIc:o;.t Plr"lftr• ., C...""•"O ond" IU&l& 1Crad1t&CIO. 

), c .... !•"• 
Ulpa<:t1'WQI t ..... \11UtO• 

4&UI ACONOo ' .... 1 
, .. ,..,,.. notlftrec-k. 

,, 

,-,.nu·•~• .. ~• notHlc•r6 I oou.u • .. .._u-ta doi 

1•••1• '"1er100a neca••iuo• l •11na1• .. ·~•"'" 
•• ••ri " •laa •"• • d.atc ola ,..,..,_,.,. •• 

t•clt._'"" ...,...,..acto pnr •-••h•- ,...,,.,..,H u• .,.., aaln ••
"" Par~•• ••nlf••u~. por" vu "1•1-.itlcc, ••• 1ntanela .._ ola'"'Reil• 

lo. llaltl O:ISO, A de.,(oncla sun:1d eratU< 1e11 ... , .,S. o rl'nlltl•nco 
de _110t1Uo:acio. 

rctto •• :1 .... u.a90 do Ctlit•· eoa 21 ~ta• do •• da _,.,.., "' 

Utl, - dou,.....,~,.,,.. er:r."'"'';,:, - lotl- l'l'rl....,. • •""'"""''· 

1,..-o ...,. • .., •••to• ,, .. , .. ,... '"tl10tt-. 

.":r:~~ .. .,_~1':'!'0~····· ... 
rEOI:IU.TtVA I"' "".0.~11 

''"'Indo ''"r~.,. Ca~oao 



7668 SeXta-feira. 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Dezembro de 1994 

UCIIUtAP C"II•P•. = 
,.,, J ·--· . .. ?t:MJP••w:e;;• 

.... 
.. Aa'al ';"".c ,.. .• ,,. .... "' ... 

ArL 41. E•..,.+di•IC:io .. -111>~-1--•-•-•--• .ao. .,...rNCDI.- ... IC~ encerp eu =• .. •• 'M 
•• .-o~~ ...... uo ftiC'iaMI. 

Art. t.• - Fica ap:ro-v.do o texto do Acordo :11obcw 

Saru.c1acle Veqetal. para Proteç:i.o d.- Zonas F~te:~.riç:.s • 

In~io de se1.:1a Veqetaia • Produto• ~:c:~ovadoa, atl~rado 

•nt.n~ o Gov.:m.o ela Repúbl.J.ea F~:c-atJ.va do ·IIraa:~.l. • o Governo 

da P,Ç.úbl.l.c:& da COl&!t:lia, - !lraai.l:l.a, - 14 d.- abr.1l ct. 1~9-3. 
Pa.rig:rat'o únieo - F.reaa auj•itoa • .ap:-acl.aç.lo do 

COI19h••o ~cional quaiaqger atoa que .tmpliqu«D al0dl.t'1caç:io do 

::•t•r1do Acordo, b.m QellliO qu.&l.aqu.ar ajustes CCJ!111Pl-n.~• 
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qu.~ noa tel:'IDI)a do itteiaa :1: do art. 4SI da <:onatitu:Lçlo li'~-

2:'&1., ;ac:arr.~ enca:c-qo. ou cc:aprcaia.oa g:l:'aV'Oaoa ao pauimC!Iruo 

nacional-

~- 2• • E•t. decreto legJ.alauvo .ntra .. v;.gor na 

data de na publ.ic:ac;io. 

Are. 3• - ~·• aa diapc~aiç61a - contrino. 

~~ ~~ ~c 
NEMSAGDC t«1 3$13. D! l9!1,J 

1 

(l!O PODEit EIECUTIVO) 

Dt 0011~- o lllpolloto .nf&o 4SP. UldlcJ L ._ ~ Pec1onJ. 
IUbcodo I eloY8dl ~ t» Vo.. ~ a::oa~pullliSG de e.zpo.iç.lo de Mod.
ckl s.IIDr Mililitro de EIIIISo.IQitslo.. da RciiQIIDa Eaa1ora. o limo do Ac.ado ~ Sllll4lda 

Veplll pa~dl zoa. ~tllllcrt:llatliode-Vqetlilla~ llM""*
cdetndo CMnl O 0ovtmo, di Rtp\lbDca f'lldcrldYI da lralril I O 0ovtmo di Rcpdbllca di 
CoiCnbia.UD Bruaia,c::m l4deabri! dD 1991. 

~OE !t::1l'I'JI::G ~ 2lS/M!Il:~ DE 18 de j\lllb) de- 1993, &:t Sr. MWsUQ lk 

Estldo, Intor1Jio, eSQ ~ ~ 

Suhllato • apraciaçlo da Vosaa txcal6ncia o anaxo texto 
do ACOrdo entra-a Rep@l1ca P.c!arat1va do Braail a a ltapllblica da 
co1~1a. ··aobn sanickda V~at.al ~ra PrOUo;lo da Z:onu 
l'ront:-i!'içaa a Intarcl.llbio da aau. Vat;ataia •_ ~odu~~· ~rJ.vadoa. 

2. o Acordo foi fir.ado - llraailia, no dh U da olbril da 

1.993, a taa por fia aaU"-lac:er ua proqr..a eoordan.r:h~ da a;anielada 
v.,qet&l por •1o do qual ..rio fixadas aa eondiçóaa 
f1toa.an1Uriaa p&l:'a o c._.l:'cio da veqataia • pl:'odutoa da origaa 

. v..;atal entra o• doia pa1aaa, Mil co.o para o aana'o da probla~a 
' sanidade veqatal da intaraaaa co.u. naa •naa da ti'OntaiE'a. -

3. Naaaaa c:ond1ç6aa, elevo • conaidaraçlo da Vossa 
Excal•ncia o anexo projeto da ICa-•9- qutl aun&ta ao ratanndo C:.o 
cono;~ Nado-1 o texto do Acol:'do. 

1\COIIDO tNTJtE A ltl:POJILlCA n:uERAJ'lVI\ DO 8MS1L !.' A ltl!:r0111.ICI\ OJI, Cõi1í1al~ 
SOBIIE SJI.tflD.\01! VECr;Tli.L 1'1\ftll. J'IIO!P.:&.l DI: 'ZOrtM FI'IO!lTtliiiC'JI.S E 

__ -,r--:··_"":'''·..-..,... 
A ft"P"ihl,lca ola C:oliloooht" 

Idor•Yftnta da-ln•ut"'.'" ~r.,rt"!_-.!'""trro~IOnt•t~t~l, 

Ou. •:.iat•"' pra'!""• •l<:W""<:'"'" • "'""" ''""'"'"'" .,,.ó~lc:~• r"'" .,,. 
•lolll' ""{•••· ou !n.Civtdulll"''""''" J'"t" .. ,.,,., '"" ,.,.,,.,., n•l" rr .. "•"<:" 
-..:-""'""'"rt .. qrav•• pr.,ttla'""'" .,;;..,,.,_. .. ..,.,<;.nr .. o•: 

Oult - p~qra111a hllriiiQntc:n d<t Jut11 c:on~r~ .,.. ri 11o;: 0 , 

ti~O:'IIIInHlirioa, •ntr• .,.ho,. .,,. r.~ h,.,. e fl'ltrcefo~~l""'n~e "'" .;r,.~,. ,,,. 
frnnt•lrft, facl11t•r1a a t.....,.rln "'" ,,..,..,,.;...., ,. 11 "PIIen1;,;;n <I~ .-rtj,t,.,. 

J'"r" w>tc:l<::11io, arradh:11<:io ,. ""'"• jl't '"'' l"""'f""• do•"<:"" .. •r"'" 
•lnn I nhftlt ~ o:ul ti v'"' • pr,.,llt'"'" ., ....... ~,.,.,.,._., • 

Qu. f da v• r hJnd•"'""t•l olo• ••r vi eot~t r•ib llc'rl•· "" """'""rl" 
v•o•tltl da clld• F'IIÍa diminuir •o ,.[ni...,. "'" riaco. fltonflnlt&rlo• no 
l"~s~o::.Oblo <:"OIIWI1:c:1al d• prodt~~o• ,.o-ckol11•:1 

OUe o conhae1-nto ''""' •'I!J'f"rU:nc:iiOII e1r=ntlt1e1111 c!• e11th1 ~h. 
eno '"•tiri• de fitoll•t~tnid•d• • v10nt111 ln...-. r•n'" n <;x:l ~o cktlt rriOq"l!'"""'" <I<!' 

t"<lfttrol• • a-cr•dtC'a<:io d• pr•<~"•• •IOt>no:•s .,. •rvft!l dOiniiOIIIIS ""' •mt>o• 011 
P~JI•••• 

lila 1>111·~ ... Contr•taut~t• ""'tnhflllilr11rkl •- rre>qr...,.. c-oordon•<lo 
«• a•nld"d• Vact•tal por ... lf> "o -111 .. 1 '"'Titn ffor11~11. 11• c-on<IIC'Õ.• 

flto11unltiriaa Pllfll. lmDQrU<:lõn • ..... ,.,..,.heôio -'• V'"'f"t"h • pro~~ttf'10 ~a 
"l'i';l•"' v•qetal, oriqlruirlo•,.. f'I'C"It'f'ol'l•nt•" .to t•rr1tórJo "" """' ""'" 
r .. rt,.,. C""'ltr•tant•• • d••tl11..tn, "" te-rritnrto dll l'>ntrll r..,rt• 
Cantratallt•• •••1,. C"OfiiO r10ra ,. _,,.,,.. <I• rrCihl<t1uur flto•,.,.nHiirlo• d• 
lnt•r•••• ~ naa 1-.:-aaa da rro;rnt,.lr•. 

<I r..,v<OTno hr,•lloolr., """''"""• -:o,... ,.ntldlldr """<"ntora = 4 

pra"""'" IIC'I>rtto, o J~htl•tArl,. ..., II<Jrle\llturt~t, ...., 1\M•tf'o:l.,.,.tl'l • "'" 
R•rcu•• ll<~r&rla, por ,,. • .,,...-,.,,. "r> t~cortll-loto Nft<"lon•l "'- ,_,.,., 

,..,_t,.l, ""' 1-.erat•:ria "• n .. r .. ., .. llqrrl'>!"le<:lllirlllr • o CDv•rno <"Olooobl~~t•D 
d••i'l"•• c..- a.,..,.,. rlruollolAd .. , o Mlnht,;;rir::r d" "<JrJc:r.>ltl'l'"ll, r<>r 
lnteroo.&dlo d11 IHvi•iio •1" !t~>nlolnrl,. V""f,..tnl, ....., rn•tltuto C"Ol0111bl11nrt 
"r;ror---ulõr.io flCI\J. 

Oe .. tore• re""'""'"'•l• .;.~"., . dataea 1111n1tlirh veq.,tal r1e 
aorhoe n• Pl'h•• C:D<Ofl'r..,..t-8•• •n 

1 - •11taheJee•r "C~n ........ r~"""d" ~• IOflnh'l....,e "•CJ•t~l, """ 
reqiO." d• trant•lrll entr• ll"'bo• a• r•hea, C'I!IIO 11 <Odoc:J:n 

~ -dl.S•• ,.,. .. ,..,..Jiirl,.• '"" f'tlc:l•l1t• c-ontrole do• 
probh·-• rtto•~,.,.tt4r1r::r• :le lnt•r•••• rr::rm'""' 

2- ,.••11••,.~ •• •ll"q"!.;<:,...., fltn•••nHJiirt" rontfmm ,.,..,,. 

<kUnir "'" r'1'"'l""• olnene~<• -,. ""'"'" d"nlnh•a d• ln~•r•••• 

~· 
.,. ........ ~, .. ~ 

~lto•••nltlirlnor ,..,t..,...,l•rldD~ pol"" "ntorld""•~ o:entrorl• 
• ••ni<led .... ..., .. ~.,, <I• .-orda p,.h, I"" r" • l,.portao:io de 

veoetei• .. rrM •l-r• oito <'d"""' v,..q•t"l. <"onfor

c:c:nodiea.• ""'t"b•l .. c:!d•• "'" protoc:olo• ftc:ordii'ID•! 

lnfD<' .. 
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ror·latórloll •1• oc:orr.. .~·• ".,. -to6oi~la11 11<lota<l•• p1n"ll 

6ort••::t•r • "~'""""'r n l"o'C'orno • 11 ,u,.,.,...,,.,.çict <lor pr'"J"" 
O! d-nC'IIII· ....... Vfi<!OitJOill 0 '"" lll'l111 tO!I"ritt'i'l'i ... al 

'lo - e....untcar t-..4111t-nt•• fiO" vt11 r<>lltlll ou •li.,llhr, 

•v•ntu101 "I""" I.,;;...,, """ lir•A• H "~""":71o. ollor qualq11•r 
pr119• d..,."ç" ..,.. IIOF"'rtihC'ill .,...rornt•n;;ria, 

po..-norl'l'•nol<>....,.. ••~tt<'lk •u• loc,.ltll•ll;'""' q•o•uAtu"'• 
•• .. Cilcl•• 10d0t11daa r•r• oua •rnodle11eiico ov eofltrol•. 
1roc:1Uitiv• "" --'""'"' ,. .. ,.,,..,,.t .. ., • qllrlnotlr 11 r•Nrt•u:ãor 

t! ~ rt'Dt'Of -.t.t.d10a ,._ r.10rh•r rhc:~allantt~rlo """' ~to\ 
de pro~'h•tOa ,....,,.tlll!O """ •oro•• &.. ft'<:lntorlra, C'OOO o fho "" 
•vJtlll" .. .......,..l:r!l"t" 110!'111) ... f'rodUtOII <:ltl'l' pOfltti'IO ~JoCO!I: 

- ri•C'O ,. """'"""'" "" •l.,..• """ d031i• P"l•••r 

• F'f-'IO!l' n lnt•l''"Mt>ln ~ ""reC'IIIIIIItAII ,... 1111nlrt•tli~ 

...,..tal. fi• ,.. t'I'OC'IIr ••l""rllnciiO~ •ahr• """" 
r••li'&•*• cl ... tfflc1111 • t•cTK'IJóorfca• - -tirb de 

.... td•d• ........ t .. ll 

- -nter cgOJWr•oc~lo 
c:ontrole ole 
fitoeaeni t&r lo•. 

tknfca Mlll eafeue r•laclor'•dn eo111 o 

dltfen11IV011 aqr!c:e~lall, CII"''M'nhaa 

lllllflll.;..ticoJI • cooohnt"' cta f'T""'"" 

MITlCO IV 

"" autarltfaola• c•nt""'" ,..,. ...,,., ;.;;t;;- C.;.t-;;t,.,t•• 
... tenderlo (llr•t-"t• "CI""" n• """"ntaa ""'"C'lOrl~a• ,...,. • •••<'"~""' dn 
pre••nte '-<:o!'d" 11 eobre "'"'"'"t""'" IIIOdiflc•çM• "-' proqr,_ c'l• 1r11h11lho 
-loJWoto no "'tito r ....... AelfJ1'do. 

~ 
Pna fteUltar " •pHC'IOCiin do l""•"•nt- Acon'lo, u-ri <:l'bd• 

lllla cc-ilaio •ista, !or!Ud" po1' r.,.rea•ntantaa .ta• enUd•dea a11eeutoraa 
1ndicadaa rtO a~:tito U • .._,fqnarto• 1"'1011 r••reethae l'liraiatirtaa d• 

1\<il'iCnllt•u• • ~•1 tel'l "" lllf9Ubt•• fuNçC.at 
,'•· 

. . .. 
"•i· ac:OIIIP"nNI' 'o ll• .. nwol..t.mo. ~ 111 trplleacilo 4o preaent• 

Acerdo • f'I'Of't"1' " '"''" roo•rectivo" C'l<>IHtrnoa 111 ..edld•• .,...,. 

C.,.. I 
DO JIODD IIEC!SI '1WO 

"""- ••r to-""" ""'' ~ter ... tor •flcka. 
.• CIIillpq~içp.!" ~•.ate Ao:nr""' 

bl apr.,.antar, !)IOPII 10provnçln o'la 10•tlo• oa ~J<Jv•rnol, "" 

P"OIIOIIICÕOO• t1• ....,....trl.-llclo r•l11t1v"" ,.., Pr•aanta II«<rdol 

c:l buecer aol.,ci'.a onr,. "' ttculdedee de e•.-lte1' 1•<~•1 """ 
aurj- da lnt•rrr•t"ç~o d"•t• l'ocordoJ 

•11 ... u .... ~C'r,. 
coaperaçio aut.>re 

rllalllte"l•• du 

raaf,.Cll'"'"' c~vor,...., •• l>'rOpost1111 <tf 
t•-• rcoJa"'l!'!'"dos <:a- o preeent• /l.ecu·<lo~ 

..:rlt_,rJn, ...,.•nll<lo• ..S• Or.jllnl•-• 
l"t•ru•elonlllll rso:.·cml,.r..:J<l<>• '""'"l'•~ellt•• !>Cl•• 
•utor hl•>Joa ''" 11oobu11 ol Jlelwc•. 

A!f[IGU VI 

1. c.d• P•u• Contreta11t01 .. otl l '""''' i ontr• o e"'"prloo•nto """ 
tiiiiP4'Ct.l\lllll for-Jtdlldse 111'111111 IIOtOrii.OII p11r11 11 el>\'l'lldll •• \llqor daltll 

'-<:ardo, ., <!IIII I Jlllllllti 11 ter ..,,u..So<l• uv.,..la .S. recsi>Jd• • •119unda 
IICitil Jcacio, 

~. Elite Ao:....,tdo t••·i dutllo,;io d<1 S C"lneot 111'1011 pronoqiveh 

tuc•••ive•nte 110r . Jquel .-riodo, a -•oco• '\IUII -• deli l'llrt•• 
Contratante• c-un1q1:1e i <llltta, por 011"' Jti:. 1:1 .,ar v h dlpl-itlcs, e
.,.tec:tdinelol dt ' c .. hl Nae•· ao .. illteu1çiu da di-lo por ter•l .. a•"'· 

). o tirodno do Aecordo nio I•~•JndJcni proqra,.u a pro)etol e. 
•r..:viiio e que t•nheoo a leio Jn.lc:1sd0~- -<Jiiiii'ut .. ó p.,iodo d• •ua vlqincu, 
• .. nol que aa ••n•• Contr•tentaa dllei..So"' u C'l,ntt<hlo. 

r•Ho- ana(lla, •o• 1'\ • .Has do ooia da abril da l9U, 

• do1e exe•pl•r•• orlqln11111, nol ldle»o"•• ""rtugui• • ••parohol, 11ndu 

..001 o• te•to• lqu•l-"t'" .,;ti.,tl..:ml, 

NLII III:POIU,.II.:A t'Uli:JtATIVA 
1:11'1 llltNIIt. 

runelldo llan~t!qae c•rdo...., 

M1abt.ro dou, l:ltlldO de• 
lleleo,:;;., 'e..i;., lona 

--

I~M1 Sanln d• ltublo 

'nlllh•tre daa .... laçõaa ~x-..::lorea 
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.,... 
lluAee~- •=c."'eP'-••I'.IIII•"'diM~ 

ArL 4t. E•cusplltiCia•~•C&wtpn.oftltt::wW 
' - ~ .,. ........ , liiDibrto ............ ., 

8k11 ~- eut......,. enc•p••+=z · '01 
• ..-.oiiO .., ••• uo ........ 

-
z_ __ 

-[ú Qe;VIiÇ.t;Ão '))Et-!ft._/1-Ç-O,e:S &Té/L{eP-ES G'beMA Aúi-tto/J~) 

7 -<..C~\oo "' }<.<xL\o 
l"' 35</Có:J, 

t.. ...... r ... ~"'~.~~ ...... ~ _.c_l2_._~--- ,.~ ···•4 
........ Q. C,õ:...~ o-w --~ ... t ..... b.-:'l..<..-.) 

Aprov. o texto do Acordo sobr• Coope
raç:io para a Pr•venç:io do Uso IndaV1.
do e Comb&tCI ao ':'r.lfl.co Ili.c:a.t.o do 
Ent.orpac.nt•UI a Sl.ll:l:atinc.t.as 
Psl.cotrópl.cas, celebrado ontre o 
c;ov.:mo d.a RepüblJ.ca Federauva do 
Bruil.l o o Governo da Rapúl:lll.ca 
N:-.,.ne..:a.n.a, e111 :SU•noa Alrea, - 26 de 
lllal.O oie 1993. 

1\:i:t. 1• - Fl.ca aprovado o texto do Acordo s~re 
eooporaçio para. a p~çlo do t:so IncleVl.dO e1 cCII'Ibate •o 

Tri!l.c:o Ul.c:1.to d• tnto~c.ntas • s:uDs~<:l.&S P_sl._cotrôp~caa, 
coleb=ado enU. 0 c;overno d.a P..públl.ca F~erat1va do Branl • 

0 Governo d.a ~übll.ca Arqantl.na, om Buenos ZU.r.:11. 111111. 26 de 

~~~al.o d.e 1993. 
Pario;rat'o ú.nl.co - n.cam suJel.tos :à aprec:.açlo do 

cong:reaso Nac:Lonal quataqu•:r ato• qU• :~.mpl:Lqu- mocll.f:;..eaçio do 

~f•r.:Ldo Aco:do, b.m como qua.:Laqu•r a)ust•• compl_.nea-• 

qu•, noa ~rmo• do :~.nc1so t do al:'t. 49 da eonat.:~.tu.1.çio F~
. ?1.• aeaz:-.t- •ncal:'llJOS' ou e=npt'Ollll.•sos ql:'&'IIOSQa •Q patr:L:non:LO 

nad.on.al. 
;t..rt. 2'" - Esta ~c:•to laq:Lslat.:Lvo •ntra .m V.:Lqor na 

daa da aua publicaçio. 
.r.rt. 3'" - ~-•• a• <il•poa:~.~a -.n contri.:c':LO. 

;;z;c;:r-~:~:--

~"1 0>WL<!I:m'LS ~ -"UI$TlNC:!U PSICUT~O#IC:IoS 

U GovUn<> .,!• 11• .. \it>IIC. rld•r•uv• do ludl-

O C:overno 4• lepút.olu:e Ar9•""'"• 

ldorev•nte denonun.o4o• •Pert•• C'Of\tr•t•nte••l, 

c 0 .,.., 1 .,Meo <1~ 'I'"' o .,.a Indevido e o nihc:o aUc:ao M 

entorporarnt•• • •ul>~li"cl•~ f'~•c:otrliplc.oa r•pr•••nt- .... 9~''"""' -•ç• 
i ••""" • eo bo'oo-cu .. r "" aeu• povoa • "" p~ot>l- que •f•t• 

l.Ou&•dva .,-1<1~ .,., u .. :Jp•o• • WJ•ch••n .~ eon-nçlo O•uc:• •• 

ln! ""'t>U• ll::ntor.,-c:•M•a ,_,d•d• ,..lo Pn>UM:OIO dto MOIIIII(:açio ... 

1912, G• Con ... nc:io IObr~: SuLo.c:iinu•• P•u:ocróttac:••,.. UH, do Ac:orlllo 

Sul-11-cic:•no .al.oa• ~"'''''"'"'""'"• • Puc:otr61'oc:oa ,.. lt?l, • ,.. 
c"""'"""...,,,.~ l<•c:Õ• .. v'""·• '""'u• o TriUc:o Uleua H Cntotpou:ente• • 

s..a .• {i.nt:••~ i-»l<:<lltÕI•><·~• ''" !UI; 

Nec:oNleC:Indo • ,.,.,.ortinea• d• coopo~r•cio •n~r• o• Eu•d

p.ou • pr•v•neic.o ~a •dO 11 lcuo • o c-.ce .oo u-iUco >llc:na ,.. 

entarpecen••• .• ouDnin.::••• l'UCOHÕpac:••• - - de 011 cr.o• 
•uvld•<~•• deluuo••• co"•~••= 

L ""• .,•n•• Contr•t•nt•to. "" q.o.oora d• .. .,, "'"•p•cnvao 
<lrden•.-.ntol )Utldu:oo 1nt•rna1, CQG9"f.Orio p.oc• n•r-1111., ov•i 

1>01 itiC•~ e no• III•< ~fOIJI" .... I C:OOldt:hot<IO• l"'f• • fiU"•ncia dO UIQ 

''-"'"" "" df<><J••· • •••l.>alot•~io da l.or••c:od•pendlf•t•a e o Ct>OOIMie i 
ptoouçio • "'0 uil1eo oiJc:oloa doo • .,,.,r....,.,.,, • ., • tvD•Iir>c:o•• 

o••••ottti~t•e••• ......,. co.o ia '"''""'"'""•• d•l••..o••• c:an••••· 

t. ,.,._....,,h•~ ..... "" "'....,, .. ,.., .. ,.,,.a.,Hat ..... i'Ui'lotfu .... ~ 

l•·••iu ,.., .:eut.., •• ~a .. ..._,,~õ..-. "''•"••~•on•n ... "'"'"' .,.., • .-~.te• •• 

'· •••·• '"'~''"'" 01 Ol>l•tl..-ul d<oo "''''~" ""'•••ar, 
eQaytot••~•• ,.., r•B•• '-t><ltr••"""tu 4e•envah•rio •• '""'"'"'"" 
.OCOYoG•<I••• nQ qu•<lr<.o 0.. ..... IIII<ICIIVOe Ot<l•fo•-"IUt ]'Otf<IIC:O.-

"''"re-..1>10 ok udar••çio ...,llc:t•l • N•heoiro• Mttr• 
...,..,oi• ·,.,.., .. ,..,,~ •• "" ptWvclo. •'•~•·cio ., ui11co 
olCCIIOe ~ .. entorp..c: .. nt••. '"""~iiOCI •• I"•ICCKf~IC:I.,

....,.... ,.,. """'"" .U .. III.Nel d•lot.IIO••• COII•••I! 

t.l ,_.....,,.,.,.cio de ••uati<l••• per• • f>'""'"do dl:l """ 
,nd•va<la· de ""'ciijiec.nt:ri • ... oulnc• .. i'UCoci-6-;.>c: ... 
per• • r••l.>• ln•cloo •• r., .. ,..,.,,.,....,.,.,, ~c• o coRtral• 

<1• preo:unon1 • ... a.nO..c:lat. qv(aac•• ...... •••- ••r 

... Oioo•<lio n• r.Dr•c•cio llfc•t• •• lira•••· ••• c-,.,. 
• ~•...:~, .. c:"- uiloeo lilco'o• ... 

entotpec.ntea • ... u.t.ill.:o•• 6o'UCOtróp•c•11 

'· 
C:l l"t•<C~IO <I• ltlfar .. fõioe• IODe"• III"O'It-· n•ciGNI. que 

•• rehu• h •Uvld.od.ol pr•v••t•• ,.. elln•• •"••non 
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di COO~M<<•~io C:l•ntC!oo:• • ••=•nc• vlc•ndo • aaubehcer • • 
•ntanntlc:•~ •edl4-'1 par• 4cte<:t•r. cantral•r • ertldlC:U 

l'hiiUO:óel e e>olti"OI <••H11d01 C- ObJetl\IQ d• 

ptoduur lloc:ouoo•nte 

pu~ouópac:eao 

reapoc:t•~•• lc'IUI•cboos • ]"OIII'rud.inchl 
•n•oepe.,ent••· ••nnt.incl•• p•1eatii"Ó91Cel, 
IUI>U.fonclll q .. l.lCII qu• j>OII .. 

tauroeacio lltcou d• de""''' 

IYbH.iiiCIII 

- •••*••• d<r 
precursor•• • 

UUIIUdOI 

ll antcr.,U.Iuo d• onfor••o:ÕC• eotJra 1-n•ç;;.., 1 ••pqrucO.e 

<la prac .. r•o••• • '"l>uincae <l>fl•lcn q.,• poue• ur 

'· 

utollU.,O• na rebrlceci.., 1LI~tu de •ntorpooa. .. u• 

'""atine••• peu;otrhf>•o:••• 

111 crlacl.-, I'<'' .. ~, .... <:o.>ni•"U-nw. doe -c•"•-• 0"' ••l•• 
..:OUII<Iooo•.Z<>I "'-~"a.ai<&C.• ...... I '""'""ldl ,. •• .: .. ci<.o dOI 

..-c-1 uo. ~.,,_,,..,. "u ~o~•••~"'' ~çord<.o. 

Cofttrat•"'"''• d• L!UoU<.oc••"•"" c- • ali"~" •• do pooo;~:.eo l do 

J'l'•acnt• •o\I'IO, dla~efiO COAUU de d"cu-nlOI ol•cl•t• dOI Oe:lp•CtiVOI 

~c,.lo• C-t>'taM••· o• "~'"" teria.., ...... ,,.,., • ..,o. 

ll'•t• '"' •t•no• do ..,,,,.,.,., loccudo. •nt•<~h·•• po< 'à<qioo• 

~••n•••• 01 ótqioc ol•..,•••• •·~••r•'f•40•, •• ••••••Óroo ~. , .• ., • .-.. r· oo•n•• Contoa\IMU, di ..,,,.,..,.çio Cl" .. o& l""wvulo ~ "<OOIU, •• 

•••"•t•t•<io d• ht•ao:odapo~...,.nt••· <to,_-..,,. • pto<l .. ~i.o • •o oo.Oeaco 
ulcno <I• ... to<IMc•M•• • _,..,.,.,, •• ,.ucou®oc•• • "1_1.,•• o .. u. 
,..,tld- q- o• ••opao:uwo• ......,,.,_ • ..l••lq~- •• "'''"' ••....,lr•coe .. 

COI> ,.,.t ... ÔO Con•ec .. c.Ôo <10:1 ODlUHo• dÕ pua-·n·· A=tsto, 

c•pc•••nt.&ntel d•a duee '""'•• Co.ntt•••nu• ''""•r·s••io, por 
aohcotacio da qu•Jo;.,•r .,.. d•h•. • h• da; 

•l ••<=......,nd•• •o~ Cov<.•rnos, no 'l"•doo d" p•~un" •cur.:l<o,

.,..o~r. .. •• con)u<>\01 d• .oçào ""'"' au,K, d•••nvolvo<lao P,.loa 
ôr.,ioo• ""'"~trn••• <111 ~ ... ,,. ~onu•un<•a; 

•l•~><>nr l'l•nvo J.><OU a 1o'<•v•ndoo .,., uao ln<l•vldO • PU :I 0 
<:o'"""''"' coor.s.rn.a® a& oriotoco 1iicHo d.r ~n<?rpoC•M•o, 

•u<.ow<áAc••• ~>••eotrôp•c••· preeu••or••· ,.,01 ,.;,..,, •• 

di ... ..._,., .... , •• .,..,,, • .,,. co;.~'"'"' ... ,,,.,_,""c;,.,, 

t::ORU<IeU• ... ,,,,..,..,~ •• So<U• a •PliO:•CÕ.O e! I<•< d<> ~··••nte 
A.:oul<>. 

.. •"'""'"'d' .. "~""' •l>lle•rio o pr•••"'• Jocot<la 1..-ti<>, ....,,. 
ll•p.:Wioce t._.,•r•ta•• da 1/rual. o ltan••t•••o d•• ,..l.a_cõ..s Lner 1ou1 •· 

.,..1. ,.,..,...,,,c• .-r~•MII••· <.o "'"'•ti~•o d• ••L•ç;;., ~·~•r>ouo, 1:'-"itcu. 

IR\•ti .. <:"IOft.OI '" tw!C<o. 

I. Uy<•••"•• 
COfta•ntl-nLO 

do..,l...êlh'''· 

~~"'"'"!'<><ler i ""'' ....,,Jitlc•o<lo, -<J••"<• 
•• Pou•• ~o,..~c•un•••· por troe• d• 

~. A~ ooodatac•o:ôot• cnu•~d .,. "'"ar de c:onrar••d•<J• c:001 a 
diiiX'"ta l""lal atdO:III .. fttal jufld1Cal lntniiOI d11 Partorl COIItOUont 1'1 • 

I. Ced• ••••• CCinueoeiOte notU;eaci i o"•••· 

daploai<aca. o ""'"P••-•oto doe ~oc:•d••anto• ""''~'doi 
•••peo:tOIIO <ltd•n•-lltO ]urldleo '"••rno p•te apro.,.•cio do 

"'" .., 
k:ordo, o qual IOilCI<i • ~190r, I"'• U"90 lndetlllldo, no d• .. <So 

te<:•b;-nt<> de U'l""4a <~••••• not 1 t •eecõee. 

~. O ptelen&• ~C<>f.:l<> VU<I••' UI ''"",."'-'""" s,. .. f ~"·~~~•• w- -'U 

ru••• 1:v,.•••••,.\••· _.,., • .,,,. ç_,.,,~•cio. 1'4< ••• .:lipt ... i••c•. 

MENSAGEM N' 402, DE 1993 
(Do Poder F.xo:c:utivo) 

0.: <!On.fufi'U.ld&lk ccn:t o du.pu~ll.) no U1JIC 4~. ;nnw l, 111. Coru:JLU1ÇIO 1-'cdc<&l. 

11101:'1<:10 I cle"-41 ro.w.J<:n.çlo de VQ&S&~ E.1co:ltnc:<u • .Colllpanltado de- Eli:pc$1çiO GC MOliVOI' 

6Q Scnnor Ml.nuU'o <k E.l.wlo. 1n!Ct11K1. du Rel&~;W E~tcnore$. o tc .. IO 4o ACOr4o sobr:: 

' CaopcnÇta pcn • Preveno;lc ao u~ lnOe\IWo e Comll.l.tc &c TrtfiCO Wa1o de EnlafpecenleS e 
S~rt:~lt1neou Pst<:oevpu;u • .:l:!cbnldCI enn o Go<wallo da RcpllbbQ FeOcrwva do BI'UL! e o 

Oov~n ~ R.epdbllt:s Fcclcr.luva d• ~ 8111 BUCI:IIOS Al:u. f.lll 26 de :~WC~ Ck 199]. 

. M .,, !<11~---~.--w ,_,._........_._11' ___ .., 
------··~ ...... _ ..... _......... ... c;-·ao~...Co::nal -

•• •••• • ~- -·---••• •w•• • •• •~•••••• •• •• • •• 

~~ ~e- --J.Io·"'",:Y"- !..'~ _.t:?f./lfec, DI!" /,!1 t:>t: ::,.,_,..,. rx: 1<:4.3, 

l<' so: ~ . .:,. . ._~, ~ &1~, ~·n~.u~ .. -. n • ....,,~ =,.,.-.. •#>"> • 

l::••'•~otnl 1&&1'"" •:•nh<,oo t•r• .. ••l•nl" ,J., ''•1'"1•• ,, ~ 

.,;,...-., ., J• ~•" .,;.,,.,,u~·••""''' 1,.., I~ ''"•"'" 

v•a>t.~ .. r,,·,~; ·l• Vn••·' r., • .,,.,,.,., ~ ...,,,,,,~ ,.,,, J,., ,. .. ,,.,.1• 

o:ha 26 <101 "'~I (I le l.\19!. "- A.:~ ·dv J~ .:uujt'r·~~··'-· .. ~tn.- sr:.s:L e 

Arq•nt!n•. P•~• • Pr•v•n~a<> <Jo u .. a l!ideviC!:> .., C<>~l::l.ote ao rr•r""" 

Il~C:ltO d• C!itorp•c:ent•:o ,.. Subst6.ne'""'- lo'Si~·otrop 1 c•S '1\1• .• -

•>~••plo de outros •cardos c;eletor,.àos 

•'!lit&b•l•ce -d~r-..trlzc• neeessarus 
pais!,._ Vlunnoa, 

~ntensJ!H:aç6.o da 
eooper•o;;io l>Uit•r•l. eto 01•teruo d• :econhec;HI.a 

plAno das u:l~o;ó•s 1nt•c-a10er•c;anas. 
111port.a.nc;1a nr 

'. o Aço.rdo com. <1 Arq<ont•n~ pr.,..,e, ...n.I.J:.t ol.l.l..l. 

ha:n.on; ;•ç•o · das poll e lc:a• Anl ocrcqa.o .lo& .lo 1,. p 11 1 s•• 

re&li~aç-.i·o' lie proqra10as coordenados P"r4 • prcv.,nc:ao do "so 

UldC!Vldl:. • dot ;,ntorPeee~tes. o.-.. ;o;noo J. a;!lnlçao "" :IHUOS :;uor 

t .. c:-lllteto e aqllut!m a troce :1co :n!or:oacoes. ton-.::r• 11s s 11 r.,~:-:ladt" 

"•"''" ;o,.,dleoe" ~.,'11\r· 

r~tc:•LI•.,•l• o ,,..,.., pr<>l••o •l.,. "'""•'~"'~ 

..... '"1•>•• ............ ~ ........ "' 
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Aprc:rva o tu.to do T:atado Conatituti
vo da cont"•~• &I Ml.m.auo- da 
J'uatiça d.Qa Pai a•• n:..ro-.....,rican-, 
c:el.abr.do - Madzl., - 1 dao outubrO 
dao 1992. 

~- 1• - F1ca ·~ o taxto do Tratado canatl.t.u

UVQ da ccmf"erin-::1& da Ml.niatroa da J'uauç:a daa hilllo& Iboro

k!Ua=:~.eanoa, c:ole.br.do -Madri, • 1 da outubro ci<l 1992. 

i'ari.qra.tO Un.ico - Fi. cala :IUJ•i toa à :aprecaç:l;o do 

conqr.a~ N&c::~.onal ql.l&iaqu•r atoa qu• impliqu- rovid10 do 

~!•rl.do ':'ratado, ~ como qual.aqu•r atas qu•, noa t•r1110• do 

art. 49, :~.nc:.:~.ao X, d.& conat:itui~ F.dsral, acarr•t- ·~ca~o• 

ou c:o:IIPrcau.••o• '>JE'&voaoa ao ~t:.rl.lll6n:~.o nacional. 
A:l:'t. :2• - Eat:e ct.cr.to Leql.alat.ivo &nt%& • viqor na 

.:lata da aua publica~. 
~- 3• - ~-•• aa diapoai~a • contrário. 

&d:=:~d 
MENSAGEM N.0 486, DE 1993 

(!);) Poder Ezecuttvo) 

~ .... Mianbrool do. ~ Nocional: 
Da conformidade com o ~ DO art. 49, Inci

so I, da CoaaUtulçlo Federal, wbmeto Ir. elevada con
sldaraçlo de Voau !!:meltnd••. acompenhado de 
.expoaiçlo da motivo. do &mbor lllnlatro de Elltaclo 

daa R•1'9"- Exterto-.. O tele> dO Tratado COOS· 
tltuUvo da Confe'*"''a de Klnl3troa da JU!!tlça doo 
FalaM Ibero-IIZIIIIriA:all<, oelebl'lldo em Madri, em 7 
de outubro de 18ft. 

Brullla, 8 ~ IIIQÂO ~, 18113. - ltamu "-· 

EXl'OSIÇAO DE M0'1'lV09 N.• ll8tiMRlC DE 71 DE 
JULHO DE ~ DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS" Rw:r SÇ()I:I!Il EXIER!OR.!lS. 

EzcelentlalmO Seabor Presldellte da Rep11bllca: 

Submeto Ir. conm~o doo voaa Ela:el~ o 
aDIIIO tez1<> do Tratado Coai1;II;Uttvo da Confertacla 
de ~ da. Pafl!ea Ibero-americazloa, oelebrado 
em Madri, em 7 de outubro de 1992. 

2. No que ao refere Ir. lmportADcla e I! oportunidade 
da. IISIIIn&tur& do referido -rn.t.do, .pemúto-me 
ppfnpler que U _ quMtõel: _de grdem pdbUca Interna, 
como bem sabe Voaa Ezcel6Dcla, .pelo aeu conteúdo 
abraneente. Ultrapa.Uam ú frOnteiras nactonaJs. nAo 
1J1111a podendo aer enfrentadu sem a colaboraçlo e 1 

troca da 'expe~ d001 ~ &m.laoo, entre oa 
quala deotac.m-ae 001 de ~ de origem latina, com 
amplu o protundu atlnf- com o Brull. ·Atri
but-ae, ÍU!alm, aiptlt1catiV& relevinda u reunlõeo 
perlódicu de MIDiatroa da Juatlça d001 .pa.IOM lbero
americaDoa, nu quala o Brull !)IISOIIri, doravan~ 
• ~ ~ rep~tar .. 

3. Elevo, i&'ualmllll~. Ir. apreclaçio de voaa Exce
lfDc:la. o !UIOZó proJetO ·de menaaem ao eo~ 
Nacioaal, para o meamtnhpmeJ1to do presente Tra ... : 
taclo I! CODSideraçlo do Poder Leclalatlvo. 

Reapeltoumente. - CelSo Amorim, Mlnlatro de 
Eatado, llitertDo, du Re1'9"- Exter!oreo . 

TRATADO CONsrrrtJTIVO DA CONFEIUtNCIA DE MINISTROS 
DA JUSTIÇA DOS PAISES mERO-AMERICANOS. 

DE 7/10/92-MRE 

TRATADO CONS'IllOIIVO Dk OONPJ:Rm{CIA: 
DE MINISTB0S DA Jt18'1'1ÇA 

DOS PAlSI!lS tBERO-AMERICANOit 
(&dotado em Uadr1. em 'T da outubro dlllllli2)· 

oa Eotad.l» sal)éari!DNi c10 ~ Tratado, 
CotlSCientea da. proftmdoa vflieu1oa . hÍIItdrtcoa. 

cultumiJ.. a Jurldlcae que oa umm; 
DeeeJando traduzir tala. YiDcuiOa em lnatrumen

toa J~ de OCICJOIIU&Çio;· 

ROcem....,_"" a importllllte ooatrlbulçio -
ta.reta. reouudp atAI bDJe pela eonterend& de Mluls
troa da luattça &» !""- m-:no.J.aao-amertca
noe, tnstitulda pela Ata dll Madzt· da 1870; 

Decldldoa a ocatmuar tal obra. dotaDdl>-a do um 
tna~to ID~moclona! adequado; 

Co1181Íienllldo que a ConfeJtncia c!l! MlnlatrQo da 
Juatiça doa · Paflea Hlllpano-luao-amerlcanoa, na sua 
nnmllo c!l! Acapulco de 1981, reoomendou a oelebra'
çio de urna Conf~ Extraordlzlú!a de Plenlpo
tenclárloa na Eapanha. em 1882, pcir oculio do QuiD
to Cenlenirlo, para adotar te1 lnlltrumento; 

Rellolveram adotar um Tratado tnternaatonal 
ConaUtuUvo da Confer6DCI& do r.nnt.troo da JWit.lça 
doa· Pa1aea Ibero-amertcanoa. deciiJ)•ndo. para tal 
e!:ito, 011 res.pecttvoo plenlpotenclártoa, cuJos poderes 
toram devidamente récoahecldOa, oa qwáa acordanLm 
nu aeeutntea cllaposiçOM: 
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CONSTl'l'UIÇAO 

Artlao 1 
A Conferência de MlnlJitroa da JWitlça dos Palses 

Ibero-americanos (adianta 'desJ.inad& por Conferên· 
clal 6 uma organlzaçio de caniter lnta~munm
tal procedente da tranatormaçio da Con!erêacl& de 
Mlnlstroe da JWitiça Hlspano-luao-amerlcanos e das 
Flllplnas lnstltulda pel& Ata de Madri, de 19 de se
tembro de 1970. 

SEDE 
ArifcO 2 

A Conferência tem a sua sede em Madri. 

FINS 

Artlao s 
1. A Conferência tem por objeto o estudo e a pro
moçlo de Cormu de cooperaçlo jurldlca entre os 
Eotadoa-membroa atravú da: 

al elaboraçlo do procramu de oooper&Qio r 
an41lae do. resultado&; 

b) adoçlo de. tratado& de can.ter juridlco; 
c) adoçlo de resoluçOee e formlllaçlo de l'I!CO

men~ aos Estado; 
d) promoçlo de COMU!tas entre oe pefses-mem

broa sobre queatõetl de -.- ju:idfca o de lnte
ftSe comum. com a deaiplaçlo de com!W. de 
peritoa; 

e) elelçlo doa membrooo da ComiMi'> Delepda < 
elo Secretário-Geral; e 

f) ,...uzaçio de qualquer outra attvldade tenden· 
te a alcançar os S8WI próprios objettvos. 
2. Para melbor atlnetr os aeua fins, a Conferência 
pode estabelecer relações com outra orpnlzaçOea 
em eepoclal com a Orp:almçlo do. Eatadaa Ameri
canos, com o Coo""'bo da Euzopa • oom a COJDiml· 
dade Europ6fa. 

PRINCIPIO DE N.IO.INGER&NCI& 
Artlao t 

Em caso aiJUID, serlo r.dmittdu ~ conslder&Qio 
da Confer!ncia matérias que, aecundo o critério do 

. pais aCetado, suponham lnprtacl& em usuntoe 
· lntemos. 

. . 
MEMBR()fl 

Antp$ 

1. A Conferência eaU aberta a todo. oa Eatadoa 
lntocrantes da comunidade de palMa Ibero-america
nos representados pelos MlnlaUO. da JuaUça ou o 
eles equiparados. Coda Estado-membro dlaporê de 
um voto. 
2. A e:a:luaio ou a ..._.ao de um Estado-mem
bro 116 pode ver!Clcar-ae por um 'fOto da doia te~ 
dOI Est.dcw..membroa. 

WJOMAS 
Artlao. 

os l<!lomas ofldala e de traballlD da Con!er6ncla 
slo o ellpeZlbol e o ~ 

óRG&OS 
Artlro 7 

SAo órgãos da Conferência: a Com>""à" Deleiada 
e a Secretaria-Geral Permanente. 

QUORUM 
Artlro8 

1·. A Con!erêucla considera-se valldamente ln!tltuf
da com a maioria dos Estados-membros. 
2. A! reeomendaçOea dirigidas aos Estados-mem
bros, a &dação de tratados e a adoçAo do orçamento 
e sua IJqufdaçAo exlgirAo maioria de dois terços dos 
Estados-membros presentes. 

PERSONALJDADE 

Artlro I 
A Confer!DCI& terá personalidade jurldlca própria. 

PRIVIIAGI08 E IMUNIDADES 

Arttre tt 
A Confer!ncla aozani em todos os Estadoa-mem

bros dos prlvllt!elos e Imunidades. de acordo com o 
Direito Intemaclcmal, requeridos para o exerclclo das 
suas funções. Os referidos privilégios e lmunldedes 
poderAo ser detlnidos por Acordos conclufdos pelo 
Conferência e pelo Estado-membro aretado. 

FINANCIAMENTO 
Artlro 11 

1. O orçamento da Conferência seni financiado 
mediante contribuições dos Estados-membros, se
gundo regras de ru>artfção estabelecidas pela Con
fer!ncla, atendendo ao nfvel de desenvolvimento eco
nOmlco de cada um deles. 
2. O orçamento tml caniter trienal e seni elabo
rado pela Secretaria-Geral. Cabe à Conferência o 
orçamento e a sua execuçlo. 

OOMISSAO DELEGADA 
AnlpU 

A COmfaslo Delegada da Conferência é composta 
por cinco membros, eleitos em cada uma das COnfe
rências dentre os IIOWI partfdpantes, por maioria da 
metade mais um dos voto& emitidos. Este mandato 
dura até 11. prdzlma eleição e os S8WI membros 
podem ser reelettol • 

FVNÇOES DA OOMJSSAO DELEGADA 

Artlao IS 
A Comfaslo Delepda assume. quando a Confe

r6ncla nlo lllttver reunida, u tunç6ea que a esta 
competem nu alfneaa a), dl e f) do mlmoro l do 
artigo 3; doclde COilTocar a Con!e~ncla, nxando c 
locsl e a apnda da reun!Ao; elabora o proJeto da 
ordem do dia de acordo com as prioridade& estabe
locldaa pela Con!errencia; e delibera sobre quala oo 
teno. que l8rio submettdoe para declaio. 

SECREI'ARIA-GERAL PERMANENTE 
Artlao lt 

A Secretaria-Geral Permanente da Conferência 
t! compoata por um Secretário-Geral eleito pela Con
ferênl:la. 
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DISPOSIÇõES FINAIS 
Al1llo 15 

1. O ·presente Tratado ficará aberto à assinatura 
dos Estados-membros da comunidade dos pa!ses 
ibero-americanos · 
2. A duração deste Trat~~do é Ulmltada. 
3. QÜalquer dos Estados. Contratantes poderá de
nunciar este Tratado enviando uma notificação 
nesse sentido ao Secretárlo-Geral. A denúncia surti
rá. efeito sela mesea depol.s da. da.te da notificação. 
'. O presente Tratado será aubmetldo à ratificação 
ou adesão, devendo os respectivos instrumentos ser 
depositados na. Seeretaria-O..ral Perma.nente da Con
feránela.. 
S. Até a entrada em vigor do presente Tratado . 
contia.nurá em vigor a Ata ..Final da 00nfer6nela da 
Madri, de 19 do setembro de 1970, bem como o Re
gulamento adotado -pela Resoluçio n'llmero 4 da Con .. 
ferêneia de Ministros da Justiça dos Paiaes Hispano
luso-americanos e da& Filipinas. 

Al1llo 11 
1. Ó presente Tratado entrari em vl11or no primei
ro dia do terceiro m6s 118gulnte kquele em que se 
deposite o sétimo instrumento de ratifieaçlo ou 
adesão na Secretaria-Geral Permanente da Confe
rência. 
2. Relativamente a cada um dos Estados que o 
ratifique ou a ele adtrs depolll da data do depdslto 
referido no número a.ntertor, o Tratado entl'al'li em 
vigor dentro de 90 (noventa) diM contados a partir 
do depó&ito do respectivo instrumento de rattflcaçlo 
ou adesão. 

Arli(017 

O Secretário-Geral da Con!eránela. notificará o• 
Estados que se tomem partes deste Tratado sobre: 

a) o depósito dos instnunantoa de ratlfleaçio or 
adesão; 

b) a data da entrada em vii(Or do Tratado; 

e) qualquer dent!nela do Tratado e a data em 
que a mesma tenha sido recebida. 

Feito em Madri, em 7 de outubro de 1992. ""! 
dela. exemplares, nos Idiomas po~s e espanhol 
cujos textos são Igualmente autênticos. Em testemu
nho do· que, os Plenlpotenelli.rlos Inscritos, devida
mente autorizados por seus respectivos Governos 
firma.m o presente Tratado. - M&reellno Cr.b~ 
Rodrlroes, Secretãrio-Geral da Confer6neia de 
Ministros da Justiça dos Palses Hispano-luso
americanos. 

Certltico: 

1. Que o texto anterior, devidamente autenticadc 
com a minha assinatura, corresponde fielmente ao 
original depositado na Secretaria-Geral de minha 
incumbência. 

2. Que o Exeelentlssimo Senhor Lulz Fellpe d• 
Seixa.s COrrê&, Embaixador Extraordlnli.rlo e Plentpo: 
t.enel4rlo da Repllbllea Pederatlva do Brasil junto ac 
Reino da Espa.nha, investido de Plenos Poderes 

. assinou e{ll nome do Governo l>rasUelro e ad 
referendum do Congresso Naeionel do Brasil, o ori
ginal depositado na Secretaria-Geral. 

Madri, 20 de mato de 1993. 

--------
,..IV 
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·-----......... MC'iaMI'. 

"'' ?.u:>i-J'o. cL< ~ ~ l.a.l>vo 
(..,....o ... 4oq /q4, "'co.. d:. .. .., ... Q 

Aprova o texto do A.cozdo. por tl:'oca 
.:t. Notaa ~l:'aaia, eatabeleoendo a 
lotação ~ tuncioniz1oa coaaularu 
braa:U•i:eoa - ·COftllul~ da ~~-
11& • â runclonid.oa coaaula
a:tqantinoa - cemauladoa cb or..a:~.l, 
eal~ entre o Gowrno da tt.p(ibli
ca F~tatl.va do D:c-aa1.1 a o Govolrno 
d.a EWp\lbl.1ca Arçentina, • Du:anoa 
Aiz.a, - 26. ct. -.soo ca. l!J93. 

Art. t• - Fi.ca aprovado o texto do Aoorclo, p:~r t.toc:a 

ca. Notas ~r~~ah, aatabelecenrlo a l.otaao â funCJ.onárioa 

conalar.a l:ln.ailei:o. - C:Onaaladoa da Arqentina • de 

tund.on.i.rl.oa conaula_. a:rqentl.noa - Conauladca do DJ:'aaU,, 

c.l<lbrado antJ:w o COV.:rno d.a R<~públl.ca Feodarat:wa elo l!r&al.l a 

o Go,.:mo da bptblic:a AzVenb.n&, - SUaDO& A.l:-ea, - 26. de 

111&10 de U!ii:J. 

hriqnlfo (mico - F.1~ auja~to• • ap~ do 

cono:-aao hc1onal. qUUaquer atoa que l.q:tÚqu- r.-v:s.a.io do 

l:'a!ar.z.do Aoo~. •••~ oCCIIIII;I qual.ltqt:a:c' &Jll&'l:.8a c:CJIIII)l-ntarea 

·~; noa ~· da ~- 4!il, ineuo I. da ccmautw.ç:lo F~ 
ral~ .aca~~ enc:arr;oa ou OQIIlProd:laaoa goravoao• ao p8otr:s..raeiru.o 

nacional. 

Art. 2• - Eatt~ u.creto l~•lat.J.vo entra - Vl..;or na 

data c;W .ua publ.icaç&o. 

Mt. 3• - ~-•• •• di~~pct•i~• _.- contririo. 

--

do Satbar ~*EstadO. ilUaiaO. dU Relaç6el ~o \eXtcl do Acordo. por troa de 

N011S RcY8111iL =•be" • a kK1Ç1D de r~~ brasileiros em Cocsulados d:a. 

Arpóa. e de C~ CODIIIIMIU)I:Gfincll cm ~ do Brui1. a:k:bndcl entre o 
Ciovcrao da RqNbUCa Fedaalin do BtDI e o Gow:mo da Replbtica AtJCntU1L em BueD» 
AJrCL aa 26 de maio óe. 1993. 

•• "Y.-' 

Salvador. U de jYlho 

----- . -' __.;I!_.... -
....... 

EXPOSICÃO DE MOTIVOS N- 2471MlU!, DESDE JULHO DE 1993. DO SEhHOR. 
MINISTRO DE ESTADO, INTEIUNO, DAS ItELAÇOES EXTEIUORES 

~lentiu:Lao Senhor Pra a i denta d& RepUblica, 
( 

DUrante a Tacante viai ta Oficial que Voau txcaU~C•• · 
realizou t República Ar9•rltina~ de 24. a a de maio do corrente 
ano~ foi a••inado Acordo, . por troca da Notas Ravanai•, 

.eatabelec:enclo • lotaçio de funcion&C'ios c:on•u.laC'ea bra•ileiros 
•• COnau.lacla ela Repll!:IU.e~~ Arciant-in-.-- e de-- --func:ion.lri.;a 

consular•• •rt•ntinoa • Canalllado• da Repllblica Fedentiva do 
Bruil. 

'· 
~SAGEM N' 443

9 
DE 1993 c:onaular c:cmjunu:, constituindo inst:ruaento •~ado ao 111elhor 

(DoPodctExocutivo) aproveita .. nto daa radea c:onaulan.a doa cSoia p1111aea • aapl.l.•ndo 
SmiMxa Meml:lra.doCaapamNaciotW. conaiãraval .. nta a &bnnqlncia 4a protaçlo, pelo Governo 

De confonnic1adc com o diJpOIIO no aniJO ~9. incdo l. da Consutu!Çio fedenl. braailairo • pelo Gova:mo arqantino, d:a aaua raapec:tivoa 
subJDdO l eJcvwia ~ de VOISI& E.'lcc:'lenciu. acomi)IIUtado de üpo:nçJa de Motivos nM:ionai• no axt.rior. 
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J. Sunetc l apreciaçlo de Vossa e:xcieltncia anexa 
111.n.aq- ao conqn~a.o Nacionãl co.. vistas A aprovao;io da~l• 
Acordo pelo POcter IAqi.lllat.ivo, 

7. t)s !uncion.irios Cledqnados c!e•.•e·d[o 
per~~~&ioente do ser-1ico f:);::eriot:' 

&dllliniatr~tivoll doa !:st:ados l'art:etl. 

ao corpo 

ser'"l'io;os 

8, A chefia da Reparti~;io consular eat.ri sempre eonfi,ada a 
funcionário d.iplo~aitieo do tat;ado anfit..:"iio. 

9. O Estado anfitriio ·atenderá· ia neceSsidades do 

funcionamento ela Re,.-rticio eon:~ular do Estado hõspede • 

11) · A :r:enno~ne:~:acio doa funcionirio• consulAres ••t•ri a ear<;o 
do :respectivo Ministério das P.elacões E:.:teriorea e sel:'i · jl 
creditada conforme as disposicões do direito interno do 
rG:~pec:tilrO E:~tado Puta. 

depositar sua renda consular. 

Tenho • hon:"a de diri')'ir~ma a Vaaaa !!Jtealinc:ia r•l•tivlll~nt'a 12. I\ cr::orraspondineia o~ic:ial e:ocp~ida ~la R~o::ii:o 
i lot•o::io de L!t:uu:io~:~árioa eonsula:rea braailairoa noa Conau.l.&doa d& 

bpUI:Ilio;a ll.r')'•nt.ina a de !unc:ionãrioa c:onii'U.I.&.t'aa a:c-qen.tinoa em 
COI'I&ul.wdoa da ~p®lic:'a F'ade:rativa d,o llraail. 

~naular dO Catado 116sp.cte ser:i enC'&IIIin.hllda 110 tituhr do 

conaul.ado 4o ~!ltado ant:itriio, que • rameterã i ~&i:o:&dll 

do estado hÕ..:•ede no Estado re<::eptor. 

ative eoo~ra.;ão oe eat:reitoa v!n<::uloa que un- •,.boa 01 p•!sea, d."
13

• 
0 

Estado 
oal<::ano;•r ,..lhor .l.nte91='&<:ão a de I)Osaibilitar -ior •Hc:i<::ia dos 1

'i•.r:v1o;os c:onaul.ir•a~ proponho a vossa Exc:.l.nc:ia, - ncme do caverno da 

ant"it.Z'iio aasequrar.&. 1\o !1:11~<::ionizoio o::cnuul1r: do 

. ' 
"'(Piiblie.w Federativa do lraail~ o &e')'uinta 1\c:ordor 

A. S•a lhcel.tu:ia o SenJtor 
E..,aaheUO Clll:l4o D:l Tell.a~ 
Mi:ll:lauo da .. uca.a latec1araa. 
ec.lr-cio Intemaeional a Culto da 
Jtepiibl1ea -'r'Jellt.!.na~ 

e Eatado n.;.pede o que ac:r•ditar o !unc:iol'lirto c:onsul4r 

no ConauladQ <:lo !!atada anf!t:-i.iio. 

2.. oa Hiniadrioa 

Conwladoa da 

con11111adoa da 

eata Ac:o:rdo· 

daa llelacões l!!!xteriorea indicaria o:• 
Aapúbliea F4d&rat:i"a do llradl e os 

ltepiibUc:a l\r9entina aos quais se .tpl.i.:.tri 

3. A deno111inac;io ofieiel doa Conaul.lc!os eomp.trt.ilhoJdos ser.i: 

'"Conaulado da hpUbliea Fec!•tativ.w do Brasil e d-3 

~epúbli<::a 1\rqant.ina• • onde a RepÜbliee Tttc!erativa do:: 

Brasil •x•reer ~ titularidade " ~cons•Jlado da Rep\ibliea 

A:-~Jent.ina e da Rep\ibÜ.<::111 Fedllll:'lltivl'l do Br;uilH, on<:'!c. ;o 

RepÜblic:e At"1entina exezo<:er a titularid,JI(l•. 

4. O Coneulado ttx.ibidi ·nmballl as bllndeir•s tt as rPt~peet~v~~"" 

a=-• otieiftill COIII" aun• r•""pectl"Tll• d•n<::~minoi'ICÕes. 

S. O Eatado anfit:·iio notaflc.:ad. 

rec:eptor das IIIOdalidad•s tlo 

c:onaul&re• C011tp&rtil.hadas. 

atlecpJ•<lame,-,te o E:s~~do 

•xer<::t<::i.o das fo.:n-:ôes 

,o;;. O •xaquatur do !uneioniirio c:onsuiar do Estado he:spf!'cle 

s•ri requerido ao &stlldo re<::ep.tor, p.otlo meneion11do ~st.Jdo 

hóspede por l.ntel"lll~io da Embai:cad• do !:stlldO o~~nHtnlio. 

U. As queatõaa nio ccnte,.placlaa nesta Accrdo aer;o ttlltadas 

e =•solvidas c:~po:-tuna~r~anta pelos ras~tivos Ministirios 
<faa llelacõea t::;;:tarior.s. 

Se o Gc;..ernõ da Repti!liJ.:Lca I\Z'9ent:ln• c:'OI'IC:Ordar <::0011 o ac:illl& 
aXpe~ato, a prasent.a Nota .ot • llota da idint.ic:o teor • mes""' data da 
Vosaa exc:elinc.ia const.it.uidic A<:ordo •nt-ra o Governo da P.epabli<::a 
Federativa do erasil e o Covano da R•públiea 1\r~ent..ina, que antra.r.!i .m 
viqor n4 data da 1Íltiaa .not..t.!ic:acio pela qual aa P.trtsa se C:OIIIUniqu•,. Q 

c:u.p:rUtaa~ doa requia.t.tcoa intemo" nec:eflaizotoa i v.t.goine1a deste 
Ac:ordo. 

o p-•-t• Acordo tl&t'tUI..--er' - •t1qcr por t~ ind•Unido, 
" -noa ~· qualquer: daa Parta& CC~W~Unique i autzoa, por ea<::rito, sua 

intancio «• di-lo por te~inadÕ, • 'l'J&l ter' ef~lto li 1 .. 1a1 '"••• após 
na tontaU:(aeio· 

/\proveito a oportunidade pal:'a zoeitat"ar: a \7osaa l!:xc:elineia a 
9&:r&nt1a de Mini\& -.h alta c:onside:-acio. 

~~·-o 
Loiz Fellpa PaU!eira t.anrpreia 

Mi.n.:latro de l:at..ac!o, .llltoi:-i.nQ. das lla!ac:õaa Exteriares 
da tt.l'il.bliea f"ed.erat1.va do lh:aail 
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s~ oZ-~- "'"'-
4t.oJn"=' ... "i '"'1.S, c(...t )OJ-T/ 

'Y'oO.... ca-.~ ~ ~~) 

"E66't ..P 
OJ.;:un( ap u; - ''le't1l••.:a - '.:r~:il op 'CTTCWdq wp o~~ O 

e "["':S'r.:r& op • ~"'':l,•.:r~,:'[ ~T'fql;ld..-g wp QU.Zar.~ O ~ua ~T~ 

'o::>;u::>t.t, • OJI.'nt:Z:I.S'tU~ •.:raynauo:> '«~~tuolcl't(l t-••.s op 

aa:~,u~-.daa '-P •:~..:"Rc!. .:.:od: wçt.:Z~ a~"':'!I.V ~ o~FJ.J-3 

o a.:qo'" op.zo:JV op cqx.:~, o opziLO.:UI.. .Ol.! - .1 "":1..%'1 

"E:661 ap oqunC .p ~Z: - '•'t'tl•ua 
- 'zopr.'lb!! op r.l l' tcrod~ wp o~.,.O!l 
o • l"':•IE.:Ig op IVI.'f~·.:z~.:t ~tt~ .-p 
OU2....,.o:) O e.:I:~U· op&.:l:({et•~ 'OO'fUO't.J. • 
o...n~~·'l:u'I:W;IV •.:z•-rn•uo:> 'o:J~"JWOtclta 
two••lad op •~u~u.cl•a "P •~.:zwd .:zoei 
•ç•.:z•urwwt~ •"P'f'P~T:S'f ç O'I:~'J::I.:I:.XX 

o -.tQo.: op.:z~ op o:s~ o tAo.:~:dy 

-Pariqra~o wu.eo - n.caa ~Jii:~otoa *' aptoVaç:io ao •. 

con;r.aao Nacl.onal qual.~C' atoa que l.mpll.qll- rev1do do 

-~•=do AQordo, aaa:a.m. CCIIIIO ~:~.aquar a)Uatea compl-ntarea 

que, noa tel:IIO& ~ art. 4lJ, inc.l.ao I, da C:On.tJ.t.U1ç;i.o liede

:t'&l, acarr.~ anca~• ou c::aa~promz.aaoa gnvoaoa ao patrl.IIIQn:~.o 

nacional.. 

Art. 2• - l.at:. decreto l..;r:.alatl.VQ an~ - Vl.g'or na 

data M aua pub.h.caçlo. 

Art. 3• - ~-•• aa cli.poa1t;óea - eantrtr1o. 

MENSAGEM N" 450, DE 1993 
- (Do Poder Executivo) 

Sennoré: fk;!abroS do COf!~ Nacional, 

De conformidade com o ~o no lttiso 49, inciso I. da CO!UI.iruiçlo Federal. 
submeto & clcnda considetl.çlo de Vossas Em:l!ncia.s.. acompanhado de Exposlçlo de MobYo:. 
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elo Senhor ~inistro de ~o-. inrt:rino, das Relações E:r;lerimes, o tc;~~co 4o A<;ordo sobre o 
~crc!cio de Ativil!ades Remuneradas por Panr: de Dc:pendcntcs l1o Pessoal Diplom.tt:co. 

Consular. Adrnlnzstn.Uvo e Ttcnlco. cclebr2do en~ o Govmo cR Rê:Pllblica Federativa do Brull 

eoGovcmo da RepUblica do Eqtador, cm Bra.sllza.em 22 de junho de 1993. 

BrufUa. l!J de Julho dc 1993. 

c:~lw 
~ 

EXPOSIÇÃO DE ).IQTJ\'OS, :-. .. .:::S.!r.o.IR.E, DE 7 DE_JtLHO DE _1993. qo s.E:-.'HOR 
).!D.JSTRO DE ESTADO. r.-:TERr:-:.0 DAS RElAÇÕES EXfEIUCiRES 

Sub!!'!eco .li eor:stdu·aç.io ele '.':;~ss" J:xce.:.<:n:.:w ~ ~~-~:.:: ..!.;. 

Ae:::~~~ sr;tlra c !.xercJ.<::lo de .;c.z.vidades Re:ru.tr.er.lldas ;:c:- T':l.::":·~ ::ce 

t'eçer.:lente::; do Pesso<~l Olplo~attco, CCHl.!:<.:lar-, .;ar-~,...~::-,,: •. .: " 

Ter·:acc. celobrado em. eralõilJ.o, e!fl Z2 dR JUrtho de lH~. ·~"':::-~ J 

Ga.'e:'no d.11 Republlca FederatJ.V.!I do arasú-

RR;:n.lb l ica do Equador. 

eultur.:.l do mundo ocidental e ela valort:taç.io elo pap~t ~l ---~~.e:

na soci«clacie r:~oc1•rna. 

~. No cor'vic;:o diple~miltico t>ras.ilairo. as nov01s :;•l:".:oc~<I!S 

rc.l.v.!.ndi.cam espaço pre~!is:sional autóncmo, no ~xterlor; ;ara sGus 

::lepene!enta:;: er.1 g•ral ~ cônjuqes: e:n •~pecial - que r~tlut.:o~ . .:a::a 

vez r.liiU&, •m abdicar de seu clireito a.o trabalho para ::lesc;:e::~a: 

apenas :unç:6g5 cio .aco111panhamento d.o tuncionario trar..!õ!ter~::lo a 

outro pais. .. pen~i to-me submeter 

EXC:IIll<ir:cia o iU"!OXO projeto de Mensollqem ollO Conqresso Nae!::nal, 
junt.a~nent.e com copia aut4ntl.c;a do Ae.ord.o, 111m portu1fuils, a :~:-~ ::!o: 

qu• Cl re!ericlo. ato internacional SCJa enea::u.nh.sdo .ii apre::~4ç8.o 

do Poder Le<;~isl.at.ivo, 

Re;;pe i t.osamantG, 

fZ- - __,A(-ai:) 
LUIZ f"ELIPrU...'!PREZA 

Ministro de Estado, interino, ::las Relac;:6es: ExtGt"~Cl:"es 

!. .. r--1.~ ~· 
·r ~"'"'""' J ·~ ,__,.---, 

ACOROO ENTRE O CÔVE:RNQ I;IA REPC8t.IC'A n;:p~R,A'nVA DO 9RAS)"L !!! Q GOVER!.;Q 

OA REP08LICA DO f:OUAOOR SOBR& .;l ~X~f!Cft'JQ PE AttVZ:lACES 

RE.'o!UNEAAOAS POR I!ARTI:. DI;: OtPfNOENTES >l\,l. _e_t.._~«AI._. 

OtPtOM1.TtCO. CO!.I$!,l!.,\JI., AUM!NlSTAATtVO E TecNICO. 

O GoYe~no d& R•Piibllc:.a do &..!u.ado~ 

(doz-avant• ãno•~n&dQs "P•rtoos ContZ"at.antes•), 

par& Cl 

Os diiiPQnd•nt.•• da p1010100&L <llplo•ltLa"o, conaul•r, 

aüinlstr&ttvo • tic.nlco 4e UA& d.as part•• Cont.rat&nt••• cl<l&<9n&do p.ar& 

Dezembro de 1994 

ox•cc•r rlllsaio ot<,cial na gutr&, Coi<IO ,....br-o d• Mla•iiCI dlpl0111it<c:&, 
Ro-pal'e•çio consul.ar o.. M<ssio )Unt.o • Orq.an\0::...0 Intoornac•on.al co'" s.ade 

.,. qu.alquor dos do<s p.at~es, podociio rac:eb.ar iiUtCII"<:Ic:lo p•r• •>t&rcar 
Atlv<d&de r•111uner&d& no Estado :e'-'"1-t.Dr, respe<t&dos oa 1ntarass10s 

n&e-~on&<•• A &UtCII"Uaçio am .apr•~O i<O<ieri ••r ne'J&d& noa casos ""'q,..,, 

-&) o empteqador for o Estado rac•ptol."', tnelus•v• por I"IOLO de 

suas &\lt.41."'qu ,,.,. , !<~rtdao;õ"s, ampr•s•• pÜD l <Cal • aCIC ~•d&dtiS 

de eccnoll!u. mtst.&~ 

AR'I"Iuu !J _ 

.:tJ _ c:Ôn)uq"l 

I>J ti.lhos CIU. t'i.lhas scltc••-~s m•nor•• d• ~l-4rtos; 

dl f•lno, ""' !tlh'"" aoltao~o"' o;om deflc:Lenc:••s i(.stc:oOs "'" 

INint• LS o 

AR"!"lC:O tl! 

t. O •wei:"c(ei.o d• •~•v•d.ad• remunerAda por d•penden~•. r>o Eat.ado_ 
receptor, dep111 ndedi de !>rivta au.tCiru.ação d• trabalho do c-erne~ LocaL, 

por Ln~•u:midlCI da P"ctodo for.ou.l.>dO ""''" tmto•lw•<J• JUouu •o Çar•=n•.,l 
do Ku,i.atirtg da• l•l.llo,;ÕOI• I!:JLt•r•orea. "pá' v•rt!<car sot • pe•liOll em 

qu•scio se •n_<tu&d:O:ll nlls c:ateqorLllll a .. t•ntd&l no prelent• "eCI«<O e &pó:~ 

obae.rv•r CIS- d-LspOSLt<voa Lnternos apLieiv•i.•, o C•:o:L.-ontlll tnformar.i 

o!Lcó.•l.,.nt• i l!:mb•tx•d• ~~~• a P"•su• tflfl P*U~<ssig p<&ra •xaree:: 
•tlvld•d• rea..Jneuda, auJ••t• ii lc~qtdaçio apl\civel. no Estado 
rox:eptor • 

,_ •o• 
••p•c•us, o _ d•p•ndont• não o•tari L•ento d• pt•enchi-L••· _,., 

dlspc;!uçõas dCI pa:•:st~nt• Acoa:do nlo pod•rio ""'" lnturp~e-taC4S ..: ... ..., 

oa'Pltcando o r•eonll•c:u•ent.o, p•L• outr• Parte <:ontr~tan~c, .h: ~~~ •• 1 .. ,. 

p.~r• efo_(to• dg ClCGI:"c:(c(~ d• """" pro~•ssi.;o. 

J. Pa:o:a os d•p..nd•nte:s quG •xe~r~.&m at(VLdade -t'e-m"neo:cilldl "CCS 

te!.>:~os deste "co~dO, !\e• SU.Sf-ensa. cm .,;ar.iter Lrl;"evoç.iva!, a omuno~ade 

dG Jur(S.;1Lçio Cllt(l e adoatntst.tattva Ull4tL\ta .ao tod•s as "'"en:ie-~ 

~corl'ente::~ da cetettd~ llttvtdade. Nos ~ .. .:os em que""' depen.:l.rn:e, no;s 

termos do ~re:sent• Ac:ol."'dc, qu• 901•r LI~ '"''-11'-<d•d• d• )"rtsdt.:;ig >-•na L, 
de C:OI\fCir"'ldact. com a ConYenç.ic de v'""" sob::e Rela çõas O Lp lom.it <c as • 
.. J• .scu~adg do ""'delito COOit<todo""' r•d"~~c" tal •~•v•..Jadot, o ~:.t.>..J.., 
,ocre<ltt•L\te <:OoU•dGtati IOitL•Unuut .. "" .. l'i''"t ~Cio.:•~.a..;liu ,. .. ._.r>t4 Jo: 

- raniinc' • daqu•la '"'"" lda..J•. 

Hcan<.lo, 11111 con~e'-!llin<::Lll, :OUJC>tos i le':ltSJ.çio de o::eferCr.c:t;!l 4plt.:.õ .... t 

is pessoa• ! h '""• ~:•• ident.s o~ ,Jo.- H: i.1 • ~.Los no- rs to~. do ~ecep~:.r. 

S. A o~ute~rlzaçio pa.l."'ll Gx•rc•r lltll<tdade ::emunlt.ld& 1-'Ct ~·h...__;., 

um dependent• e••••ri quando o ajlfnte d(plom.ittco, f•n<::<or.~roo "" 
empo:c•'l•dc c:onsU:lll~ ou memt">ro .;!o pessoal &<110<1\tstr&t<vo" tic:ntc<:l .!<.> 

_ qu.l •'"•n• • d•p•ndincla t•rmln• suas tunçO.• .... a:ant• o COIIGtng on.~or 

••t•J• •cr•d lt•do. 

,_ 
~•spectJ.vos -"•<lluisie-os ll!g•ls Lnt•~no• noo;•s•i~to& :;. cn.tr..o.lw ""' ~··J•·• 

<aate A<.:or<lo, a Ll"d •• .J.ari na daU d& .:itt.LPI& notl,,.: .. çõiu. 

2. O ptesente Acotdo tA.a:i való.d•d• d• 6 to~etaJ ano1, sencto 

uoltllllllnte r•nov•do pc:oa: •uc••slwos pcrtodo.1 de .,.. •no, ••'"" 
da& P&~t•s ... nltelt&~,. por v la dtplollitlc;•, inteno;io d.r 

d•nunc:l,-to. N•••• c:&so, li d•<;Linc:l• su~:tlri •f•Lto 6 iula) .,.,.., • ..ljJS~ 
o r•c:•bl-nto da nct.Lti.ea~. 
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otiCelllplares orlqtnals, nos ldlQ1R&s pcrtuqo.~is • espanhoL, sendo &lal:loa os 

~extos l':lll&llllcn~• ll.ltinttc;:os. 

PEL.O GOV!::RNJ DA RCPODLICA 

F!:D&RATl:VA 00 BRASlt. 

t.uiz "Fdlp<~ P1l11etrs L.amprci• 

Hi.ni.so:.ro de r::::n:ado, Ult•u:lno, 
d"'s llcleçõas Extcrtor•• 

,ooc EQUAOÕ!t 

.Juan MUiucl A911irror 

Enlb.alxo~dor Extnord ln i:: lo 
e PlenlpoteneLido JUI\toO 

&O GOvcn·no da Repúb llca 

Fsderstlv• do Drastl 

~§c.,v>W lfi_'!~~Br~·ous "iti*s!ltJ/IctoNiiL 
. sf:;IJttW''~"""U""/4'1't.-·-·o,;Z~~-.15S 

?.=i-<"' C... JK.=-1;, ..h...rW<vo ""'!. ~6". ~ ./"l<"f~ 

( y,o. J.)&/q4 ' """-~ d..c..o ""~"""'J 
Aprova o texto elo Protocolo c!• P.oet'cn:·-
11\a da carta da orqarn.z:açlo do• &sta
doll ,;t,merJ.c:ano• (Protocolo do Wa•hi.nt;• 
eon), :!innado Qnl Waaln.nqton, -
de:-=ro de 1992, por ocaa:J.lo elo XVI 
Pertoclo Extraordinário de S.&a~• da 
A3&Miblá1a da OLA. 

Att. 1• - Fl.o. ;aprovado a texto da l!'roeacolo d.

a.torma ela C.~t.a da Orgoanizaç:io dela Estados Jlt.moorlc:anaa 

(PZ"otoc::olo da 'A'aahint;ton.), firmado Qllll 'ól'•ahl.nçton, Qllll c!tt~:-o 

d.e l.992, po~ ocaai~ do XVI ~iodo Extraard..1nirio dei Sali~a 

ela Asa-clüa cl.a OEA. 

Pariqra!a Cm1.eo - FiCUL SUJIIIl.l..-'• à a~.l.aç:lo da 

Con;:r.aao Nacional qua:uq~H~r :atas qu• poaaUI. ~•ul tar C!. 

:l:aVl.dO do =-!•rido Pratoc:olo, l::l.m cano qua1.aque~ atas qu•, 

noa tertnOa do •rt. 4SI, :~.nc:~.ao I, d.a Con.ltlt.Ul.çla F'<tderal, 

:aea~~ ancarqa.l ou cOCIIIPronu.a•o• qravaaoa .ao ~at.rl.liiÓn:~.a 

naa.onal.. 

Are. 2• - Eau clecr-to l..;rialat:ivo entra • v:.qor na 

cl.ata da aua publ:l.caçlo. 

MENSAGEM N' 392, DE 1993 
(Do Poder EJICCVCI\10) 

Df~a.o~IO-- .... '-dJoLü~~ .............. ~."- ........... .,_,..... .. ~ .... _ 
ê s-w.r-WilllalrO•a...---. ........ ~O liDO do~- J.fonu 

.. Clrll • t:lrpaiZII:Io- .... ~ ~ • ~"'). nr.-. -
,.,....,.. •.......,. • ltfl. rot oouilao .. XVI,....~ át S.... u 
"-ltWU * Ol""' - .... 

" . -~ 

) Exposçln de Motivos n• 2}41MRE, lk 22 de junho 6e !993. oJQ ~r 

Mlnlstro de Esr.do, intenno, das Relat;Ocs Extencns 

ltn, o XVI hriodo ~raoi'CI.l.úrio cM saa•64-• da .l.aaaabl•U.•
eõaoral .U orvanhaçic• doa bt...SOa ~ric:ano. (OU.~, da•:h.cado ao 
_.._ ela poaa1b1lidada da lfleorpora:r na c.rta ela Orqan1uc•o 

diapodtivo para • apUcao;:•o •h ..elida tou:topeflalva 101 E.eadoa· 
Meatoroa onda OC:ol."ra • lt~t•rrupç•o aDrupta ou LrraquLir do 
proC'1aao politico lnat1tUC'lonat d•aoc"r•\IC'o ''" 4<> I•<J•• , • ., 

•••rc:lelo do POO•u por - aovarne deiiUC'I'a\ll:aaaflta allit•A Me 

-••1 oportunt4ad• ,_ ~01 C'oftaiderada a ~nC'Iu•.tlo c• ert Jqo• r••• • 
auperao;:ao da poDrau. ewtr•u. que conatltul u•• da1. aala o;~rev•• 
•-•o;•• ao •x•rclC"~o de de.ac:rae~a . 

;t. . O •r•SU a8a1nou o te:no d• ltetoná ·da C'a~a ·da OtA, 
ta.EM• cbaeacto •Protocolo de Wa"tlnQiton•. por ocaaao 4o xvt 
... nodo htraoni1Mrio da saaaO.t .se Aa•..,U~• da ot:A. 

). lleaaaa e~rwUcâa, au~~o .• \l'oaaa Excal,.nc:u a 1ro•xo 
P:rttjeto de i'Cana•q•• •o Conqn•ao, aC'011;1an~~o.~.so c1e copu lllt6ntu:a 

do telfto do nrarido Protocolo de ltefor.a da Carta da ou., c:o• 

"'~•tal • rat.t.Ueao;•o d••- l~n•nte lnatnmefltO para 
toe-talael .. flto da da110crac1a. 

l'ltO'TOCOI.O IIC un.ur. .. QZl'A la 
OK&Iflu.ç.l.cl aot m..., M~K~CIIIa'f. 

"ftlm:ICIIWJ • ""'~ 

llil I'CIIft ot nus I'O'IQS, " Eni\DOS ...a.1~ unaai'TADOS ,., KC'DIO rcrro 
:~1000 ~~!;!f;,:. 0: ::!t':a:Dio AIIIIGL&U. QUt.. AWIDII 11t \IUMl»=ttW, 

?U'ti:ICOI.D " ~ ... aftlo 1IA 
--.un:za.~ - ~ ...ai~ ......... 

•• .. !:!~..!:;!:.:.::~:=~• -::.:!!!~ • .:.aptc.J.e 1U t. c.fu t. Otpall .... 

.......... 
V. -••• Ct Orc•,lu••• cuta ..... ~ ... c.-ueuc-"•• c..,•tlt10IN uJ• 

.. ,. .. ~., r~h fuce ,.,..,,,, nr ,..,, .. ., .. •• aurcula •• ClrtHI d1 r.roci••••• 
,.., .. ••t•• do •••••111~ e.ru 4• l•un1ao u c.,,,..,lu dn '-"••1.,..• 4• 
Ot&lft\~och • ••• ,..,t,,, ... ,,, to-clolill,.,l t>o• •- ••• •-•••<~•• crue•• •• 
tuaoJ"e • ~~-" er11u 't\OO , • ..., .. •1,.• nJo••• 

• fu,.l•lo<lo h ,,,,..-.... ,_,.,, "'' •••••llo •"'""'' ''""•• ,,._ 
lnl< .. tlf.,•• ,, ,,,, .. , al•l• .. ncu ~"" 1 or 1o,lucla \'og""' 
•aa•••~dldv • fia ~. ,roaulu o u•••••lt<Jao"u 111 h-cruh 
ruun..coclvo "" h~~-• -·• ohudO 

~) - ,.,nolo nhro • .... ,.,..,. ~ .... u ur • ..,ude .. - ,u\14" 
Utfi ... 11Ln.ITIO ~~ Ulllal "' Auo-11\1 Cnll, ,.1. 'WaCI a!iraeU ... 
h H\1 nr<ao du luo"• _ ........ 

~~ 11 lua'll,.ll IIICUrl •• vt1n l_,.lac-nca ,,.., ,,.. oen•1cla 11h 
•u-LIIa e .. el 

cll IIII •~ounco • -·IL .. • ., ,........... 1 OriJintuch ,., ..... uu 
lllfal""l< "~"" 111<111 1\U-C\(U Nlllft .... 1 caod)""ar I 
ruca••toclao .. ta C:o ••-cnch rt~r••onuUu "' loto<lo .... n ., ..... 

ai C ..... n ""' 'l"fl t\de a~)lta 111 '"IPir<lto .,,,. .. , co.,c:~-..r 
'""'''""""4• o .,.,.na•.,•• •• ,,.., e~rt1ntu ... o or,lnll•cto ., 

" 

,. A .. otMIIh <,;.r., tHIU lt"aiiCU 1 '"'-""'" -cl ... n .. CUII 
ecan~• .... • 4J>r~'""•• 411 N~a terno ••• trcllu -ru: • 

111 11H~101ttio~ 1 'I"• •• rehn u<o nU&• •• a•arearla ,., 
~•nfa .... uaco r- • ,. .. ,,.,,, Carn 
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lloltfCO U 

IIMl{lc••·n •• IUtn ••• Upln~•• ••Uiu •• c••~• •• Orc•ntrnto Ht 
hutlu ,...,IC,_o ~u• tlroru •••'•'"'" •• UIUinU ~Iro 

P'UI r11U11r •• rrl...:l,l'tl •• ..... U ••t•h I ..... ~rlr ~- ..... 
'"" '••~••• ''1'-". M e corA c- , C•ru ••• 11u111 \III!Ut, • Or11"U"'' 
Mo .... ~-·-~h- UU-d••• ~- ,..,.,,~·· eutowhll •• UIJUIMU' 

el c..-... u~" • , .. • • "....,_, •-u .. ..,.cah: 

"' rr-'1' • c-••Uur • ......,, ... ,, "'nnnuU••· "'"'lt...,. • 
,,ifOC.ltot• ........ , .. u,..... ..... : 

ti rn.,.nlr n .,.n, .... u c-•• ,.. <llUeuJ-.Ut 1 '"'"''-' 1 o•l-'• 
,ecttlo:t ._, nn~u·:noltl •- turJ• tncn •- _.,.,: 

di Or&t"l•.r , «I• uU.,rtt .._tu .. n•• M ••n•N•: 

•I P....::--.r • o•l...:u •• "Hill-• ,.UU•••· '""'"'''' • u-'"' 
- llnlltft ... c ...... r: ...... -···= 

rl · ••-•, ,., .. ,, c.o ·~· c...,.nu••· '" •-~·••nc• ••-te•, 1 ... hl 1 c"ltoo~r•l: 

•• lrr•<~lur , pelonu cnUte, ~ c-Uit\11 ,. .... u ... l• " ,,,.,. 
... ,......,, .. ,_ .. n •·-~"'"''' •• ,....,, M "--.tftn•: • 

.Uc•fiii:U - oftll•• 11•Uecl• • ,._...,. •-1-h ~ 
,..na• "'"'" o .. ,., •- • ur .. rn• .. .,. .. ...,.1 .. 1•"'' 
••-l .. ·oeclot "'' bn<lee -"' 

o• br-• -rlc-• ruU.- n ,,..._, ..... ,,,,.,,,,,: 

a) O olllnlt• '"c•r,..cL-l • • _.... ,.. .....,'CI No ....... , .. ..,.. 
nla'Ck• ndrrecu: 

,, 
., 

•• 

" 

" 

" 

,, 
" 
" 

"' 

" ,,_ ln'C•"""\-:. • -•tn-1• •••-L•t-n "'h ,,,,.n, a 
I"EI-liU .. l ... r&IIU .. 1 ............ ~~ ............ I ,.1 • 

. ~r\MOI'Ce flo\ ofll MriiiC .. I --... .... tnc.ll• I 441 INf'I'U 
e-c ..... •tntcto tnte~l-1; 

A 1ellMrlo<ll .. ''' ,_., .... , -rlc-• • •• ol~•• UN • ~~~- di 
•h• ..._, .. • orl..u"""' ,.u~lu••":. •-•· - "''' • 
,,..rclr1• otnt- u -r•d• f'7'1'"'"u'Ch•: 

T- lu:.-'" • <IIAlce • '"'Uotr. '" l"f"~'" ••n ..... 
''" o lu- ,.U~h:e, el-l•• • '""1•1 • .._ •-"' erp"l''''" 
M --ln- •I• 1M.--.. '~ •......, • .,., lfln"tr •• ............... u. "'"" .... ,.u ...... ,. "'"'" ......... . 
-•a•-• ,_,.•1• -~-u -n• ti, ~-.. - .. c-.. ~e H 
_,,.,,,., "' •- thl- ,..U'Chu. ••-••• • nolelt 

A eU•I,..'Cie .. ..-nle 1nU•• I ,...n --161 M ,, __ e 
-•11~1• •• -racl• .....,_UI'Cl- • •-'Clf'lll ...,,,_,utl....., •- • -nu......,.,.. 11~• -•I"C-: 

. ' 
o. ~e..-. -uc- .....,._ • ,..,....., • .....,, ... : • ""''""'' .... 
"' •&ran••: 

A •• ,. .... I,. b~ -··-~_.- ....... I UIMol M ._,. b~ _,,_; 

.. ,_ .. ,.._ • , ....... '-'.-1· - ...pn. _.... •u --·· .. ~ -1'1-.......... , -·<ri.- ..... _ ...... ,..__ ,..uLnt; 

i< J .. lelU e 1 tii,.U"'':I UCII\1 oU""'' '' ,_ PU ..... -u. 

A c:e••·ro~l• ~~-lU t ........ t.t .UI I Me oour I eero I 
'T'"'" Ideio • .....,,., ln ,,_, •• Centl"'"U 

0o !eUIII ~-fi!
0

1"P' p<•<IO- 11 tifo IIII ~~ ... - .... ~~ 11 pUIU 

••• ruo• ~tu I"''' •• '"" """'"'"'I•••• ,,,..., ''" •••• 

;.;:!::~~ .. :~:' :~: ~::. ~· .::,.~:7:;: . .:;;: : : .. :: :· .::;:·: ·: .. : •....... 
ul•~>••uto '"" u •l<n fl ... lt••t.• h • .,.,,,.,. ~-"" 

A •""~•cte ••• rovo• dou oHIMU " uro I )"oun • llb••"'"' • .... , 

Oo hueu _,,,. '"""'*" •• ~"" • 11u•IMdo "" •••••.,.rnd••u • 
tlt.l"''~"'" C• pebr .. u ~rttln o • flurlb ... tcto oq~l~eüvo ~· rl•u•u • "' 

""""' ••• •- 1 pi- l'•ntC1pecU do .. ..,. 1'0'"U ,.., d•<to•u rolulvu • 
u~ pfOI'rtJ. .... ...,.,,.,...,,. uo onero ""~n• ottjut,.u bUI<n 4o 
d•••""'•t .. t .... u I"" I''' Por a ale o...: a· lu '""~''" •• -·- tu .... •• 114\cu 
uuo aUnu UIIUU t ''"UC~&<;Io ••• UC\IIMII .. , .. Un<:.O 

~-•nu 1...,oca...:ul o ouco·r.,..nn•••• do •"""'' "'''""'l ''" .. ,u .. : 

........ , ......... ii ...... , ••• , ..... - ........ _ .... , .. . 

••""'"-. • •hcu•• •• ••••• " """ .. ur ~'"'"H"'"''" •••u•h. "'""'"' •• ""' •• corro lhorolllur" h "'"~'u • 
"'""" oloueu •••• o IM!uorrtoltrut• o ,_.,.lol"''"~ h 

''""" .. " •••tu lu • fu••lo•l-,.•• • "'""''"•'" ••• _,_. •••• ., ............ ,, .. . 
•I ln•u••fl•llll(lo ocetUII• o atoerolfH•ola .• .,.-.UIM"U •• "-"' 

• •••Icei • !"u .... eterto• 

0 l:otUlU .... M M nt-L .... '"'- tnu""''' .. h. • .....,,, •- • 
••••-1 .. 1•"~' oc.-he auutnuM • '" • cove.....:•• ,.. l"•UU 
••n•l: 

I) hl<lrlu )"'tu, -re-1,.., c. -••• • c...,.,, .. , •• ttPtl)Wo 
ecet;&fth '"' c.-.: ., 

" 
" 

u"'"' '"'"'~ • -u-.u-, -.u ..... ,..n ~~. ""' • ..... -.~ ...... - ·- .. ·-141•: 
Gefon ,.. "'"RClll "-"' _,.,,.,ct nu- o .,uc~ "'' 
_ ..... , cen~Mca-oo~• N tlf•l• ...,ln; 

A.ll...,t:ael• ............ '"'"'ld..,;• ,.., •h u acoi•I'I'Cia ,.., 
••l•rc•• ,..,_,, ,. ,,.,ttu H ,_,,,., a ••-•• • 
"''""1"111- •• ,,,_ ..... . 

kl Me~Unu ""-"' ''" , ... , •• uuru .. ,_lula 

ll C....lc .. , ..... _, ,.... ,,._,CI_ .,.rc_, .... , H •lU t.Cie. ,.-u .... , ll~N. 
•I Pr-•• .. lftlCiet\Ya • "'' ,,....,u_"""' ,,,,. .... - ...,...., .. c• 

• •c•• •• ''"" ,...llceo • 
"' h''"''' , "'""'$llt:e-cl• "" ...,.n ...... 

a. ,,,.,.. r• • ..,,. , • ,..uun "'""' .. ' "''' Mt.-l•ll• Cuol • •• 
u ..... L,.c••• .,.,u,..,n, ""' C....eu .... • J•crec•rW·"""' ,.-u relec .. • 
·--~~ .. 1-l•le. J•toiJ.cae, e-1-ae, CUfll:l!lc• e '"lltlnat• eftUI 
tMI•• •• t.u•• ...,., .... Or;a"t•ac&e. "" ,.,..d•l ..., .. , .. •-•riCit 
.,.,. e ell•l-ac.la .. ,._., ... Cfi.Utl. 

"""I fica•" • - .... 1 ""·••dl"f.,. Cerre.., or...,lu~ .. "'' llln•• 
-rtc-• • ••rcar •• II'Uto ., , ..,.. .. ra • eru,, 10. ,.. .. ,... • u~tto 10 , 
ur • ll. • ""• '"""''""-'" "" • lrtl .. U1. ,._ nu o •nll' U2 

....... " 
hco '""'"''' Uce -rt• • ,,,,,.fttl', •I ., .. .,., _,., M 
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""- 41. E • ..........- • ....._ .. c...-l'loclonol 
' - ......... ,. .... &mei\Ct IJCibreo ........... ., 

lia. tN:emedanltil ew" IICilf"N'Wm ~ .... OU Wi4HO:i . '01 ••"'*- eo pliiibliio niJC'iarwl, 

" ft._f.J CI:!Mi~fto .JE M:I-.AcfkS E)(fE1'.-(of2-fS e (t?Fé'$/J ,v /tC..Ict.<JI1t-

G"'r- ...... (o.h.J:.. .... =
;-ct_~~ ... 

ApJ:Ova o toxto rio ;. • =o ~"' Coopo· 
:no.çlo '!Urist::.Clll, col..tradO en'::.-a o 
eovo:-no d;a Ftop®ll.c:a Fodo.ra:;:.?• :io 
sr:u.1.1 o ~ Govor.'!O .:ia i'l:CIIp..:.e; .. -.:a ::~ 

Colllt.& R.J.~. ~ Br&.s:L:.:.;a, em J~ :e 
mal.o elo 1SJ9J. 

O CONGRESSO NACrONAl. :ioc:rota: 

Are, t• - nea aprovado o tcaxto do Acordo ::o c=op6-

raç.lo Tur.l.st:::.ca, celGra<:lo ontr• o Governo da Rclpub!:.=a :'ede

ratl.va c:lo Brasll • o Govca:mo d.l. Rçubl:~.ca dll. Cose.- :Uca. em 

Brasill.&, Qlll 31 d• m&10 d• 1993, 

i'araqrat"o ún1co - F1cam SllJ~.:z.t:os a apro-=~a.çio :;!.o 

Cont;tr•••o Nac:~.onal qua1squ•r at.os qu• PQ'I's:iiii- ::.:o·~~':ar 

rCIVl.aio do t'CI~Cirl.do AcQt'do, bCIIn CORIO qll&1SqllCir ;at-;>S .. ;Q, 

a=r:-o
t~ oncarqoa ou CO!IIproaussoa qravosas ao pat:t":.:~~on<.o "-;r..::.=a...:.. 

Art. 2• • E11to doc:=•to l•q:~os!.atl.vo •ne:.:-a 

data de. sua pubhea~~ ......,.-

. MENSAGEM N' 449, DE 1993 
(Do PodetEx~-~·~"'!l.> ______ _ 

Seahotcs Mscnlwl do~ Nad~ 

nc ~ ~o dbpoclo • nco -49. illcbo r. c1a ~ Fedlnt. 
...._ t '*"*'- ca'llidl:nçlo • v- ~l&lelu. ~ • E>;podçlo * ~ 
de ~ Mlsllaro de EltldD, ~ 4alteiiQI!el: Elllllrlola, o ~10 do AOCiniG * Coap=no;le 

~aefcbndoanoOovemodi~Federai ... doiNalle-o~da~ 
dt. Coai Rka.- at.ala.- 31 di .aio di! 1991 

Encaminho a vossa E'xceljncu o text:- .jo Acordo de 

cooperação Tur1s-.:ica, celebrado entre o Coverno da Repo.:l:ll1ca 

Fede-rativa do Bra.s:ll e- o G verno da Ropublica d~ co~:.ta Rica, e:n 

Bro!IS1li.a., em Jl de 1'\o!llO de l~9J. 

2. O presente Acordo- tem por Ol:l)et1vo aprofundar as 

relaçi:les entre os. dois pa1ses no .i::~bito ~e turismo, r:e~ha:ltll 

inves't.:.r.~entos e tormaçáo de J.SU.c.;. ~: aqilização da rede 
de ln!orr.~açCtes e oportunidade:s; formação de r•cursos hull'lanos no 
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set.or tur1st.i• coortlenaç!o e cooper.aç6o efltre os orqAos 

pro!'loç.;.o: • colaboração ent:-e el"preslls, 

instituiç6es elos dois· pa1.ses. entre outras inicu':iVi\5. 

J. .~epenclencto r;,. ti !icação deste Acordo da prevu 

autori~aç!o do con9res•o Nacional nos termos do .artiqo 49, 
tncJ.so I. da Constituiçio Federal. pet'mito-me 5Ubl!leter-lhe o 

anexo pro,et.o de mensa~;~ern presldencl&l, para que Vossa 
Exceléncia, ca~~:o est.e)a de acordo. encAminhe o reter1.: 

1nstrumento a aprec1ação do Poder Laq1slat1vo. 

Re5peitosamente, 

V? __,_____.L:,~ .. 
. f ~z FET.~LAMPRE!A 

Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores 

ACQRDO O& COOPEMS.'~U 1.'UJt fSTJCl. ENTRE O C::OVETI.NO DA R&I'ODI..lCA 

f"C:OCMTlV). DO &MS11. C 0 GOVt:TI.NO OA R&POilLtCA DA COSTA Rll'A 

• 
o Coverrio-d~o noriihUca da Co•ta Rica 
4doravante deno111l11"rlos •Part••"), 

ConvC!nc.l,dos da lll'pDrtii:ncia qua O Cleaenvolvi-nto daa ralaçÕea 
turiaticaa poasa ter, n5o somonta no que aa· refere ia reapactivaa 
eC"Onomiaa, como ta'lllbélft 1nterdimbio cultural, ac·;•l a da &111izada 
entr• amboa o a povoa t 

Cofivencidoa de 'lue o 

:~ócio-cultural e econômlt"ll 6 
<iii'Jonvoivimcu'ltO econ&dco, o 

turltmo, em. virtude de 11ua dinimic.1 
um eltcelento inatr:umento par.:a pro:t~o~·er o 

entor.dll11ento, a boo vonto<Jo.: c pllr.~ 

estreitai:' .u relaç-õea e11trc .os povos, 

Rel'lolvem celebr."lr o presente Acordo de Coopera.ção Turística: 

~ 
EacritÕrios d• Pron10cio Turistica 

l. Elr1 conformidade com ll lC19lslaçâo int~:"rna de c•d• Parte, 
poderio e:~tabelecer-lle t1 fnucion•r. e~tcritÕrlos oflc1als, encarreqlldos 
dot promover o intercimbio l.ur.i.:=~t1co bilmteral. 

2. 1\mtlaa aa Partas concoderiio ai poaa.i.vala racill<llldcra J>ror/1 ,, 

inat•l•cii.c e o funcionamcmto doa llllltncionacloa oacritórioa, "C!• llmlte~ 

da sue capo~cldade legal a orçuu:rnt.i,·l•. 

1\nTJCO It 

Pe-aenvolvlml!lnt.o tlll l>HHi:;trie ~[at1c:a e dol Infru-F.struturn 

As Partea, cm contormlclade COIII sua ltt9'1lll4<;ÃO lnterr>a, 

tacilit•rio o 1nc:antiv4r<i.., "li at1viclades doa 

tur!:aticoa, taia cOIIIOI A<J;:ncias de v1aq•na, 

cadelas turiat.icas, linhnl'l nêireaa e empresas 

prestadores de aerv1çol!l 
operadorea de turismo, 

de navegaçlio mar[t im.l, 

pr1.ncipal11'10'nte, aom prejui'I:o de qualquer outro meio que po;sa qerar 

turiaiiiO teC"[proco entra a~ rnrtea. 

Sexta-feira 2 7685 
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AnTIGO tU 

f'.t.c:ilid.adea 

Dentro doa llmit•• eatab•l•c:idoa pale• r••P•c:tlv•• 
.eqialaçóea n.aeionaia, aa r11rtea se concederia :reeiproe•~nt.ll' to.:Ja!l as 
t'ac:ilidade-s para intensi,ficar 11t estimlllar o movilllento turist ico d,ss 

peaao•a • o int:areia\tlio rle documentos 
i:uristica, 

J\mbaa a.a 

poaaibllid.;adea, os 

MTIÇO XV 

Tnvcatimentoa 

Partes J"''C'\"ImoYIIIrio 

inve11timent:oa 

o facilitaria, 

de e•pitat• 

~ 
Fac i 11 <ladea Al !ande9lir ias 

função de sYas 

brasileiro!l, 

acor<l,lrn ofer~~teer as ne~eeasiriaa f.t.cilidades 
al!andaqirias, eon~ o obj•tivQ de 

promocional oriqin.iirio cl·l outra 
per111itir o inqresao dco 

rarte, quando for 
confonidade coa a leqisl.açiin hrtcrna de cada pais. 

o 

An·rrco vi 
l"rO'iJI'Ili!I.!IIS 1'urhtieos e Culturais 

mollterial 

J\'5 Partes ineent.iva.rão &.1 a.tivich.dea d• protnoçio t.ur~stiea 
com 4 o.nalic:laJ,.. cl• inercnumt.u: .., lnt~trcimbio • divulgar lmaqem de 

.c:cua rl!"l~'Ctlvo• j:UIÍica, J'•1rUe1pllndo rnanif••taçQ~·o turistl<"·'~· 

~•po•1~E.cs, eonqr•••o•, eoll"<'"<.:?:iea, eonfor&nclaa, !eiras • f<~stlv,•l• ''" 

,a!c.:u•c;-c "''c1onal e/ou intcrn,•cion~l, em "cont'oiinic!Ade com a lc•psl,,c.k 

i.ut.erna <1<.: cad/O pat•. 

,_ 

J· 

,•~TICO Vti 

P~tiCJUisa c . .Jpaeit•ç.Ío Turhtic& 

J\s Pilrte:~~~ inC<"IltJv.,rtio :~et.s respectivo:~ e-speci.llist.:.s 

e/ou 

prot:ia:liona ls e 

part.iC"ulariOient.o 

instrutore• IObro assuntos tienicos. 

b) boba• de 

est.udantt-1'1 

ostudo p,ara 

pro<"'e<ll"'C"l''" 

cl prO!Jriii0\111' de? estudv p11r• capo1citaçio de p~tasoal quCl 

of•r•e ••rv1ço• tur!at.:l.coa1 

e) peortis ocupaciOTlaill ele eiiiPr•••• tur!st.ic11a. 

entr• profl•aion•ia d• &lllhOI' Qll pai•••· a ttm \!• •J•v•r o ntv•l ,,., • .,.,., 

.t&cnteoa a111 turillllo • ton•collt.u· • poaquiao. e o estudo JJe ca:~os 

con)untol, e101 ir-oaa d• inLerc:uue comum. 

3. ineontivarlo aeua respoc:t i vos 

••tudanta• o. prote•aorea de turismo benefic:iarem-:~~~e dolls bolso~~.s de 

••tuClo o~e.roc:J.d.ll po:r c:oli9ioa, univeraidadel 

formaçio e aperteiç-oa-nto p.rofiaaional. 

outro• centro• de 

Dezembro de 1994 
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1\RTICO VIII 

IMc:reimbio do Inform~Jo;Do • de Estatlstieas de Turismo 

.. 

J. 

si aaua racuraoa tt.ahtleoa a oa estudos .rltllleionados com 

oata mat:lr1a, oa planos do deaonvolviment.o do actor e 111 

aaua t.arr:it6rioo o, aapoc::lalJnant.o, aquolaa rol•eionados 
C:Oitl a exploração da pa:rquaa nac:lonaia, reservas biológie~s 

a outras zonas prote9idaa, 

bl eatudoa ~ peaquLu.a rclac:Lonadaa eo• a 11tividada turhtic:a 
a sobra do~:umont.~:~çio técnica ~riódica, tlli& c:o1110 revistas 

e outros modos de infor.ação, e 

e) a .leqialaçio viqento a respeito das atividadea turf11ticas 

e da protoçiio e conservação doa r~teuraoll n.;atur:~is e 

c:ult.uraJ.a do intel:'eaaa tur[atico. 

c;u:.:a~~~d:ltL..::.;aa .lo !)()toneL,:, L >:'O.:Jl Jn mero::nJo tud>lltl..:Ç> .!e .smbca 

"'"l•••• b 11.:luaJve eatu<.lol ,Je ''"llt'C::Oll..!o o!e t.rr..;<:r1ro• 1'>11~~"' c:jue o:aJ11 l'arloJ 

tJY"""' o;ul'-l<.::.lr à ..!l>iipu~~ol.,:~<.l ...L.l o.Juttll. 

,\WI"[o;() t:> 
l,;nL1 :,,J,. ..:on 'J l']Ut 

I) ._,resent.~ A,;t.ndu •:ntL'.lti 

rc:~~pe..:ttlfo:l lll>lltrum.tnt.u:l J.: t.ltttL..:.l•;io. 

~ 
I)IJt'J>;iu 

I. I} pt'll:oU!IItot Ao.:vn.lu tu1·.i_ ·III!Jo.lu_ld l..:lu~nl ano• 

rencvlldO automoltlC::.Iment.: f.•H • 1u•L;; í)er[udos, a meno• que '!U•Lquer das 

I'.H L~.!-,. '"·~<11 Hl>lllw "'-''' ··h·H•' \" du d.-IIIUII"t.Í- ),,, •ut:,ll .. lltl:l +><.:I ti f L~<l,..5<.> 
""~Lltl :i •>utr4 1'./loLiot, ,,.,,. 'IIJ .11\>lnll'âlJ•:.\, •:mn 111t.,cwde,<.:IJ Je 

(I L~"'l •''<.:!•""·· 

r c<~ 11 ~.~d.<> .!cs 

\HOOjr:un4!o ~ IH"or~tus 1"..:' •·:o·h·"" '"'''" tunuuJ.,,Jus .J•H.llll~ :;u.:o vi•Je,,:J.l, '' 

H•f.Hl<.>l> ·I"~· ,,o; l'arl<:!i ·'<..:'" '""' • .. uulr.i.r !<>. 

t'•JILU VIR IJL.ti;I,II..J, >U" 11 ,jJ ... I; <lU l!•.iY •Jt.: <l•oiJ!I •lo• i91JJ, 

..:"' ..1'-'J~ ..r:.<ln•pl4r!IJ llt'L•JI""''• n~;a 1<.1'1.>'""-• f'OrLut~ul• • ••l-'~"h'-'1, .,. .. ,~., 

WII•I.IO~ •11 to.t:\t!.>$ L';jUtlli,UIIt\1 JU~i:ooti•:O~. 

I j , 

-l//li;l i . c' .' 

1"1...1 <I ~tJVJ::IIUO t.l"; Ul:l'OUI !•"/\ 

tCUCII""I'lV" 01} IJI1AS\T, 

111::0e I,;OlJI\1\00 llE: MIO~Am.: "lt:l!l/1 

1\llll:HI:U .J<:< !J\<.I~stri~. \:'o.JIIIêto.:JO 

a ·r11~.: 1smu 

PE:l.IJ GI.NE:RtiO. OÁ flf:PCJat.lç" 

UA ~us·r" RlC" 

f.UIS 1~1\UUt:t. t:ll,I,CON JI~lellEZ 

lurL:ilhO 
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----- ----

- - - - - - -- - -..., . 
.. A&rerrllçM:. Cawu •• ,. :C J' 

--- ----

'?.L<)i'-"' "' ~ ~-'-"'(-'",t,.\<.;0 ..... ~ G';, clt JT~f 
"-< '(""-....._ d..v>) 

\. .,"~ 43'l/'14 . ....-.a. C.;...........o;:v<.O... ~ 

Aprova o tuto do Acordo aob:r. 
CciiMrc:l.a • COopera~ Econ&al.ea, 
=-l~ .nt:no o c;ov.rno da Rap\lbli
ea F..:S.rat1.va elo Bl:"aail • o c;ov.:mo 
da Ran!Ania, - D:aa1lia, - 23 ~ 
:r.vere.:a.zoo da 1~94. 

Art. 1.• - nca aprovado o texto do Acordo aob"' 

COII6rcio • eoõpihÇiO -Econ&:lica; celebrado •n=- o c;ov.rno da 

P.epíabl:i.ca F.s.r.tiv.a do ara.i.l • o Gowmo ela Rc:minia, -

Braailia, - 23 de :r-re:~.~ ~ 151514. 
P:a~,,.rafo único - ,Fi.cam .UJaitoa à aprov.çlo do 

. Congreaao Nacional quai.quer ato8 qua poaa~ r.aul t:.ar -

revido .,o re:f~U"l.do Acordo, :t.a cono qla.l.aqu•r ajuatea c:o.pla-
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mentana qu~~, noa t.:caoa do ar:. • .f.!il, ine1.ao x, da COn~~tituiçl.o 

Fedaral, acarret.. en~ ou CCIIfiPl:OIIU.aaoa g:cavoaoa ao 

patri.m6nio nacional. 

Art. 2• - Eat. ~to leqidativo entra - viO'or na 

data d-. ~publ':i:!""~ .. ~·~·'-------=~--

MENSAGEMN"272.DE 1994 
(Do Poder BulcuàYo} 

............... c:o..-*"-1. 
OIQOifCinlli.ISide-a....-aolrllaO<I?,IIIdmLda~PI!IirftL 

lld:IIIICIO kd&Yid&~o. v-~~ • EqJoiii;IO o.~ 
~ SCdllr lwJil;lllrao de: l!.lll6o ... ~ Edtrirnl. o tcZIO do N:ordo di! Comttdo • 
~~Q1111ndo-O~ d& bpflblka~do 'lnll.lao(J(nmla 

aRo!Mida.rallalllil. -2ldl~d819M 

/!.4'tiW$M~- 0•• 
.;'., • .,, éJO "'.1~41--

CI'f,s, .... .I'~.,.,~~.ÇÃ 

or.Mo a honn oSe .U.etar t. alavada ~na1d.ençao de 
Vo..aa II:XCI&l•tte~ia o anexo ta:u:e~ elo Aoat"do de e-~rolo 

C'oopn•aq•o IEconOa.l.ca celabrado antn o Ooverno ela Jl.opolbUca 

r.c~arativa 4o aE'aaU. a o Govemo da P.GIIillln1a, aa llraa1.Ua, •• ;n 
~• t..,areS.n de 1''4, por ocaal,&o da v1a1ta ao 11raail do 

M:lniatro d.o CoMin::io daquela pa1a, C:onatant1n Ionaao:u. 

'· a.t:~oa oa COVatTioa da da .. nvolval:' a cooparaçlo ..:::onóaiça e o 
intarc&.t:~io coaarc1a1. DUatat"al, por melo ela çoncaaa.t.o t".c~proca 

do trat:-ent:co da naç6o 111aia tavoi:'&C:id.•. seqyndo •• ::.ql:'•a do 

CA'M'. 

J. Rec:or~.cando que o lntaiC'e.IQio c:oaaiC'e:Lal antiC'e Braall 
a Roa•ni.& c:on~t.nua 11quea ele auaa poaa1b1lidadea, oa doia 
Covemoa convt.er... doc:uaento t:Lraado, •• c:onc:adar~se. 

r~:l.proÇaaanca, tac:ll.Ldad•• p•ll"a & ' Or<f•r'IJ.z•ç•o da t•u·•• • 
expoa:L;O.a coae::c:.l.at.a u eonatitu.L:: c:oaiaaio aiat• q\la, 
raun:Lrnto·•• peri.oci:Lc:_.nu, au~ a axac:uçio do Ac:o:l;'do. 

4. AlU d:L.aao, c:6n.e:Loa de que r•toaada do 

. ~lv:L.etlto ec:on6a:Lco deriva nK&aa•rb.Anta 4& :LnM:rç.lo ele 
~ o. P<a1-• na 41Naica do c:oAre:io internacional. o Çovamo 
do SraaU a o C:OVemo da RoMnia dhpu-t'lla :;ua oa •cordoa a ~oa 
eon1:ratoa aapec:Lt:Lc:oa da lapoi!Jta.o;:Ao • IHCport&ÇAo c:onc:lu:Ldoa ao 
.-paro do inatru~~•nto - toco aaj•a neq'QC1ad.oa aa 11oacla 
livreunta convara!vel, encanancSo, pot' c:onaaqu:Lnt~oa, a eont• -
IIOACla-conv•nio o:1!~Y-~• .o. doU p,aia ... 

4. b v1atll do axpoato, aubtlato a voaa txc:al•nc:.La o 

anexo prajato da l'lanaaq- pa"i. qua, •• .. a:La hcnwar poiC' baa. a 

•1 .aa:Lnba ao P~r t.l;ialat::Lvo, para axa- a aventu.al •provaçlo. 

Al.:ynuo 11!: O.:UM~RClD r: C:OOPtAAÇAg t:COri0M1CI\ f:NTII!! O C:OV!:IINO DA 

r:::r~OL!;;.-. F'E":It:AATIV.-. 00 SAASIL E O 0:::0'-'!:RNO 011. R011tHIA 

O <;ovarno da Rono;nia 
l<lerav•nte deonominadoa "Pa:naa Contratantaa•J, 

na••1&ndo a•pandlr a tort•l•e•r oa vlneuloa eo .. ar-:;-!ala • a 

coopera~;;., .. o:on>5.,lea •ntra 01 doia pa[aaa, <:001 baaa noa Pril\e[plo• <:la 

lq..,alolado: IOO~C'flna doa !:AtAdos o da raeipro<:id.sdc" 

Conaidcoran-Jo::l nA~ ccol:II<:Õl!!l comerciais tll.lateraia oa prin.çiplos 

re-.ra' o:!.o Cl\1"t' do qual .smbol 01 ea!sea sio Partes Cont~;&tantetl/ 

C.QI!I o objetl.vo pdmordl&l da intana:Lfic:a~ 

en~ b•••• "'"'':.".a""l!nte v .. nta)os••• 

l. lia P'llrtaa Contratant•• t0111•ntarlo 
<lesC'nvolvi'"'nto do interei,..blo eo.,.rei•l 1 da 

tao::iHUrio 
eooperaçio e<:onõmio;:a 

bil&ter~l em eontor.,i<.l•dl eo"' o preaenta .-.o::ordo • com aa diapoll<;Õea 

leq&is internal I'" viqor "'" ""'bQ' os pa[saa. 

'· aer desen"Yolv.Lda aio, antnr out::ou indústria •liNntlela, mâqul.naa e 

aq\liP•mentos, indúsu~ia de madaira a c:onstruo:õea, il'ld.ilatria qut111ic:•, 

aidarurqt.i, miner•o;io, 

1. 
tratam.,nto de n•<:io lft.ll.a f•voreeld• •eo;t~ndo •• re9r•• elo Go\TT, - todoa 

asauntoa conearnentll ao intar<:i,.bio eo-rei•l. 

1. QUlllaquae vsntaqens, faeilil!lldaa, f:r•ncr;<iaa • pr:Lv!.li<J1dw., 

c:oneedidoa pelai Partes Contr•t•ntea eo111 ralso::io i. illpol:t:&o::io ou , 

••port•o::io da produto& p::oc:adentea ou enviado• •o terr1t6rlo da .;,. • 

tereai~:o p•~• aerio in><:dlata • inc:'Ondicion•lmenta apllc•doa • produto 

1 nilo<Jo prl"/ee<!enta do, Otl enviado ao territõrio de qu•lquar d• P•rt•a 

Contr•tantes. 

1\a ·.Uaposio;Óis do ArtLqo ti nlo sedio aplLo::adaa ii 1 """t•Qsna, 

!acllid&•!ea, prlv.Lliqiol I f~;anquial qua uPI'll das P'artaa •:ontruant•• 
conc,.da "'" venh<l a eoncedar, 

•• p•I••• Hm[trofea, C:OIII vlatlll e !•çiltt&r o trineito _ 
f~onteiras ~/ot1 eooperll':'io c::ono 

!ronu:t1r1-;aSI 

bl .o terca1ro• p~t[aea, em r•tio de lU& p•rticipao::ilo em tona 

de liv::e conoircio, uniiu aduanair• ou acordo de lnteqr•o::io 
eeon6nlio::• do qual aaj• -mbror 

e) " tareairo• PA11aa, c:om bala em ac:ordoa para evitar 0 
dupla tribut•o:lo, 1m aco~;doa multilatar•i• do qu., a outra 

>'arto ContrS:t.~tnto ni"o P•rti_<::i_j)e, "'"' .-cordoa d• eoopC!'r8-~-i-:: 

"~""'• aequndo a l•qials<:io n~c:iÕnAl d• Plrt• Contnatant.,. 
JH<rVa)l"' iaeno;õaa 16 eoncad1daa .,,.- dacorrãnc:1 4 ~.. atco 
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d) ii !mportaçlo;> de flle'rçado.-taa em virtude de proqramftl r;t~ 

IJUda em hvor de um. d.aa Partes Contratantes, fornecida 
por terceiros palaaa ou por lnatituieO.a, orqanlamoa Ql.l 

qualquer outra oro;rftn1:~~acio intel:'n&<:ional. 

proeunrio apiic:ar u preferineiaa dhnc!•qiidaa a<:ordadaa no quadro do 
Siata"'a Clotlal de Pntferineiaa Cooureiaia entr• l'~tua 

oe .. ,nvolvi-r'lto e do Protocolo Jtelativo <loa Na9oelacõea !.:mnerelala entPJ 

Pa!aea em Ocoaenvolvi,.c-nto do r;ATT. 

~ 

lmport.acio 
conelu!<lOK "' flmparo dO presento Acordo aerio neiJOC'hodoa d!.retamente 

entra empu•aaa doa doia pa1a•a eom )Jaso noa preeoa "'undiala doa 
reapcu:tivo• prcu:lutoa. 

o• p~>qa..,er:toa rosultantaa doa çontratoa conelu!doa ao amparo 

do pre•ente Jleordo ••rio eretuado•..., divi••• llvr~ment• convora{·,,.lR 

eonfor.,idatlo cono o re<;~1Rie cambial vtqonto "'"' en•IA p11l1.' 

IIRTICO Vll 

1. 11• l'art•• Cor.tratar.t••• e111 eontormid•de com lei• • 
requta ..... nto• ~r.ternoa, iaonterio d• d1t•itol Adua,..itol oe •.-quintei 

~"'' 

l~il ~~n• que 
••Jb:ot!.tu!do•, a111m C'Omo 11111 paçae aobtoleale .. tel, 

~'"'tro do aeu par!odo d• garantia r 

J. O• t..ne • produto• aC'i"'a ... nclonadoa nlo poderio ••• 
e 0,..r_C'iolizadoa, "'"' aproveitado• por terca1r,.• e'Ofll fina luC'rattv-,,.. 

C•d• Parte Contratant• <:OrtC'edari, am eonfor111!deda eo'" 1uae 

lei1 • requlamentoe, foo;;illdade• de trinaito .,. 1au terrlt6rto i 1 
01 produtos eomerC'ialhados c:Oln boltlll' eot contratoe <::onclu{dos ,.,.rc:ado•l"l oriqtnirial do territ6rl.o do outro paS1 e de1tlnada1 a 

ao ampero do presente llo:ordo so-nt• podetio se-r te-e-xportado• para --ter~ei.t:o, I;.; r-;, •• , ã111m cotnO i• -,..;r:cadorial oriqinir~•• de terceiro• 
tctr<:eiroe pai1a11 COIJI o =n••ntiMento exp~e 110 d'" empreaa ""J>O~tadora. - pa-1••• com de1tino i outra Parte Coritratanta. 

li.R!tCO VIU 

C0111 o ptop61ito de ptoiiiOver e imple~ntat os o:~bJII!t.ivo• do 

prel<l~nte Ac:o:~rdo, •• P&rt•• Conttuantttl apoi•riio e f&eilita•iio• 

•I o tort:al•o:l-nto doa eont:~oto• e do• laço• entre 01 •<~•nte• 

•c-onÕIIIleoe, ••p.eiall•t•• • ticnleo• - verlado• ••tor•• 
d• atividlde de 11ltboe oe P•ll••• lneluelv• coao a 1:rleeio 

de- ci,..•r•• de coméro:lo braellelro-~l'lae, de fono• • 
ttlti,.,ula· ereeei-nto dO <:01105reio bUet•ralr <:Otll tal 

ob)etlvo, •• autorldedee co•petentel de alllbo1 01 peí•e• 

divutqario o preeente ACOrdo • 'f•r•ntirlo que o ,..,_ ••1• 
P'•to 1 dispolielo .d• todo• 01 •'f•ntee •=n6Mico• 

1nter••••dos, 

bl • orqanla:ao:ilo de pto1110ç~• de earltet co.er<:lal, tal• cowoo 

., 

feir••• expoli<::õe•, •1••~• COMrci•l•• •-initi" 
conferinei••• e 'outt••• no t•rr1t6tio de a.-boe o• pa~••1, 
1\e~ 1:01110 a p&rtl1:'ip•çlo do• aqentee eeetn&llicoe nenas 

pto.acõe•, • 

inet•laeio no territ6rlo de e11bo• o• pai••• .Se 
repre•ent•çãe• eOI'Iletci•l• do• aqentee eeon&tolcete d1 outra 
rarte Contr•t•nte c:onc•••lo de tratamento 

nio-dlsct1"'1natór1o tlll telaeio le repr•••nueõe• de 
.ao;~ent•• eeona...1co1 de t.el'c. ltol pal••• no que dh re1pc-ito 

.ãis •u•• atividade'J 

di a troe• de informaeõe• de c:arJitet nlo...çanfidene111 entre 

•• •utorld•d•• c:o~~~petent•• • o• •qentee econõeloico• de 
'"'boi o• pal••• a te1peit:o dae lei•• tequl&""'nto• • 
pt01:'•dilftento• ad"'inletntlvo• r•la<:iort•do• CQIII o eo...-,r:-eio 
ext•riot, invtlti-ntOI, btpoltoe e taxas, etivlded• 

banc:irle, ee.,uro• • de,...i!f ••r:-vio:o• flnano:eiretl • 4• 
tran•porte, bem <:OIJIQ referente• ao• proqrall&• • 4lr•tr1Ka• 
d• deeenvolvL.,.ntó' ... ec:on&lllc:o, "• poellbilldad•• 'da 
import•çio e export•o:lo ent.te Jt10bo1 01 pei•••• 1n<:llaive 

ie <:oneorrinciae • l!cit•o;6ee • ••r- orqanh:ad•• .,. ""'bo' 
.,. p•I••u 

•I a pattlclp•o:io ~~&is intenea d&• pequen•• • lftidl.e •'"P"'••• 
troce d• .. arcadori•• • eervi;;o• entl:t 1mbo1 oe pai•••• 

no imbUo.do;o preeente Acordo. 

,_ 

po~; •olic:itecio de 111111 da• 

•=rd•d••· 

at terrt•d•,...nt• •• Stal[ li• • Suo;ar••t•, 
Partee, .,. . d•tal a ••r•'" ~~~<Jtu•-nt• 

1. 11 COffti••lo l'tbt• proc:unri abotdar •obr•tudo t•tn~• qu• 

C'Onduz•r~~ ao fottal•c:iraento • ao •ptofunde-nto d<11 telaeõe• blhteral•, 

e1pecialmente no Ülb.ltet d.• c:oop.IIJ:'•<:lo I:OIIIerc:i•l • •c:etnQaoi<:e. 

,_ 
r'ltpre•entant•• '1over .... -ntai• • de •q•nte• •c:on61aieol d• •lObo• 
pai••• na C.,.ieeio MiltJt, cuj1 chefia ••ri 4• n1vel condizente. 

All!tiXI X:U 

"• P•rt•• Conteat•ntee de1tqn- eonoo 6r9lo1 enc1rr<1qado• de 
•xec:uçlio do pt•n•nte Acordo, pe1• JtepübHce Fe4•rativa do Sr••U, o 
Hl.niatid,o da• Rel.&çÕ<I• e•t•KiOree e, pel<l R..,..;nl.•o O MJ;niltirio dO 

COCI'Iircio. 

AI!TICO XUI 

,_ 
tnterpr•ta;;lío ou apUeao:lo do pte<lent• "c:ordo ••rio solucion•d•• 

""'diante coneultae dir•t•• entt• 01 6rqlo1 -nelonedoe no Aetiqo XII. 

por vl• dlplordtlca O'lf no .llllbito d• C'omil•lo Milt•. ,.neion•d• no 
Aniqo XI do p~••nte lleoedo. 

'· ,., 
~cl1,1C1onadas sequl'do o11 1~rpo1icÕ111 contratuaia ell)a'Ct!iC'&I pravirt•• 
rcr r<'sr--=!•:rcrs contr•toa .,;ou o:onior""' a l•o;1•1.açio •plieival. 

AR'riCO XIV 
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AP.TIGO XV 2. O Danco Central dCI !lrasil a as autoridadaa Unano:e~na ·a 

banc:iriaa da Rooainla .adotariio •• providine1aa qua •• firerC!ra 
O praaanta Ac:orda aarl vllido por um pado<Jo de ~ lc:lne-al nec:essirh.a para O ti_no.!,no da cont.a - II!Oeda-eonvinlo prlvhu no •cima 

anos a aer,i. &\.U:-tiearn.nt• pl"Ol"l"O<j'ado por padodoa sOJc:euivoa da l refendo Ac:ordo da Comirc:.t.o a Paq-ntoa. 
ltrial anoa, a 10anoa '1\J& U!l'l& daa Part:>a Contratante• C:OIIIUnlqulll i ou.tra, 

po.: aaerito a por via dlplo,.,itic:a, """ intançiío de r1enuneii-lo, t=om 
antf'<" .. d-êneia da 90 lnovental ..,111 ern relaçio i d.ata prevlst• par.a. aua f'aito - flradUa, •• 23 da Cavarei'"' da l'll94, en~ doh 

axe"'l)laraa origJ.naia, 1'1&& UnqUaa pOtto.:quaH a rOIMina, aando a..boa oa 

.,>.JlTIGQ XVI 

o p.ret•nt• Aeorcto •ntl'&t"i 01111 v1'f01" JO !tdntt) ctla• •PÓ& • 

d•uo do l',o:<:ebin"""to da ollti.,. notlficacio • ""•Potito do cu,.,prlo,.mto <1•• 
tol',.,alld&dotl 1nt•rn•• P•:• lU& ::IPI'Ov•cio. 

IIRTICO XVII 

\, Ao IRtl'l't 0111 Vl<JOT, O pl"l .. l!'ltl Acordo IUbttltui-rl O ACOTd.o do 

<:omêreio e hq-l'lto• .••linado entr• 01 Governo• dot dolt pa{••• em 
Br•s!lia, c" OS de iulho de U'?S, 

~&.tv~ 
;:;;n:RNO DA REP08LICA 

FalEIUI.TIVA DO B1tASIL 

Roberto Alldenul' 

Ministro d•'Cahdo. lnt•rlno. 
ol,,a R1L•c6.a C11:t1.r1or1t 

~NGIIIVAÇAO De» PODDD 

C.,WOI 
DO PODER &GISLATIIIO .... 

.. ~lll;la • c.e, ..... ,. 'F 

A1L 4t •. f • ..,., .... lbodo•-olo~-

1--·-.r-...... ·-·- DU ...,.lrftrnKtaneil ~~ ....... ou ...... ··= ••\IICIIID'l eo pebi:n6tio :MC'ional . 

• 

f?x:'ti1-wc'7 

CTlatl•n J'OQeseu 

M1nlttro do c:o-.lirdo 
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PARECER :-;• 239, DE 1994 

Relaror: SE:'IoAOOR JQ,\o. ·I 11.\ 

t- RELATóÃ.IO 

Vem a .:sra Com1ssJo. para parec~. o Pr0J<!IO de L<!~ Ja C~~ra :~' I ;,o ~~ 
!9')~, t n•' 2 I 10. 11:11 UrtJ;C1111 <[110: 'Jt~pU., "'b' ~ •' >rt.:r\ ·~>1 Jo: ' ' J t .~ .. .: ~J 

()U[T3S prO~<d.:nCI:IIS" ()e aul\lrll 6o n..-bre {)etJUIJJO_ J dJc:U S,.UI·.Il,!W. '-: ''~o:y::• · 

rec-c::bcu Substllllll"O do Ocpuradu Kv;.u !h:~. r~laror J.:~ ;,:nJdo .:m ~,,q,: :.u ... k J 

C.:.m1silo Jc Clo!n.::t.t _!!' Te~:no!o,;l.l._(.,'oJ!Ilunh.:.t~J,J o: lt1_."~r.Jf,JII~.• .!.:'i···.:-.1 :," l•J 

..:u;a reJa~ lu tina I o: aJõOra submer1Ja J Jllah-e .:~10: C '-'•:.::>JJJ<! 

0 Projeto, sej,'\lmlo JUSUfícaç:lo do Aut~· · .obsmur,._o apro•JJ" UI 

C.imar:a dl.l~ Oept,uados. res:;alt:. "a tmponãn~•J : • CJbo .:o.,u~~ ''_~·:~:..;ot•t~ 

Je to:c-nd~>l!l.l o:m COillUiliCJ,..iO, <[U.:: tr.lr~ \,lr:~·J.H,!.: \!'- i'~ '};fi'll'll.lo,.<\,; .!_: ·.~·,, ~:1Je 

a~ mrOrmao,::lo e de m:ns uma vpo;.i-> de J~IJ,IJI.IJIUJ,.li..\ J~ J.:~uv J -~·~·J ~. 

fundamentalmente, o pluralismo d.emocranco" 

(k uutrõll p~ne, ao assum1r como pt111,;op111!!> os .:vo~ee•tos J~ r~-de \>111\.d, Je 
p<~r~t:rta .: Je p::.n•c•pnç:lo 1lil :õ<t.:u:J.td,. ,, "·•h~trtutt~u en~<:J.J ~" ~~·~,·.;->:"~ J 

entre as redes pn..,aáas e as rede:; da~ .:JI:«'S:>li,)Oana5 d:: rdec~Jmu:~•.::~..~c:i. ~e~J<.l 
como obJetl'oo o J.:s.:nvohunento JoJ SJstemJ \,J~.:•~·,.Il de Tele.:.Jil'l.~.·.:.~o:.:-~~ 

através d2 implantaçio do ServlÇO de TV a Cabo e o estabelecimento de uma 
nova relaçlo entre o Estado, setor prnado e a soc1edade c1v1l. ~ 

Após quatro decadas d1ng~da quase que e:rcdusi\lllmCflte ao entretenlmCfiiO 
do telespectador. a telev1s.lo br.lSIIe•n~ chega aos ;mos 90 tendo que re~er os 

eonce•t~s e .:001~os ate ag~a uuhzad<.)S em seu processo comun.cau"o As no., as 
t<::cn .. ~lcl:"~as Jese.n .. oh•das. a par de srpnficarem unponantes 1n01açlk-s Je carater 
tecrn..:.J. -Jbr..::n ~paço para no., as apl!cações dv produto audzo\lsual '4t:e t:'\1~em 
Jo \t:t.:ulo uma adequa~Jo a ~sta r 

tran~m1ss.i<J abran~ente da mform<~)- .J um pubhcu go:::n.:-rrco c 1nJetiiirdoJ. 
- probrress;r~amenre cede lul!'lr a con.:epção Jv 1'/urrv, .. ~"''rn).:.. Ja d•t\•::.ãco de 
mensa~ens espectficas para pubhcos Jetl!fiTllnaJo.Js e atin:> 

Definido, 1denuficado. o telespectador rransfonna·se de agente passi~o da 
comumcaçâo te!e~zsru em pubh.:o <juahti.:aúu, o::'ltl:eut..: e mteramo Ct..:nte de 
sua posstbil•dade de esColha. ensejada pela ~.f,~ersrficação das fonteS de 
miOnnaçJo surgtdas com o des:.:n~l~unemo Je 110\3$ tt:CI)OIO!,':t3S. tQ[Tia.-se :~gora 

suJe•to e não mero obJeto do processo de cornumcaçao Supera. ponanto . .1 \Ja Je 
mao Umca que earactenuva suas relações com o modelo eon"enctonal Je 
te!e~1são. Se esta no~a real1dade C'<rg.c n Jes.:n\O],.Imento Je produtos 
audzovrsuars mats adequados a no\a postura ,Ju publrct• receptor, rmp~e t.o~mbem. 
dessa mane1ra. uma reonemaç.to dos concertos ate agora empregado:; _na 
programação verclõlõõda pela telev1são convenctonal de modo a apro-.:rma-!a do 
telespectador. 

De outra pane, a concenro ~..;.to do controle da quase totalidade das 
emissoras de televis.to do Pais nas mãcs dé pouqulssimos grupos privados acaba 
por condicionar o comel1do das mensa~;:ens e a natureza da prob'Tamaçao 
verculada a interesses comercrars m:.rs nnedr:uos. A responsabrlrdade SOCial deste 

serviço, 9uc é público, c que portanto ~e~·e sausfação primordial ao zntercsse 

coletivo, termina por sucumbir a c.mvcnií.l'lCias econõmccas e politlcas daqueles 
que detêm a licença para sua exploração. A abertura do teque de opções de 

__ pro~açao possibilitada pela entrada no mercado de novos produtores de 
mcnsajCTtS, tende a deslocar. assem, pelo menos 1coric:mieme, o e1xo do controle 

doo canais de rclcvislo oo Pa;.>. 

Estas novas modalidades de rransnnss.to e distribuiç:lo de imagens e sons 
pelo ar contribuem, desse modo. para uma amphaçao do acesso ã tele,.lsao, 
Superando a ideia da hmitaçao do espectro eletrom:it,.'flCtzco que acabou por 
"reservar" os poucos canais d1sponiveis de VHF basi<:a1nente a f>'rnndes b'TI.IP05 
econômic:os ou concess•onários afinados polmcamente com os governos 

instalados. 

Dentre os novos sistemas- de-distribuição <k sinais desenvolvidos destaCa
se a tecnÓlãSia clã trãnsmissJo pOr cabos c~xiais ou de fibra ótica. SIStema 
fisic_o qu~ penntté a ~d1stribuzç.to de uma ut11dade central para dr":ersos_ temnna1s 
por meio de linh~ semelhantes às usadas pelas . companhias telefàmcas. 
lnsc1almente utilizado, quando de sua criação nos Estados Umdos, como men 

tecnologia para a melhona de qualidade de srnal em regtões mio atm!,oidas 

sallsl"atiJnamente pelas an1enas con~en~11Jil3~~. a noção de TV a Cabo e\.o!wu 
com o -Jesen~olvtmoento da comumcação por satChte A assoc•açllo das duas 
·t~.:nolog1as pennmu. nos paises onde jã esta m~talada ha alguns ·anos, a e--.pansão 
-Jc ~ma rndtiStna tei~\ISI\'3 com nutro perfr! n~senvol\ld3 se.r..•undo o concello da 

· i<:J:.'In~III:J.,::io. preç1son mo~rr:1r-se ..:mur~a. <ld.:ljuJr s..:u proJuro J:> <!'ll~ênc•:..s Je 
seu pubhco reccptÔr espec1fico e derxar Je lado o d1scurso baso:::ado na 
massificaÇllo abrangente rradtclonalmente us:1do B:rseou·se no retomo ao 

iiiu~~rso local e reb"!onal do assmame. r:_~ prcsu.;do de ser.-tços a comun!dade. em 
con:!apos1ç!o ao Cont:ello de pro~o-<ramaçâtl doe ;imbuo na.:1onal 

No Bras1l. os estudos sobt"e o_ Sen.1ço de TV a· Cabo surg1ram Ja a parttr de 
197~. com algumas tentati\3S fracassadas dos Goven1cs Gezsel e Fq~·ue•redo de 
regulamentar s;ua rmplantaçao E bem \eidaJé que. pelas propnas conjunturas 

politicas de entlo, caso 11vessem logrado êx•to. ta1s medrdas tenam s1do tmpo5tas 
à sociedade. bai;~tadas por me10 dos mstnrmen1os normamos umlatera1s 
d1sponivers a tpoca. 

O_ Projeto de Lei da Câmara n° {30, de !994. que Qta examinamos, 
consmur. ao conrrario. esforço louvãvel de parceria entre os segmentos 
~nvoJ,.cdos com a quest;lo da regulamr:nraçào da TV a Cabo Resultante de 
acordo entre represeruantes de enudades empresanars e profiss1onazs da àrea de 
comuni~o e da sociedade cív1!, a Proposllura retlete o esta!i:•O de 
amadurecimento politico e social do_ Pais que nao admite mais decisões 
sovemam<:ntais tomadas sem ampla drscus~o com a soc1edade c•~tl 

Após ~anos de iÍrtensaS nesoc:1ações 1taquela Casa Leg1slanva, o Pr 
apro~ado, mediante Subsurutl\10 ao texto orrgma!, \em preencher a lacuna 
e"rstente no setor, func1onando atC agora por mero de autonzações de 
dastnbutções de sina~s, as chamadas OISTV. t:cncedida~ por Porta.na Mrmsterial 

'-iedl(ta abrangente, o ProJetO cria cond1ções para a CfTllssiio segmentada 
de sina1s. define regras para a exploração do serviço. prevendC". para tanto. o 
estabelec1menro de parcenas entre a uucratrva pnvada e o setor ~ubhco E de se 
ressaltar que, ao determinar que o processo de hcenc1arr.en!o para e'<ploraçâo do 
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serviço de TV a Cabo seri feito por meio do instituto da eoncessao (por 1 5 anos. 

renováveis). o projeto pressupõe dtrettos e deveres b!laterats, inerenTes a esta 
forma de contrato admintstrativo reah7.ado entre a 1Jn1<10 e terceiros que se 

proponham a explorar servtços pUbhcos. mediante sua expressa delc1:3ç:lo 

Em seu Capitulo VTI, por exemplo, a Proposiç::lo estabelece que as 

oper;~d"-ras de serviço de TV a Cabo, assim entendidas as pessoas juridicas de 

direzto privado responsâveis pela recepç:lo, processamemo. geraç;Jo e distnbuiçao 
de sinais a assmantcs, poderio .veicular publicidade e cc-produzir filmes 
nactonais, de produção independente, com a utdizaç:lo de recursos prevrsros em 

legislações de incenuvo à cultura. Por omro lado. obn!;<J-3,5 a exib1rem filmes 
nacionais de produç;lo independente.. segundo nonnas a serem baixadas pelo 

Poder ExecutiVo, resguardada a segmentação da programaç:~. Tambem estão 

previstos direitos e deveres para os ass1names da TV a Cabo, enquanto partes 

integrantes, do ttinõmio que compõe o servlÇ:O ora regulamentado. 

Ademais, o Projeto em exame restringe a habilitação pana a exploração do_ 

ser. iço a operadoras com 51% das açõcs com direno a voto penencentes a 
brasileiros natos ou naturalizados ha mais de dez anos, e permite uma parceria 

importante entre a iniciaü\13 privada e o setor pUblico, enrre as concession.inas de 

telc<:omWiicações e ~operadoras do sernço. 

Avultam. finalmente, como pnncipios especialmente prom1ssores com 

vistas a conferir- nova dinâmica às relaçOes de comunicação por mem da 

telcv1são, os artigos 14 e 23 do projeto. 

o primeiro dispositivo proibe a exclusividade das concessOes em qualquer 

área de prestação de serviço, climmando o risco de monopóho na exploração do 

serviço. 

Já o artigo 23 preccirua que as operadoras devem tomar disponivets, nas 

suas respectivas áreas de sernç:o, 6 (seis) canais de utilização grarutta para 

veicu!a.;a:o dos trabalhos do Senado Federal, Cãman1 dos Députados, 

Assemb!Cias Legislativas e Câmara de Vereadores da ârea de ser.iço da 
operadora,. um canal educat1vo-cultural para uso da esfera ::imtnisttativa com 

jurisdiçao na área. ~-n cana1 reservado para o uso compartilhado entre as 

UWversidades l~allzada:s no municipio da área de scn.iço, além de um canal 

comWiitãno para utilização de cnttdades não govemamentais e sem fins 

luc:rarivos. Tals entidades poderio, ainda. usar os horãnos li\.Tes dos cana1s 

destinados à divulga.çlo dos aabalhos das Casas Legislativas. 

A Proposiçlo assegura. tambêm, que 30% (trinta por centO) doS ·canais 

tecnicamente disponivcis, dentro daquele~ destinadoS ! prestação permanente de 

serviços, $CI'IO utilizados com programaç1o de pessoas JUridicas não afiltadas ou 

ruto coligadas i operadora de TV a Cabo. 

3· VOTO 

A par, portanto. de configurar competente instrumento-regUlatório para 

nonear a execuçJ.o do s~tço de TV a Cabo no Pais, o ProJeto em exame, ao 

mcorporar conceitos de consulra... ã soctedade por ocastão da renovação· das 

CQnccssões, assegurando, ao mesmo 1empo. o prmcipto da hvre concorrência na 

exploração do serviço, revela mentóna smtonta com os parâmetros democr.i.ucos 

demandados pela soctedade contemporânea. 

Reveste-se. ademats. de elevado alcance social ao esumular a cnaç.lo de 

novos empregos com o dcsenvollllmenlo das redes de te!ecomumcaçOes c dar 

novo tmpulso ao mercado audtO"oi!StJal nacto:"Jal 

Pdo exposto, somos de Pai'C(:er favoravel a aprovação do Pro;eto de Lei da 

Câmara n° 130, de ]994, na forma do Subsmmivo aprovado naquela Casa 

Legislativa. 

1 • RELA TO RIO 

PARECER N' 240, DE 1994 

O~ CDmiiSÃO de Assumas :>o:.:us sct>n: o ProJo::IO dc u,, 
~C:iNra ~.- 1'19. de lffl. ,.uc-·4ls!l6c$1lbn:~ l'oh!IQ 
'IXI<lm.l de S:n!ClmcmO, SCOS IIIIUIIIIICnLOS C ~ OlllnS 
po~MdOnc.u. • 

Relator· So:r!3dor JUT AHY MAGALHÃES 

Vem a eo~;ame nesu Com•ss.lo de Assuntos Secta•s o Pro)':to de i.e:. em 
destaque, que ;.recende o:srabelccet" es objctlYO$, li.utd:amernes. dirctnzc~ c ln$trumCI1res da 
Polmca NllClenai. de S:anamCI'ltO Apresernzda na Ciman dos ~tzdos em lq de tC.vet"caro 
de 1991. a· Propost~O. apos a aptcc1açlo de três Comtssóc:s Permanentes daquda Casa 
lc!PSiatJ\IL (oi finalmcn1e :JPrOYidL nO$ lcr!I'IOS de SubsmunVCJ da Cemtsslo de Viaçlo e 
Ttanspon-cs. OesenvolV~mcnte Urli:ano c !ntenor. c remeuda ao Senado FcdcrJI em 1..1 l!C
Ol.ltubre de 1993, quando lbt dtstnbut~ a esta Cormssio 

ResultadQ de ~ _ l 0«1mdo nes d1u b e 7 de maJo de 1992, que 
contou cem a pat!lc!paçle dzs " je,: c C!ltldzdes nws represema!IYU do so:1or. ,, 
SubstiiUIIYO aprovado na Cin>ara • ~aou·sc: na ~pn:o;1açlo do~ PrQJCtO~ Q{lgl~mo:::n<c 
tbnnulades pela Deplilada lnna Puson1 e pele Oeputzde AntonJe 13n:te. bem ceme das 

- <:l=uo emendas e!Crectdn perante aquda Cem15$icl 

Cumpre obscrv.r, zinda. que o texto concluswamente aprov.tde na Casa de 
ensc:m. e agora submcttdo ae Senadcl Federal. obteve e IPQte de ergios e ermdzdes taJs 
ecmo a Seereuria Nae~onal de S&ne:amem:o. ;a. Fundac;to Nactonal de Saude. a AUOCtaçie 
Brzsde1r1 des fabneamcs de MatenaJs e éqUip&:n-entos pata Saneamento . o\SFAMAS •. .1 

Assooacio Br~tdctra de Engenhana S.uut:tna c Amblcnt.ll . ASES •. a Assoc•aç.io du 
Emprnu de S&nevnente B&slce Escad~s • AESBE • • _a A~taç!o Nac:Jenal des Serviçes 
~fumcapa~s Autónomos de Aguu e Esse101 • ASSEMAE • . o t'onwil~ N.1Cional- -des 
Tnbalhadorcs cm Sancamerue e & Cimara Br~Stletra da !nduSinz da Cons1rucio 0'1111 • CBJC 

Em esKncia. a Propostçlo sob owne 

I amplia e conceiw de Ja/leatnenKJ pza acresce:: as trad>cie11.11s funções 
de abutcctmcmo d"ip e esgct:amcm:o allltar'IO a cole:a e a dUpostçio s.nttana de re:uduos 

r,.;;uu:tos. $Ohdo~ e gasosos. a premoçõkl de é;$Ctphna. SolMI!an:r ao u~o c ocuoôlC;iO do solo . .t 
.!:ena11e:n urbana. bc::m come o eor.crolo: de "etor6 c reserva tonos ::te dec:ncu lran:lmlsSJve>s. 

· :- estabelece o ~nnccno de:: '"~alubndtde am!)oo:ntlt" ~ un,~er~~llz.l o duelle 

J- J•sm!:lul responUbihdado:J c: define ~e~cnc•u ~n1rc .>s entes 
:·~do:rlt'",~ .tmbumde ;sps \·1~mc•P•O$ 1e ae Omnto Fedcrao a or~mnçie ~ 3 presu.càe 
,.;,reta OU r.IC:CltniC:: conccssio ou J)Cr.TUSsi_e. Jes S~lÇt;)S ",j_c:: lnte-n;ssc IOc.:J.~' .lOS E:iti<:IO$ _te 
.10 6<sm1e- Federal\, a. erszmz.a.ç~e. o planc,amcn-te c:: a c::~ccuçlie J.as ti.on<;óes publ•éu .:!c 
ortcresse ~;omum -onde z açicl suorzloc.tl se nzer nc::<;o;~A!'It". c . .1 l:n•io. ~ o.Jr;::uuuç.:i.o 
;=IIUIC1amcn1e c a e'<ecuç.icl c:.a_s ::u.~óo:s ac: s:~.nc::amerno. ··no amtme orne;-cstadu.a!", • 
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pemuss.io. 
S o:~t~bc]e<;c os objetwos . ~::dall1cntos c dtretm:e:~ c!.:t Politta ~Olelon;al de 

S=ento e su.a Hh:L"TT''OOUL~- com u Pohttcu Saeto~s de .: •ude Publica. <Je 
Descnvulvtm~:nto Urbano. Ue ll.ecurS<Js H•dncOl: c de Me~o i\.mb~m1c. 

;:.) o :..stem<~ "ac:tonal <Jc ~~neamento. llelimdo <:<Jmo " ~ConJunto <.1~ 

agente$ tnstttuctomus" que "tmeragem de modo an•cul&do. llllcgrado o: ~oupera.uvo para ;a 

:brmullçio. ex:ecuç.io c atualtzaç:io do Pl:&.,o ,.,.actorW de Szneunento~. 
b) o Pl&:~o :-lae~cnal de S&ncamcnto. "einpreendimento cofetlVO de 

:imbito rt~ctona.l" com Vl.St<J.s .r. "alcz.'IÇ:U mves crescentes c sustcm:avc•s de s.aiubnda-:!e 
ounbtcnt.U para toda:. pop1.1lac;io br:~ostlcu·a·, 

c) o Fundo Na;e~o~ de S;ancamemo • FtJSA."' • . p..ra dar ~porte 
f.na."ll:e~ro li Politia N'actonal de Sar.e:mento"; -

7 cria. como Org.lo consultivo c delibcnitiV(I, o -Cõi!sCJho- NiCiO~ de 
SU~CV~~ento. e$Ubelecendo suas atnbuições [com d~zque para a dixuu;io e aprovaç.lo de 
Mproponu de prO)etOS de lei rcfcremcs 10 i>lznn Nae.onal de s~amenln~ e ~~~r· " ~ururol~ 
do FUSAN) c sua eompostçio. pmuna ~ntre f~prcsãltante:s tla M»<.:•cd•dc: <.lVII e Ju puder 
P\.lblieo. 

3 ena .r. Seeretana E:or.eamva do Cons.c!ho e rl:or..a '"u atnbu1~ dentre as 
q\W.S se sobressaem a coordenaç.io d.r. fOrmulaçlo do PIZIIO Nactonal de Sancamemo c. 
sobretUdo. 1 gCTCnaa do FUSAN. 

9 detemttna 1 pcnodicuiade r;utnquc:nal c a aprovaçto por la federal do 
Plano Nac,onal de Sanamento. ao l1do da ddini~o de seu conrcudo e de regru para a 
av&ltaçio de swr. efic:aca pelo Con~clho Nlctonal de Saneamento. 

lO estabelece a compoSiçlo finance~ra do FUSAN receuu orçamentan:u 
d.r. UniJo. recu~ de orgamsmos publi<::os 01.1 j)rwados. na~;~onaos 0\1 •ntern.:tonus. recursos 
dos Estadoa. do Oistnto Federal c dos MulllctpiOs, r=rsos do FGTS, rco.'1JI51'ls dós smemu 
de segunlladc soa&l c outros: 

li condlctona a aplieaçJo dos recursos do FUSAN a modalid.ldc de 
emprestimo. ~objeuv=ndo gannur eflcu!ncta", e limna a concess.io de wbstdtos a comprovaçio 
de "intercue publico rc:!evante" ou a "existCna.a de n~s eh:vidós 1 saude publica", confonne 
cntenos do Conxlho NIQOnal d.:: Saneamento 

Jã no Senado. a P~ mcrea:u inumeras manifestac;ãe1. provindas de 
c:rnillades rcprc:Krnllnvas c de orgiO$ !h adnllntnraç;lo pub!iQ li;:dos ao setor Ao l.r.do da 
ratcrac:io dos votos de apoto Ja formulados perante a Clmar.~ dos Oep~.n:ados c dz 
solicbnedade formal e ~llhCitl. elo Com1ttl Nactonal de Saneamento • que, em reuruio haVlda 
no dia 9 de f~etro de 1994, acolheu pronunct~mento. em tiver do Projeto. de Sua 
Exce!Cnc•a 11 MinistrJ. de Estado do Bc:m·Estar Soct~l. Se:mora L.eonor Barreto franco - • 0 
PE.C n ~ ICJ0/93 re~:ebeu CQ!ltnbu•eães enw::as de: grande relevâncta do lnsmutn de PC$Q~Hsa 
Econórma 1\pllc:ada d;:; Se~:raana <.lc l'laneJ~memo tla l'restdCncta da Jtcpublu;a • 
tFEAISEPtAN. 

II· VOTO DO RELATOR 

A. fomul~çilo do P[.C no !99191.. a pzr de J.t~ndcr aos mandamentos 
COII$tltuCIO~I pminente:t I rnaten3, <:m e:;pectal Os 1n1g01 ~!, XX., <: ::.J. 1/f, JX e X. 
rc:pr~enta o re~ultado de enonnc: <:>tOrço loOctzl no Sçnlldo de pruver ,, l'.u' Ju ,1bn)IO lC"II:III 

•mpt'C31:mdtvel 10 e~~:erctCIO <.lu funçóa pubh~ii:O <.lc: ~eamerno .\nu~ ·'<:J:Umlu~ 1h: J<:bnln 

rizcnm cMtlutr para a f'ropoStCiO ~"m ,;ausa o~ .tnsc•os <.le ·•~m•nr,tr;ul.urc'> ~ ~•dadios, J~ 

e.'llprcunos e tra~Jhzdores. de tec•ucos c usuanos 

~lo e sem razio a expee~auva !)Crld"em relac.io ao ProJetO Os n!YCIS de 
1nsah.tbndaé.c: a que esta ~UJella a grande ma~ona da populaçoio br.~stlc1ra solo elOQuentes Dados 
.Ja proona ;;ccret.r.na Nacronal ele Sane:~mento demonstram que 4~0 o da populaçio brastlcorl 
noio te ., :tC<!SSO aos sos:em;u; de .:úlzste~:trnento_ c tnta::~ento d'asua. de ogual modo. u reclcs de 
e:ogotamcnto sanrtano e~c!u= c:cc:I :lc ~% dos brastlt~ros. c 30"'• d.r. poptJiaçio urtanll .1.1nda 

.!_lio e atenelodl por Simples Se:""·•~o~ ~= ~-o!eta de h:or.o 

O rcsu~rlldo sSo os elevados tndtces de com:.trrnnaç.io por epodemu.s que 
~&!um sem fromC1ras Esmna·Je cm ccrc1. de ::!.4 l:ulhõe~ de dQia.res os d•sptindros ~~~~s do 
\lmtsteno da Szudc: com dctr:o;u de ve.eula.o;io htdnea. de r;uc o 'oll!l'a c apenu o c'I.CII'lplo 
mus ev~d.cnte E. po11~n:o. SOC!almcnrc: mtusttlieavcl Qllalquer pas~crcaçio du .J.COes pubhcu 
requcndu = ~omcç~r ;:oc!; ·~stiiUCIOoabuç;lo do :sctor. ,;orno pre~ende J Propos1o;io sob 

Ao d1sp<;~r sobr~ a Pohuca N.r.ctonal de S~o:.trnento. "'PlC ,~ \<!9193 
cutda po~ o0.Ul de ~lnbuor compc":érn:o:s c pandh:tr rcsporw.btlidadcs entre: L,;mio. Estados c: 
;..h.truclptos: em provcno da necess.u:a dcscenrr.thu.çio das açOes elo setor P\)bhco (at!ISOJ l •. 
4 ° c~ ") Por swr. ve::. a opcnClonahuçio"!!os se!'VIÇO$ • em funçlo das pe<::UbzndzdCJ IOQIS 

c reg'IOI'III~ pode ocorrer dtretamcnle pelo ente publico ou, mcchantc ..:ancessões <lU• 

pcmus.sãe:o autonz.lda.s por lct c condtctonad.u z ptevtl hcnaçio. por tmpresa ou II'ISIItutCiO <.I e 
aatcr prwado (ltf ",0

) 

F. 1gu&lmente memortaatnov.r.dors. definu;io onscnta no art I • do ProJeto 
que tral'lscenl!e o clauu:o e onsur'icu:ntc conce110 de ·~aneamento llu•co" pari' a~reg.u ~o 
.lbastcomen•o U':agu.a. e :10 ~sgotamento >anllll'lO ri.mçóes como l promocio de dosc1plonz 
~11n1 do ..,so e OCIJP~...-..o do solo. a drenJgem urbana. o controle de ve~ores ê reservaono:s 
ac doenç.u trutln'll:.:l.!Vc•~ c outT?1 Clp:un de: zues:ur:u a tiX!os o dtrerto a 's:aJubndl.de 
a:·t•"·enta!" 

Tunbc:m m=cm meneio os drsposmvos que tnte:m:am alnfcrit e!ic:icia 
.J.O$ objt'livos do Projeto Neue senado. alem do estabclcc:tmento do~ pnnctptos. rulldamernos 
c: dtrctnza da í'olitic.~ :"<ICIOnlll de Saneuncr.to. a Proposoçio t:'!<tabelece ~eus tn~trtm!cmos 
com relevo para o- PJ1.no N1ctonal de Saneamento, de po:ndrc1d1de qwnq..,cn~r .: .tpravlldo 1•m 
la ledcral 1 parur de md1eadofes tOmcetdos por Eltados e Mumclptos. ~ para ., Fundi,) 
NaciOnal de Saneamento • FUSAN - , composto por !Ontc:s diversas pua tir:anctu o 
de$Civolvimenco do sc:tor. 

O objetivo_ democmico dz propom. e evuit..tctado na cm1çio proposta 
CIJja constituaonali!;Wle. a bem da verdade. nos p:ucec pa.mvel de duVIdll • .Jo Conselho 
!'.taonal de SaneamentO. lntegado por representantes dz sooeáldc: ctvol • u$Uit'IOS. 
trabalhadores. profiuiOIIIl$ e ernprc:uriO$ • e do setOI' publico. em· seus n1VCIS fcdcral. 
euzdual c: mumcipl.!, o Çonsdho absorven1 NncOc:s de: rekvincill proporctonal a !j:r.tndez.a. de 
sua compasiçio, A ptlnclpal delas t.zlva SCJI o gerenctamento_~o Ft."SAN. desde o 
~~tab-e!CC'Imento de d1~nzes para ulli~Z:Jc41o Ue:Kentrahuda lio f-undo ~te ;s "'~·ahueiO ~ " 
curnru!c: de ..ua aphcaçio '' tmpr.."$0ahdaclc Uus cni~'TlUll li.mnulol<lu~ ,.,n ,ulcu.tutlu ,le 
campostclo t:l.o represcmattvl pemme ~por IJUe ~~ praiiC:IS <;.bcnlehsn~. ~.tr:..~tensllllJ~ ,!J 

gcstio eentraliud.a. 40's .recunos pubb<:os. sqam s.ubstltUodu por m=:~m:o:mos tlc u.udaw."i 
cornrole social. 

Por fim. men:ee sa.daçio o zelo do Projeto em fazer·$C ma~s lloa'kl e, 
por oSSO. mli$ duradooro ao remeter 11 nonna reguiamentadota díspos!livos ~~~ como a 
composiçlo. orgaruzaçio, competêneta e funetonamento do Conselho N1aonaJ de S~to 
c de SUl tespceriva Stci'ClltU; Executiva c: 1 definiçio do CQnt.:udo, cntenos c prazos que 
mstrulfio a elaboraçio dos re!atconos sobre a "Siwaçio da Salubridade A.mbrcntal no Brutl~. 
bue do Pl1.n0 Nac•cmal de Saneamen1o. o qtW, por :rua VI:%. ·e ó Umco mslrumcnto habtl para 
onc:rnar 1 apligçto dos rcomos do F1JSAN~ (an ~~.-:q O o ) Des.sa forma. • ~em preJUlZO da 
prcstCD rcdamada. com J<lstiÇI.. p~ a aprovaçio do ProJetO • -1lgumas contobUI<;~ 
valiosas' poderio ser Jeguimuncme mcorporadas na Cllpediçio do regulamento prev~sto 

Trata-se. porwno, de propoua de •ncsi\ICI merno e opoltUIU<ia.de 
COCISidenndo. contudo. o Jã comen1ado indíciO de .ncoi\St:ttuetonahliade da nnc:lltrva 
pa:lamem:ar pua a cn~o do Conselho Nac•onal de San~nto • e ate para sal~asuud.ar o 
Pro;e:o de eventual Veto por essa raz.lo - . Cl'ltendtmo$ prudenu! ql.le. tU fonn1 do que prevC 
o lllt lO I. I. do R.eg!mento Interno. esta Comnsoio cne.unmhc -consulta e:;pcc1fica a dout~ 
Carrussio de Consmutçlo, JusttÇI. e Cid~ que. melhor c mazs propnamente, podcra 

_ cscl.v«CI' I dUVIda IU;SÇIII.da. 

·'1 .~>tJFI:CI./,'0: •• ·v· r~:;];, - 'i"'ll::':~•ur.·r.n.·-
1.:.! i<.irAHY •:\r,,-. •. lf:,l-<, ~r;-M;, 1 rw 
.;J ~~·:r;·IIMoL.;.'J JIJAtl !r 

.,.ol otoJII!IL~' · "'u,:o 
"S •'A"!l..U 'Cl.ioJlO 
'tó ·I!HCE'- •• ~t:i>'l·:i 
,17 "'IJI~AN . i) 
a ~v.::r:o .... ,,·;;~< 

w'l • .\i-1="(\"'">o) • .",i\•~llb'' 

'" ·J~OF:oli=. ·liJ.!.~"''l 
l1 .J04o t'l?l'll'l~·r, 
12 ~Pt-.Qcr·:> t:<"'F"~ro.;!li."t 
f3 !...UC:rOJO _I'(IRH.l..LA 
'"' ,;uREO 1'1~'-'-0 
t~ MAGNO I:IAt:Cl..Af( 

_ REQUERI:-!.01':'0 
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'e:n 12 de: ma.Lo cie 1994, sobre o ProJeto tlc Lei d.! -;.imara 

n9 199, de 1\193, que ~:ispõe sobro a Poltt:a.ca /llacJ.or.al de 

DIAD·JI-94 

S4la cl..J.s com:a.sséies, e11. l.J,r• 

S111nacior J'IJTAH"r MAGALHAES 

Rel;ator 

TltECHO DA REUNIÁO DA COMISSÁO DE ASSSUNTOS SOCIAIS DO 

0 SR. PRESID~ RELATOR (J1.1tllay Mal!'llhãc:~l • Vnu suliciHIT 
prcte'I'Cnci;~ parJ tln1~ proJCUJc'; f.lc: l.jUO: ~uu n:b1ur. l>ll llCII:' I~ ~· _;u, !,;,u pn•1etus qu~· 

prcc.:ISam de ser c:wmanadct:> rm.w noiu 11'1:m d1rctamentc p>~r:1 n plo:n:tnu. ~·mm ~·u prupnu l" 
SUhCIIC:T, 

Eu jã aprc::;entcl p:.uc:ccr :w Item I& cm rcun1âo anlcTitlT. c !luhc:Ltt:l aucJu:noa 

Ua Comiuâo de Constituição. Jusu~a c Çidadama arcspe1m lle UITI3 mau:rm sotlre a qual 

tinha düvida tl~ constituaonalidade ou miu da cnaç.ão tlu Cunselhn Nac10rwl de 

Saneamenm. que eJta m, boJtl dtJ prO)Cm. 
:'>ín tina! tlo meu p:llnieer, nâu lendo vu!c.ln a rl:llp!.lSI~ IJa Com1s!lâtl c.lc 

Constituíçiu. Jus1iça c: Cidadanm. tl que espero h~ v.inm me:~eS, me baSt:M> n.uma ~1tuaç-:Su 
rr.iuca. O E.'<;;cu11vu ,;:i tmnuu c.h:ctsc'!C$ tlili:rc:nlc~ cm c:L'III!i. :~mo:r1nr~~: '"'" um ,1,-;., ··asc>l<o " 

E.l:ecuuvu s;mcicmnu a cn.1'<4it1 c.lu ~cmsclhu por lniCI:IItv:l parl:mwntat. ,, •lU<' '''' nW<< 
c:n1c:ndtmcnw ~erm duvlc.lt!Stl. Ma!> t:m uutw casu tambem ~c1uu. ::,.:ndn nmtcr1:1 il;a m:nur 
tmponincta ,e pmvcmente tle um ampln entcndJmcnm. roUas illl aS$(x;t:!~;óc:. (jUt: entrar-um 

em entendtmenm na Cãmar-4 no dectlrrer de v.irios anos de dis.cUS$Ílu . .:u resatv1. cninn 
relator - e sc:r.i. ap:mva.OO tlU não pela comtufm • manter a cnaljâtl dtl ctmselho. Se n 
E.l;ecuuvo des.e)ar ele ~a. nãn pode nem t.hzcr que mls aqui fizemos alsuma cniS<I que: Já 
sabiai!WS de antcmim s~r !ncunsmuc::tonul porque o p:mpnu õccutrvu .1a mmtlu a~ duil~ 
deasócs. uma tav&iwcl c outr:t cnnmi.r111. 

~ado nrstn. c par:! evitar a dc:vuluçiio dn pr<!Jetu ;, C:imm··o~. pntquc ~c 

• rt::tir.hscmos esse 11em tC1'1U qut:: remmar ii C'rim;m,,, no mt::u parecer m:mtenhu a cn;~cful dn 
<."tlnselhtl. Se V.&·~ que>crcm lt::rcl ncwamentc es~ pamer que 1:'1 tnt I;Llu ;<ntcr<ormcntc c 
ftu ·d~wbuidtl a wc.lu~ os Sn.. ~nmlun:~. Se na;, <.l<::Sclôlrcm que tu mc;a ,, lo:nuro~ . ~nlucar.:L 
uucm t::m <.li$Cuuiltl e V(ltuçio. 

O SR. ROfiiA.LDO ARAGÃO ·Sr. Prc~tdt::nle. quero um c:.c!~lrt::clmcnltl desta 
matena. 

v.e.~· t.hs.'c ~tu:" C1C:CUIIVU tc~c tJu;l)> ;LU\U\Jc~ fl:lr:l Um:l lnC;m:l ~nua,;,.,,, 

uma vettlu c tlutra ac:llt>u. Ou:1l e'! f1Cl$1ÇÍLO Uu Exccuu~u'! 

, ~·~'1.!1'!1 ..:..: .• :.:)a Ulr.::u:,, .: ,u,'t_.:t':;,,' 

O Sk. CID SABOI..\ DE CARV-\LH() • :-tr. l'rt:)>lc.lcmc. oJ<.'lll:l" r;,zer urrt,< 

-..;, l..eL <.l..: D<retrlZC:)> c li.t~e~ t111 b.lu~:~•t:a<> cst;• nrev<)>l:t. '-' '-''''" dth~<! Z't:mLL<.:;>t>_ 

oJn Pmjc:tn oJe Le<. a t:no~t:,'m mmhem uc um ~1m~clh<1, 1:. cu.l.\tmn ro:!:IIL•r ue-.. ... t mm~:n.L uu<: 
reeebcu mutw emendas dos St::nadores c C'f.:putados. uet uma rcaõlt::io quuc que 
• uJtonz.anva ao Poder Executrvo para i cnação do Cnnsctho l'V:~.c:umal LJc EdllCaçâo. Porque. 
entendo cu. pela G.mstttu!Çâo n:io tt::mos competCncta. para. t::sse upo de Pr;tnc'lsta. 

O SR. PRESIDENTE. RElATOR rJutany .'\.la~;IIMcu • I'·""' mmbé:m lll< 
uma 1\JC:<a que SUrgiU. móiS Csmu chamando n aten~:io f<nra <l~alqucr nut~.hl<ll:tljàt'l, c c:s.-.;t 

nào c mndtfic:lçiiu de n::tbç.;'m. c U[Tia m••~hfica.;:lu Ut:: mcmn. Uua14u<.:' ""'U.:o~:•.;;n>l.<r:t" 

'"lfOJCILl reto;~mar aCamara. Pnr esta razão ucatel a matcna. 
Se nillo ho~ n precec.lcmc du E.l::camvo ter sancnmat.lu mesmo to:ndo que 

retorn;n i Clmsra eu SC:I'UI. <:<mlr.:lflo. mas tendo '' E~~:etuuvo sancnm.uo.ln um lJos pro;t::tos 
'lue cnou um conselho por aniClattva parla::'lentar. na tjJ.ivzc.la. n Exi:-eunvn Ctlnstder:mdo que 
a deU:I'rtllnaçiO COJTela (: YCtlU. de YCta. 

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO- E<J vt"lu ctmcmdar com V.Er. porque 
desde que: a m~~têria é multo tmportante e se a l"rcstdl!ncta da R.epUhhca ..:J.nc1onar estara 

saneada a questão da in~tsanv.a. 

O SR. PRESIDENTE. REUTOR (Juthay MaJPalãt:~J · l "'".:"cm vma~au. 
pnmel.l'O. :a renr'lda do encamtnhamento da questão ia Commào dc L\lnStl!l .. m;:áo. JI.IStl<\3 c 
Odadansa Já que eles nio responderam. Peço a ComiSSão que aprove o rcc;uenmento de 
remcsa. àeUC pedido de audiCncta. 

. 9SR. RONA.LDO ARAG.ÁO -Eu VtlU concordar. :J.le j>flfO"..; 11 Ellecuttvo não 

O SR. PRESIDENTE • RElATOR (Juthay Magalhães) · Em votaçillo o 
rcqUt:rimcnto. 

Os Srs. Sc~t~~dores 411e csuverern de acordn 4u~rra"!_ .[lt:_nnnncccr 
-·o.cnta®s.( Pa.usa) 

Aprov.do. 

Em vota~o o p.ttceer. 
Os Srs. Scnadures 4uc estrvcn:m Llt:: acor<Jo 4ue<ram pc:r:nant::cer scmados. 

(tlausa) 

Aprovado. depors de vános anos.. 

COMISSÃO OE ASSUNTOS SOCIAIS 

OF./CAS O.UJM 
.-

_, __ . 
Brasilla, 24 de novembro de1994 

" ... • _.) .. .J"-·~i 1,- I ' 

/ -(/.Ü : ... ~ 

Em raee da nova .tlcliberaçio dHta Comissio sobre o 

Projeto de Lei da Ciman nv 199, de 1993, no sentido de dispensar 1. 

audiência da Comisslo de Constitulçlo, Justiça e Cidadania e, de sua 
imediata aprovaçlo, :solicito .1 V. etL a devolutia do nefcrid~ proje!Õ a 
Comisllo de AssuntOS Sacias para o devido enesminhamento i Secretaria 

Genld.1Maa. 

E:uno. Sr • 

Atenciosammt~t, 

"""'í-~~:-
.iUTAHV MAGALHÃES 

P~idente 

Senador MAGNO BACELAR 
Prcsklellli d.l Comiaio de Conttituiçio., Justiça e Cidadania 

~ 
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PARECER N' 241, DE 1994 

DA COMISSÃO OE CONSTrTUIÇAO, JUSTIÇA E 
CIDADANiA s6bre a emM!da de Plenário. de 3uton~ da 
sr SenadOr J.:.!kr Rocha, oferecida 110 Pro)oto delet do 
SenadO n- 72, de 1994, que "'leteescenta _perágrafo ao 
art. 110 da Lei n" a <443, de 16.01.92 • Le1 Org:âna do 
Tribunal d& Contas da UlUlo, e aftera • redaç3o do 
inoso IV do mesmo a-tlgc. 

RELATOR. SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO __ 

Rctomam·me Ol atltOS deste prejeto de lei. pan o fim de :tpreciu a 

emeOOa. oferecida em Plenirio. pelo tinincnte Sena®!' Joio Rodla 

Em ~ justiflcaçlo. o lll'IOf obrcrv• ~ apaw acres«ma I'CSfl de 

execçlo mínima TIO que cangc ao~ dolauxiliues d& ~e rlOS GablnaeJ 

de Miristro, do PrQCUrador-Geial c de fwditor, 11.1 ~ra ~-~ d::~~~ 
Unilo. ~endo a mlaçio original d~ inciso IV do &tt. \lO da. Lei 'l1•1.44~. 

Auim nndc. eonsiderudo .;ue a referldi!l 

Emend~ viu apcnu aprln~orar o teor da proposir;io, 

somos pela sua aprovacio. 

PARECER N' 242, DE 1994 

Da COM_ISSÁO DE .-\SSUNTOS ECONÓMICOS 
<10b~ o OficiG""S" n~ 511.19'U !OF. PRESI· '14f1!1:a. 
de lJ.07,94. Pll o~), do Sr. P~tdftllc do B:tiiCG 
C:entnl de BruaL ftla. .. mllalldct :s0 Senado Federal. 
~olkiu.cio do Gonnaador de Esudo de P«<la•tt.ce. 
rdariY:a :i. ooer:ariG de crédito ntrme 11 lU rnotada 
pd:a Co111~-.b'- Eacr'2ftM:a de PcmJUIIb~KD ,i. A .. 
jQ•Io :ao Krcdilaa&allc. Fir Wirdcnadba•- KFW. -
y:aJor de RS 9.J96.4ts.oe. cqiiiY:a&mta a DM 
IS.OOO.OOO.to. cujos r«ursa serie dnciaacto. " 
Pn(n;.. de [:~pude U Siui!Ma Elrlrin de 
·rr.aasmi:uào e EkriiriUCk d.aqlldc t.udo. 

Vem a esta Comlssio de Assuntós Econõmicos Oficio do Presiderue 
do Banco Ccmra.l do Bras1l ~~:·,hando solicitaçlo do Óovcinador do Estado 
de Pemamboca para qt;. "";o .Juron:zada por CSla Ca.q. a conttagarantia do 
Estado t operaçio de ~to cltlemo que contarà com o aval da Undo. 

A Çl)mpanhfa E~ca de Pemambt~co - CELPE re:tliura a 
opcraçjo no valor de RS 9 396.495.00 !nove milhões. trezentos c noventa c se1 
rnll. quattoeentos e novt:nta c crnco re:us) de 01.07.!>4 . ..:orrcspondendo a DM 
15.000.000.00. com" Kreditanstalk Ftir Wicdetautbau - KFW, Pára financí:ir 
parcialmente o Programa de Expansão do Sistema ':!Cmco de r rnnsnnssao .: 
Elemficaçio de Pernambuco. 

< • 
a) vai~ pret:endidÕ: RS 9 396.495,00 (nove mllbões. trezenlos e noventa e se~s 

mtl quarrocemos e noventa e cmco reatsl. cqUiv.:~lemes a 
CM IS.OOO.OOO.OOCquinze ma:;,ões marcos alemàt" tem 
0"1.07.-9-1. Sl:ndo: 

I- RS 8.832.705.30 folio rmiil&s. Oitocentos. c lnll[a e dois 
mal. setecentos e Cinco re:zis e mnrn cenr.l\'OSJ. cuuJ,.'r~!..:, a 
DM I4.100.000J)O. antuJo ck emprcst~mo; e 

(( - RS 563.789.70 Cqwnheruos c: ~CSS<."l\1:1 .: tres mll. 
<:~etecentos c: oirenta ~ nove c: setenta cemavo~ 1. <.:qwvalentes a 
DM 900.000.00. :1. tirulo de conmbwção rinam.:...:n·a: 

bl;uros· pilrco:!!al !1.5°0 .:~.a. IÍXI)$. ~endo que ~.5-0 .. a a ..:m DM :.<:r.l mmsti:ntio 
.10 1\.FVv'.: "' r.::~rnme. ~-""· nào remtss1vd Ju c:xtenor._s._~m 
1!!:-.ado :1. t • .'redlto c:m moeda lucal. numa ~;onta .:speer31. para ,l 
!in:rnctamento Je proreto Je ur.p<'rt:incJa pnon1ana Jencro da 
í!l>iiiiCa Je Jesen\-'O!\>tmc:mo :-.:u~:!ndCI .! ,>bngação de 
p::Jt;amenro desta parcda ao Kí'\1,', 

parcela ll 2J)"'" a a .. li'tn~. 

.. , .. :ommument tee·· rp:lrcel:ls. I e -! 1 t !I.~ 5° o a.a .. contadus a o-amr de.) 
meses :.tp._., .. ·!:Ira da :l::õSlJl:ltura do cuntt:.ro . 

. -- ·- -

d) ;uros de mora ! ~obre pnm::1pal e JurtJs • partcl35. ! c ll'l .'" .. J. a . .Jc1ma d.J 
ta'ta de desconto do Deutsche BunJc~ank . 

• t .. klimda m.'l par:~;anto un1~;o do Jr1 I'. Ja L..:t E,radual n' 
Jt} 550. Je oS o! •li. ~m: autonzou a •'PC:r:Jça,J. 

- . - --

~~ 1 desnnaç:lo dos recursos Prn~'Tama de E-.:pansãO dn S1!>tema !::lc:mco-
<.k Transmtssao e Elemtka~;ão Jo 
Esrado de'Pemambuco: 

: 1 o.:ond;ções Je pa!_!õ!.mento 

·do pnnctpal Parecia! ..:m ,;o 1mnta1 parcda:; semc:$ti;J~><. 1:.!u.u, e 
..:on~c:t:LiliV;JS. 0.:11111 pr.v:u de ..:arenc1a di: ~ J.nO~. 

?arcel3 !I: <.:1:\ .1() tttuarental parccta:. ~..:ml!~traJs. ;..!uaJS .: 
~·,msc:cutt'a~. Cllm pr:17o d~ <.::lrcncta do! ! O anPs: 

·dos JurllS. tparce~ ! .:: m· sc:rru~str.dm~nt~ \en.:"!\iiJS •. <:m _:.o 06 ~ 
.30 I:! do: cada ano. 

• Ja "comrnttmen1 rCe"· tparcelas J ..: 111· seme~ualmente 'c:ncrdas . .:m _;o 06 .: 
.;o 12 de <.:ada .1110. _ "cnct..'fld.o....e a pnmetra parecia 
JUmamenre c um us ;uros. 
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apos a em1ssão Jo L\:rnlicado de R~c!Stro. mediante 
t,:'Omprovaç:l.o, Jc .. -endo ser pagas em re315. .:xceto 
aquelas mcomdas no extenor._que so po~m ser pagas 
em moeda estrangeira. 

EmboCõl. a CELP-E. como em)X'CSa. não- neCessite autonzaçãO ·ao 
Senado federal. para contT.ita.ção- da operiçaõ. ã COOtra!,!3lõlnna a ser oti=ric~Cia 
pelo Estado. e o aval da União estão submetzdas as condições estabelecidas nas 
Resoluções L I i94 e 96/89. desta Casa. 

O aval da União para a operaç;io de credito sob analise tb1 objeto da 
Mensagem PresidenCial n" 360~ de 1994 (Mensagem n~ 1 060~ de 15 1 1 .94. na 
ongem). e da E:o.:pos1çào de Mot1vos n~ 384. de 23 II .94, Nesta Ultima o S-enhor 
Mimstro da Fazenda soliCita ao Senhor Prestdente da Repubhca que se;a 
consu:ierada excepcional a reti:nda operação. ilos tCrmOs do ~ -'0

-. do art. 71, da 
Medu:ia _Pro\1Sona 681194. que suspendeu a concessão de ava1s da Umão 

Os procedn!lentos pana concessão u01 <:."tCepczonaildade ac1ma 
rcrertda t'or:un ~stabelec1dos pela Port:ma n" -169. de~::: 08.9-L do Mmtsteno da 
Fazcrlda. ~ mcluem entre tlurras C:ottgCnclas. pareceres ta"orave1s da Secretana do 
Tesowu NacmnaJ e da Secretana de Poliuca EcoiiOmtca. os qua1s constam do 
processo a;a exarnmado (P.:lfccer STN:COREFíDIREF n" ~51.~de 13 0994 e 
~crcs n" 210/SPE. de 18 lO 94 c n~ ~28/SPE~ de OS li ,94, rcspecuv.uncntc. 

Embora não tenha szdo ane:otada cUpza da publicação da concessão 
da ~.'«:cpctona1tdadc no O O. U .• ~.:abc reg~sttarquc o E'<.mo Scilhclr Presidente da 
R~ubhca.. na Mensa~~ ac1ma retenda. comuntcou ao Senado F~iler.ll Ja haver 
atasmdo a suspensokl do ""<ll da Unzão para o contrnto cm tela. 

Do proc~ const3.m ameia a llLtonzacdo k;:Jslau-..a tlez n" 10.550. 
de ll8.01 9U. :1 L~t Orç:mtent<ll1:t para 199-1. 0 Pf:!.no firu"nriniz3l JO Est:ldo de 
?em::mbuco e as declarações c3bzvezs sobre " cumpnmenro · .LlS 11bngaç6t:s 
consmuc:tooa:zs por pane do Estado. 

A Secrct:lna do T escuro Naczon;~.l - 'iTN m'endl:lnte u Parecer Ja 
refendo. pondera sobre lJ f.:uo de que as mmwas de contrato por el:t C:t:lmlnadas 
bascav.un as datas de hmtte de autonz:u;o1o e mtczo tb amonz:zac;:do. o:onszd'erando 
a lupotese de OSSJnatura do conlr.lto cm dezembro de 1 99:!. Faz-se necessai'la a 
:truall%3Çào do contrato que t..-mbota c .... prcssamente rcquenda pela STN. 
prcv1amente ao o:nvzo do pm:csso ao Soi:nadõ Fl!dc:ral. nào tOt atendida pela 
CELPE. Nesse scnndo. n mznw:t conr:r.nuat que :re~'tlndo a Resolução 9Mi9 dtve 
1nstrutr o processo n<io o tOk asstm como não consta do mesmo a anal1se da. 
Proauõldona da F:.u:cnda NaczomU sobre o c:ontr.lto. contOtme prec:ontta aquela 
Resoluçâo. 

Mcrtczona ;unda o Parecer da STN terem s1do atendzdas :ts demaJs 
condições para contratação da operação por parte da CELPE. a qUal fut 
credenctada Junto ao Banco Central do Brastl (Cana FIRCE/OIANT/SUCR.E-C- -
94/099). 

O custo total do ProJetó fu1 calculadO cm OM 3::! milhões. dos quaJs. 
. DM 17 rfulhõcs correção a conta da CELPE. com desembolso prCVIstO para ~ 
anos. 

Com u objetlVO de :1valt3r :IS .:ondzçõcs p;lt;l concessto Je 
conrrn~tt.a por pane do Governo do Estado ck -Peni:unbuCo~ I) Banco C.:nlr.ll 
<!mlhu o Parec:C. OED(PfOIARE • 9411 0::!5. de ü7 07 ?4, iiõ qual ailiSta u 
~:nquadnmento do Estado de PettÍambuco nos hm1tcs -de tinanc1amento 
.:stabclec~dos pela Resoluçàd n~ 11/94 do Senõldo Federal. 

Dentre 3S e:agêncw consrantes da Rcsoluç.\o n" 11, d_,_ _,lado 
Federal. inclw-sc a apresentação. por parere do E.stado. Mun1cip1o ou Q,<;tnJO 
Fedeai. de Ccmdões Nepnvas de Debito Junto ao INSS. a C.Uxa Eccnóm1ca 
Federa! <FOTS) e i Secmana da Rece~ta Federal. No o::sso em apreço. as 
cemdões apresentadas pelo Governo do Estado de PernambUCo ~comrnm-se 
com a validade vCnctda. 

A Procuradona da Fazenda ."'aczon:d znc:dtd:uue lJ Parecer 
?GFN/COF n.. I :!86194 endossou o cntend1mento U:t Secretana do T esow-o 

:-lacJonal e d:l Secretana de Po!iuc::z Eo:ono1mc:J. •:ll:lntO .ts cunatções para a 
-.!Onccssão d-~: e'l.ceoc:ton:llldõlde pre\"tSt:lS 11:1 :'-. l_~uni:!. Prn\I~Llna n· 11'1 I .'9-1 

Pdo ..::-.:posto somos doi: p:ltecer t:l\t1r:J\d a que ~'1:13 O.:.\.lnCe-d1da :::1 

.unonzação suhcttad 111J Otic10 ·s· 11· ::~J-•l.l.. nos termos Jo :-:egmnte. 

PROJETODERESOLlÇ.\0 NE1 S'ô,::~>e 1"39-4 

\ulonza o En:~do de Penn•rnbuco " ofo:rt<"er 
~omr:uEar3n1la :.t oper:&cio de n~ito uu:rno "' 
'("r OOIUr:n:ada entre ::1 CompanhU! Ea~iu 
de Pernambuco- CE LPE e o h:redifaastalt Fi r 
Wied~ufbau - h:FW. com o .llVII d.l t:niio. 
no valor de RS 't396.495.00 eqanvalentn a DM 
15.000.000.00.- E:\101.07~94. 

<)-SENAOO.FEDERAL resolve: 

An. I~ Fica o Estóldo de Pemiunbuco aumZ:ldo. nos termos da 
Resolução n~ I !.'94. do Senado Federal. a conceder Conmgaranua a operação de 
<::rêdito e:"temo a ser contnltada entre a Companhia Ener_;.'d'ICll de Pernambuco -
CELPE e o Kredu:mstalt Fur Wiederautbau • f.::FW. no valor de R5 9 3%.49:S.OO 
t nove mtihões. trezentos c noventa .: ~ts zntl, qu:mocentos ·c nov.:nta c c meu 
rcrusJ. o..oqutva!entcs a DM 15 (I(JO UOO.OO. cm UI o; 9-1 ' 

~ 1'' E a Umão- .:tWllnz.:tda. izus termos Ja Rcsolm,:ão 11" WJ/89. Ju 
Senado Federal. a conceder J;:ltantta a opt:raç:l.o refenda no "'õ;aput'~ Je~te :Jrttg.o. 

~ ~o A opernção de credito t::ottemo ora autonz.lda desnna-se :to 
financtamcnto parczal do Pro~ de E:otpansáo do Ststema Elclnco de 
Tra.nsrntssào e Elemficação do Estado de Perriambttco. 

.:tl vnlor pretendido: RS 9 :96 -!-95~00 c nove muhões_tr~z~ntos c 
.-ezs mtl quattoc~ntos e noventa o: c1nco 
.:qmvalentcs a DM 15 000 OOO.UO rqumz~: 
alemâesJ em 01 Oi 9J.. :>endO~ 

·~·:lt$1. 

lõtlillli~ marcos 

! ·RS R :-!3::!.-os . .:o ll.)lto.tmlhões ... macemos..: rnnm e tJots 
znzl. ~~ceemos~ cmco re:us.: tnnta cemavos1 . ..:4u1valentcs :l 
OM 1 J. I 00 UOO.UO. a titulo Je ~presttmo: c 

U - RS 5ó.' :-se;. 70 lllUmhentos- , ... ~ sessema ..: tres- znll. 
~tecentos .: J)ltenta c no11c c )\!tenta centavmoJ . ..:quwalemes ::1 

DM 1JOO 000.00. a muJo de conmbwç:io tin;mce1ra.: 

b) JUfOS. parcela l 6.5°o a a. th:os. ·:;endo !.IUt: -1.5°'~ a:a. em OM sem tr.mstCndo 
;.tO h:.FW c u restante. ::!.'"'0. não remtssavel ao C1Ctenor. ;,em 
levado a credtto cm moeda local. muna conta espectai. par:t o 
tinanctamento de proJeto de tmportànc:ta pnontana dentro da 

poht1c:1 Je Jesen'l.·olVlmcnto. ~ducandu J ubngação de 

parcela li 

pa~amenro desta parcela ao KFW. 

~.00::. a .1 .• ti:-~os. 

(parcelas l c 11) 0.::!5°·o i1 :l. cont:ldos a p:lrtll' de 3 
mcst!S apos .:l J::~.ta da asstn:ltura do ,;.ontr:lto. 

Jljuros de mora· 1-,;obrc pnnc1pal .: /HrO$- ['!3rcel:lS l c- (I) :o~ .:z a_ actma Ja 
r.a.\a Jc Jc~C\11110 Ju D<!utsche BundesbanJ... __ 

c 1 despesas g:er.t1s ltmtt.adas a 1),! '"',, Ju ~oalor do !in:tllCI_:llTic-nto. 

n conrragaranu:t a detimda 110 parn~tO uf\lco do nrt_l 0
• da Lct Estadual n~ 

lO 550. deUS OJ 91. que autonzou a operação. 
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g) garanudor: Republica Federatava do Brasil: 

hl destlnaçoio dos recursos: Programa de Ex.pansao do Sistenu Ell!:'trico 
de Trnnsma~:>ão o:: Flo:tntica..;ào do 
Estado Uc Pernambuco. 

i 1 condições <k papmeruo: 

-.kl pnnc11'3l: Parcela I l!m 30 ctnntat PõliCc.ias scmestr.uS:. -,~'liilise-
..:onso::cumas. com pr:u:o de carênc13. de 5 anos: 

-dos Juros: 

P3tcda H. .:m -ltl 1 q~.~arentaJ poucelas ~emesrrais. tg:ua!S ~ 
.:mtsc.-cutl\l:lS. c um prazo Ue Cóll'Cnct:l de lO anos: 

I parcelas l, c Ut ~.:mesu-:llmeme \·enc1dos. o::m 30.06 e 
:;o. 1.:! de cada ano; 

-..i:l..~t:ommltment t'ee": tparcelas I e 11): semestr.llmerue .,,enc,das. em 30.06 e 
30.12 Je cada ano • ..,encendo-se a pnmc:ira parecia 

. Juntamente com os juros: 

- das despesas ger.us: após a emissáo do Cert1ticado de RC1,'1SU'O. mediante 
comprovação. devcrldo :>o..-r pagas c:m reais. cxceto 
aquelas 1ncomdas no e:uenw. que só po5Salll ser pagãs' 
~moeda cstr.Uigelril. 

do EsiadÕ do Esplrito Santo pàia emisslo de Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Espirito.s.ato- LFTES. cujos recursos destmar.-.io ao giro da divida mobiliária 
do Estado. vencível no t•xmeme de 1995. 

rtruto 

670130 

A emissio em apreço aielldl:ri :b seguintes condições: 

a) qu.a$ic1He: a ser definida na data de reajuste dos titulas a serem 
sabstiruidos. mediante aplicaçipJfa Emenda Constiruciooal 
n• 03. deduzida a parcela de 21.90 !1.: 

b) modalidade: nomitwiw-transferivel; 

c) rendimento: iguiJ ao das L.ctm f"mançciru do Tesouro· LFT, criadas 
pelo I>ecmo Lei n" 2.376. dcall.87; 

d) prco :de ate 24 meses; 

e) wlor aomiaú: RS 1,00 

f) caracterisricu dos rirulos a semn subsriruldo$: 

VENCIMENTO 

IS.Ot.95 

QUANTIDADE 

130 . .564.851.465 

. COLOCAÇÃO 

Art. 3" · A presente autonzaçio deve ser exercuia no prazo de 540 • '..\6.01.95 
iqumhen~os e quarenta) d1as contados da data de pubhcaçjo desta ResoiUÇ41o. t ' 

VENCIMENTO 
15.01.97' -

TliUt.O 
670730 

DATA-BASE 
16.01.95 

1\n. -'" 
publiRÇ4o. 

PARECERN"~,DE1~4 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS sobre o Oficio Ms~ n•·n, de 
1994 (Of. PRESI. 3360. de 25.)0.94, ·na 
origem) do Sr. Presidente ·do Banco Cennl 
do Brasil, cncaminbando ao Senado Federal 
solicitaÇio do Governo do Estado do Espinto 
Samo'rc:lanvaao pedido de emtssio de Letras 
Fintneeiras do Tesouro do Estado do Espinro 
Santo • LFTES. CUJOS n:c\lnos destlnar-se-io 

ão giro da divida mobili.íria do Estado, 
vct1civel no I" semestre de _199~. 

O Senhor Presiderue do Banco Central do Bmil encaminha i; apm:iaçlo 
do Seriado Fedcnl. mediante a conespondi!ncia cm epignfe. solicitaçlo do Governo 

h) fonna de colocaçto: arravC!s de oiCnns pUblicas. nos rcnnos dn 
Rcsohu;Uo n• .56S. de ::!:0 o9 79. 1k1 làm:o 
Central~ -

i) autorizaçlo iegi.S·i~: Lél-n•-i:ft6, de 27.0-1.89 . 

• ·~ Acompanha a solicitaÇiO ein. ajmço o Paiecer DEDIP-BASEP/Dl'ARE 
· • 94JS69. do Banco Central dG Brasil. o qual mfonna que a operaçlo pretendida. caso 

cferivada.. nio redundaria em in~ia dos limites diJposcos na Resoluç:lo n• 11. de 
1~. do Senado Federal. que rege a matma. 

' . .'. Cabe assinalu que a Emenda Constitucional nG 03. de 17 03.93. admite 
,,&penas., quanOÔ" do , '{C"Cimcnto dos titules Jâ Ctmridos. o gzro do "prino;ipal 
devidamente atualizldo~. A refenda Resoluçio nG li defme. no § 6•. do seu ·an. I !i • o 
indice de comçio próprio do titulo como critêrio de obtençJo. do pnncipal 
devidamea(c llftlaliz:ado. Com essa definiçlo. o giro da dí'IJda mobthina podena 
alcançar os 1 00%. ' 

Na entanto. a mesma Rcsoluçlo estabelece. em seu artlga 21. que~;. di 
·'''R.c:celta Li~da Real eleve :~er;empenhada no equacionamento da divida contratual do 
'Estado. erw 1994. dcvc:ndo as ICVC!IftWS sobras ser empregadas no resgate da divida 

· ·' mobilüria. A esse respeito, o Citado Parecer dO Banco'C~oontrll informa que • .I> Estado 
· possui margem de 27.90%. si:ndo.- indicado o pcn:enruat·de 12.10 ~. para.rolagem de 

· • -~ SUa divida mobiliiria venc:ivel no pnnte~ro scrncsttei9S'". • 
~ :-·. ~oressa razio. opinamÇtS pela-autorizaçlo pleit~ no limite de 12.10"/. 

da divida mobiliiria ~vel no pnmaro semcsttc de 199S. na forma do segu1nte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•?r, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do 
Espirito Santo a emitir Letras 
Financeinls do Tesouro do Estado do 
Espirita Santo. LFTES, aUos recursos 
serlo destinados 10 giro de 72,10 % de 
sua Dívida Mobiliiria. vencível no 1• 
5emestre de 199S. 

Art. 1• E o Governo do Enado do Espirita Santo autorizado • ~r 
Lettas Financeira do Tesouro da Estado do Espirilo Santo. cujos recursos destinar• 
a ao !iro de 72.,10% de sua Dividi! Mobiliária vencivel no 1•sememe de 1995. 

~ Z: A emisslo autorizada no m. 1• obedccc:râ ts seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na dm de reajuste dos tirulos a serem 
- subsritaidot. mediante aplicaçlo da EmeZ1da Constitucional 

n" 03, deduxida ~ piiCCia de 27,90 'Y.; 

b) modalidade: nominatM:-cmtsferl~I; 
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c)~ ipal.o dll Letra F"IMI'ICeita do Taou.o • LFT, aiMa 
pelo Decreto Lei n• 2.376. de 25.11.17; 

d) prco : de - 24 meteS; 

e)VIIoraomiDIJ: CRS 1;00 

•tca:KW:f ·caJdosliftll9.J&Kmn~· 

TfTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

670730 15.01.95 130 . .564.131.46$ 

g) previslo de c:olocaçlo e vencimento dos: tit'Ulos a serem emiridot. 

COLOCAÇÃO 
ló.OI.9:S 

VENCIMENTO 
IS.OI.97 

TÍTULO DATA·BASE 
670130 . 16.01.95 

b) fonna de colocaçio: atn.vH de ofaus pública. nos tcm101 da 
· Resoluçio n• S6:S. de 20.09.79. do B.aco 

Cmnl' 

i) alllOrizaçJo lqidativa: Lei n• 4.216. de 27.01.19. 

Art. ~ O prazo pua o cccn:klo da p&eMIIIe IIUIOriD91o é d8 2?0 
( duzaatos e setenta) ~ contados da data de sua public:açio. 

Att. 4• Esta resoluç:io cnn em 'Visor na data ele :AIII. publicaçlo. 

Sala dai .Seal!cf.. em 30de aovembro de 19M. 

PARECER N" 244,. DE 1994 

O. CCI'M''O OE AIIUICTOS ECCINO- 01. 
..... o OIJcio .... d" 71. de 11M (Oildo .... , 
3413. de 11.11 • .._. .. ~do Ir.~ do 

a.nco Cenlnl do llrMII. ·==··--....... F.-al ~ do GooMno ., Eado dll 
BINa, .,... ....., de ..... fiMncllln& elo 

T..ouro dO &&.do da Bllb&a-l.FTBA. dtttfnecfoc 
ao giro da Dlvkla ~ do &ado. VMdYrel no 
1 ........... ,~~~. 

1. V-.n a ... C... alicio CX" Pntsiclente do 8.-.co Central de:. Btasii •=•*"•* 101~ do Goo.wna do Estado~ Bahia P*'8 emiaslo do letras 
F"~ do Tucuro do Est.do C. s.hia-lFTBA. a.p reanos servinlo ao giro 
•-Clfvide motlili6rill c::arn voncm.nto no 1 • sornntnt do 1995. 

z. o pleito~ ínstruido nos termos~ Rosoluç:kt ~ ft/94. que di!pÕe" 
IOtn limita ~ e condlç:On pwa at; operaç6es de criditc 1ntemo e externo 
doi Estedal. ido Oisrrito Federll, dos Munidp,IOS e suas II\Jtaqulas, inciU3iw o 
t.nylmento de lftulol; de dMda p(blica 

3. C.. ......... q.., a C*1idlo n.g.twa dO IHSS cem valkbde venoda 101 
dloidli&w• revtlliciMille ~., jxaceao_ 

... O ~ C... do ar.il ~sobre a operaç:1o através do 
p._, OED1PIDIARE-M1792 de 09.11.94. no qulllanalisa as condiç6n J*oll: 
..-a t1tu1ot. t.ndo ~que • encontr11 CWJtro dos llmttes previstos.. 

L A dfvidl mabiti*i11 do EatMb da B.ni• .onga,. em 31.08.94, o~ 
cMo RI 321.3157,428.05 (hDnlal • vinM • nc:tVe mdh6IS. ~ • _.,.. e 
.... m1t. ~ • vinte • nov. RIIU • cino:J centavos), •ot,...wada, em 
.._ ~ par 2.705.255.982.227 Lelral Fitw1e:Ha do Tnouro do 
Elt8dD di; 8IN&t-LFTBA. 

L O Eado 01 Bit*, como Mlientll a Benco c.nn.. tem enrr.ntado 
~-i'CYgem de- dlvida mobil~ fincada no "'ovemight." em ft.nçio 
CID ..,.no da JiquiciiZ promovido pelo PIMO RMI, que .tMou todO o segmento di 
llulol ......... Em fU1Çio .... difio.lldede. 72% dll divida dO est.do- fci 

.. --···· tnJceQ8 por lfaa tednia de ert'llalodo 8anc:o c.nar.. ' 
7. AnaiMndo o perfil d:l di'llda mcbdiária do Estado da Bahia, vorffica..:so 
queCMI,II;J% dll mesma ttm vencimento em 1995:.e 31,37% em 1996. ACiperaÇio 
ICib .,..ilrt rnulta'ã em ~~~ do perfil Qesta: dívida. com vencmento dos 
tilulcln.l uguinteCMopon;:lo: <42,94%, em 1995; '91,37%, em 1996. e25,_69% em , .... 
L O Banca Central aduziu que, COI'lforTM disp611 o artigo 27 ela Res. 11/94, 
foi fbiado o lmta de 9% da RtcaiUI Llquadlt Rui, como valor málamo a ser 

~~~-:.=~:.~c!~:!!V: 
a..nti1 de Te!IIP'de s.mço.!f'GTS, e da divida~ das ntfl~g ;'1s 
~com beM n11 Lei rfl7.976. de-27.12.89. no -ilrl. 58 da Lei ri" 8.212, de· 
24.07.V1,,. Lei rf" 8.820. de '05.01.~. e na Le1 rf' 87p, de ~.11.93. ~ 
ardem." fiCW1dO • IW«11!AA d~ existen.e, emr. o somatório dQs. ot.edol: '*"*'***• o ~ ~ c:Wlnido, deStinada ao resgate de dividllr110bili*la n1o ---· . • t. O pedida de ~ enc:cntra-se em conformidade com as derrr.11s. 

fiOI'IMI 1eptt; v!QIIQI, e • dliM do' que o Banco Contia I do BraSil, após v&nficar 
~ o ES*IO pouui mer;em de resgate ele 0,60%, recomenda a ft:uY".,.OO C:O 
~ de ~ da diVIda mobiliãria em 99.4%, tendO por base 
juridic&l o§ W' do .-t, 15 ela RftOiuçlo rl" 11, de 1~. que dali c;:ompettnaa ao 
SeNdo F.-.. ~ cMfinir. em c.dll caso, "o pen::entual de refinanoamento 
......... ~própria de cada ~ic:rtante'' 

10. hlo apoelO. • considara"'do que .. enecntr-.n atend~ .... eond!ÇOetl 
"' t , ·t na Rnou;lo ri' 11194, somos do pantOet" tavor.i-tet aO atendimento 
dO p1110 do Gavwno do Estado Cia e.tlia, nos lermos do segt..nnle: 

~ o .Gov.mo do esa.do dll a.IQ a emitir, 
......._ dll ot.ta ~Letra FI~ do 
TMOUrO do Esllido da IWA-LF1'BA, 1 r alio .. 
a. recana. ao giro de ... dMcla mobiiUiM com 
uwoditMICU no 1• ........ dll1111. 
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640638 
'~1673 

640364 
640454 
640546 -
640637 
640364 
640453 
640545 
640637 
640728 
641736 
640365 
640547 
640730 
64176:5 

01.03.9:5 
01.03.95 
01.0!1.9:5 
01.0!1.95 
01.05.9:5 

_01.05.9'5 
15.0!1.9:5 
15.0:5.9:5 
15.0S:95 
15.05.95 
15.05.9:5 
15.05.95 
01.06.95 
01.06.95 
01.06.95 
01.06.95 

27.709.81:5.7~ 
115.927.:564 
266.153.7:51 
87.394.146 
28.363.039 
5.:545.960 

1.917.098.095 
561.075.440 
160.020.312 
36.018.177 

20.300.:537 .213· 
125.000.000 

2.237.102.101 
·232.053.401 

27.709.815.766 
!OOQOOOOO 

llo.Jll.J95.9a 

g) previsio de coloaçjo e und~Hfttai dos tftuiol a sere. 

emitidos: 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO TiTULO DATA·IIASE 
01.02.9:5 01.021996 6403óS 01.02.95 
01.02.9:5 _ .. 01.05.1996 6404SS 01.02.9:5 
01.02.95 01.08.1996 640:547 01.02.95 
01.02.95 01.11.1996 640639 01.02.9:5 
01.02.95 

1 
0!.02.1997 640731 _01.02:.95 

1:5.02.95 15.'02.1996 64036!i 15.02.9:5 
15.02.9:5 15.05.1996 6404SS 1:5.02.9:5 
1:5.02.9:5 15.08.1996 640S47 15.02.95 
15.02.9:5 1:5.11.1996 640639 15_.02.9:5 
1.5.02.95. 15.02.1997 640731 15.02.95 

01.03.95 01.03.1996 6403óó 01.03.95 
01.03.9S 01.06.1996 6404SS 01.03.95 
01.03.9S 01.09.1996 640SSO 01.03.9.5 
01.03.95 01.12.1996 640641 01.03.95 
01.03.95 01.03.1997 640731 - 01_.03.9:5 

02.05.95 01.05 \996 640365 02.05.95 

02.0:5.95 01.08.1996 640451 02.05.95 

o2.os:9s 01.11 19% 640549 02.05.95 

\)2 05.9:5 01.02.1997 640641 02.05 95 

02.05.95 01.05.1997 _6407}0: 02.05.95 

15.05 95 !SOS_l9% 6J0366 15 os 95 

!S.OS.9S 15.08.1996 640458 15.05.95 

15.05.95 15.1U996 640550 15.05.95 

15.05.95 15_02.1997 64064l IS.OS.9S 

15.05.95 1:5.05.1997 64Ó731 I.S.OS.95 

.010695 01.06 19% 640366 01.06.95 

01.06 95 01 09 1996 6404S8 01.06 9S 

O\ 06.95 Ol.l'!.l996 640549 01.06.95 

01 06 95 01.03,1997 640639 01.06.9:5 

01.06 95 0106.1997 6407;11 01.06.95 

h) rorma ife colocaçlo: ofertas publicas. nos. termos da Resoluçio 

n" :565. de 10.09.79. do Banco Cennt 

i) :autorizaçJo legislatiVa: Lei n" 4 660. dc07.02.84. Decretos n"s 
I 658. de 08._11.85; n" I .660, de 
08. 11.85: n" I .605, Qc 19 06.&9~ e Jf 
5.173.de 17.10.94. 

· ~- J" A presente autorização deverà ser exercida no pr.&ZO de 

·:~~·::.ias. a contar de sua publicação. 

,, 
,..v.J-p<;V<:'Ta '?u-t. \lei\. 

PARECER N" 246, DE 1!194 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS sobre o OfiOo •s• n" SO. 
de 1994 (Oficio (iGISF d' 416194. de 24 
de outubro Ól: 1994, III onpm) do Smbor 
Govemldor do Estalio fio lljo Qnnde- do 
Sul. solicitando ~ do Saado 
Fcdml. pera r:tnisdo de f.etriS 
Financziru do Taowo do Estado do Rio 
Grande do sw..LF'T'RS~ -aios to::urSO$ 
Jel'lo Ocsriudei ao giro da Divida 
Mobiliitia daqudc: EJQdo. vencMEno 1• 
KmCib'l!l de 1995. 

Van 1 esll Comisdo de A.s1untos ~ o Oftáo ws• d' 10194, do 
5trlhec-~do Est.ldo do Rio Grande: do Sul. ., qulll e ~ aucoriuçlo ckRa 
Cau peraaniaio de Laras.FtlllftC!iru do Tesauro do Esado do !tio Grude do SUL cujos 
~lltiO darinadolao pro da DMda Mobiliiria daqude Eludo. vcndvd 110 1" llmiCIU'e 
dei99S, 

A soticiraçlo sob c:ume ~ ser eamilllda . à lu:l: da Ruoluçlo n• I 1. 
p«1111111pcia .m J IJOII'H. nn meio à tlalftl~ do Oficio -s· n• ti0/94 Ern l\mçlo da entfllà 
e111 vipr da referida N-. o Buw CcNral do Bruil emitiu novo P.- (hre:el' 
DEDIPJD(AilE·941114. de 17 11M). ualisando o pleito do Eteldo do Rio Grande.. que 
aprcll*a U SCJQÍMU ~ 
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640453 / 
640545' 
6406371" 
640728 / 
641736/ 
640365 ~ 

640S4t. 
640730/ 
641765, ___ -

15.05.9! 
15.05.95 
15.05.95 
15.05.95 
15.05.95 
01.06.95 
01.06.95 
01.06,95 
01.06.95 

561.075.440 
160.020.382 
36.018.877 

20.300.537.213 
125.000.000 . 

2.237.102.801 
132.053.403 

27.709.815.766 
100 QQQ.QOO 

116..331.39S.'-'O 

g) previsio de coloaçio ~ ,-encimHto das títulos a sem~ 
emilidos: 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO DATA-BASE 

A divida mobiliâria do. Estado atingiu. em 3 1.08.94. o 

montanle de RS 79.184.813,03 (serenta e nove milhões. cent"o e oitenta c quarro 

mil. oitocentos e treze reais c tJis cen~aVC~s). n:prese~uada. em termos 

quantitariws. por 228.124.304.330 Lebas Finance!ru do Tesouro do EstadO do 

Mal:o GrOsso· LFTE·MT. 

A ~ sob an:ilise resul&ar.i em alongunenro do perfil da 

divida mobl1iiria daquele Eslado com \leiiCimcnto dos titulas na squ:iiUC 

propoq:io: 2S.64~cm 199S.59.80%em 1996, II,S6%cm 1997. 

01.02.95 01.02.1996 
TÍTULO 
640365 
640455 
640547 
640639 
640731 

01.02.95 . 
Considerando. pois. que se encon1ram atendidas as condições 

01.02.95 Ol.05.1996 0.1.02.95 estabeleeidas tta R~luçào n" 11194. somos de~ favorivel ao aten~ento 
01.02.95 01.08.1996 
01.02.95-'. Ol.li.l996 

O 1.02.9.5-~-----~ieil~ do Governo-do ESI;ufu do Mato Grosso, nos 1cnnos do seguinte: 
01.02.9.5 

01.02.95 01.02.1997 01.02.9.5 

15.02.9.5 15.02.1996 64036.5 15.02.9.5 
15.02.95 15.0.5,1996 640455 15.02.95 
15.02.95 1.5.08.19'96 640547 1.5.02.95 
15.02.9.5 1.5.11.1996 640639 1.5.02.9.5 
1.5,02.9.5 1.5.02.1997 640731 1.5.02.95 

01.03.95 ___ 01.03.1996 6403<>6 01.03.95 
01.03.95 01.06.1996 64C458 01.03.95 
01.03.95 01.09.1996 640550 01.03,95 
01.03.9.5 . 01.12.1.996 640641 01.03.95 
01.03.9$ 01.03.1997 640731 01.03.95 

02.05.95 01.05.1996 640365 02.0.5.95 
02.0.5.9.5 01.08.1996 640457 02.0.5.95 
02.0.5.9.5 01.11.1996 640549 02.05.9.5 
02.05.9_5 01.02.1997 640641 02.05:95 
02.05.95 01.05.1997 640730 02.0.5,9.5 

-1.5.0.5,95 1.5.05.1996 640366 1.5.0.5.9.5 
1.5.0.5.95 IS.OS.I996 6404.58 15,05.9.5 
1.5.05.9.5 15.11 1996 640.5.50 15.0.5.9.5 
15.0.5.95 1.5,02.1997 640642 15.05.9.5 
15.0.5.95 15.05.1997 640731 1.5.0.5.9.5 

01.06.95 01.06.1996 6403(,6 01.06.95 
01.06.9.5 01.09.1996 640458 01 .. 06.9.5 
01.06.9.5 OH2~1996 640.549 01.06.9.5 
01.06.9.5 01.03.1997 6406.19 01.06.9.5 
01.06.9.5 01.06.1997 ~7]1 01.06.95 

h) fol"'lla de~: ofertas pUblicas. nos termos da Resoluçio 
n• .56.5. de 20.09.79, do l32nc:o c~ 

. - il autorizaçio.~tiva: Ld n" 4 MO. de 07.02.~. Decretos n~s 
1.658. de 08.11.8S: n° I .660. de 
08.11.8.5: n° 1.60.5, de 19.06.89; e n° 
5.173.de 17.10,94. 

O processo enconrra-se adequadamenle instruido. de acordo 

com as exigincias dos arts. 13 e IS da Resolução acima ~da faJ~ apenas 

o Certificado de Regularidade de Situaç;G do FGTS e a Certidlo de Tributos 

Feder.lis. O Estado alegou estar n~iando a emisslo dessas certidões e 

comprometeU-5e a remeter esses documentos ao Senado Federnl. 

O B:anco Central do Brasil pronunciou-se sobre a operaçjo 

attavt\s do Parecer OEOIP!OfARE.c}4/1840 de 17.11.94. no qual analisa as 

condições para emissio dos titulos. tendo constatado que se cnçontr.a dentto dos 

limites previstos.;_ • 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°:{~,í OE 1994 

.~ .. onu o G"cnte de Estado de Maio 
-Groao • naiôr. •tnwá de orft"LU pàblicu. 
Letras r..auenn. do T~ do I:Jude do 
Muo GrotM (UíE-Ml). desziulldo-te os 
~ • po de ••• dMcb .. biijria 
c- l'ftlci.atiO •• t• ~aU"C dc! 1~. 

O SENADO FEDERAL resolve." 

Art. 1~ É o Governo do Estado do Mato Grosso autorizado. nos 

ltrmoS da RCsoloção n° li~ de 1994, do Senado Feder.tl a emirir letras 

Financeiriis do Tesouro do Estado do Mato Grosso <LfTE-MT), para giro de sua 
- . . 

dívida mobiliária com vencimento no 1 o :semestre de 199.5. 

- - Art. 2! A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) _quantidade: a ser definida n.a data de resgate dos titulas a 

serem substituidos. mediante aplicaçk> da 

Emenda Constirucional D0 3: 

b) modalidade: nominativ.Mransferi~l: 

c) madhamt.s: igual ao das Letras financeiras do Tesouro 
• 

Nacional - L.FT. criadas pelo Decreto Lei n° 

2.376. de 25. I 1.37: 

d) pnzo: de ate 5 (clnco)anos: 

e) valor •OIIlillllll: CrS 1.00~ 

t) ancft:r&ticas dos titulot a sereM substituídos: 

LFTE-MT 

TiTULO 
<>40365 
<>40457 
640548 
6-SOJ64 
6404.56 
640.548 
640639 
640730 
641645 -
640455 

VENCIMENTO 
01.02.95 
01.02.95 
01 02.95 
15.02.95 
15.02.95 
·.5.02.95 
IS 02.95 

-- 5.02.95 
i.5~02.95 

01.03.95 

QUANTIDADE 
81.394.1-16 
28.363,039 

5 545.960 
561_07SA40 
160.020_382 
-l1 858.816 

20.300.537.213 
7 192.625.330 

l:2.5.<~.c~ 
212 'Y:' -+Cj_ 
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TIHCIUO do Esmdo da a.hia-lFT8A. J)lt'a garo dei IUII dividi! motlil*-' com 
\IOI'1CiriW'ftO no 1• ~ cNt 1995. 

Art 2-: A emiulo deveti ...- ruliz.ldl na MQUinles candíç6es: 

a)~: as. definida n. d.ta do resgate doa tituloll • ..-.m 
substituidot. tnrediatl apl~ da Emenda Constib.JC:ic)MI n- 03. deduZidli a 
pWCela de 0,60%; 

b) moc:11111 1 nomtrwtiYa-trlnSfecivet 

c) ••dl•••&a. 1gua& ao das Letra r.nancens dO Tesouro-LFT. 
criada pelO OecreCo-Lol ,. 2.376, de 25.11 .87; 

~= 

d)pnzo: 3~ 

&)vlllornamiMI: R$1,00 

f) caactwl 1 · : etc. tfCulol; • serem r 7 ·· +'M: 

551096 
551094 
55109ot 

VENCIMENTO 

15.01.95 
15.02.95 
15.03.95 

g) prrrialo de c_,.oeaçlo • 

COlOCACÃO ~r.«;;!ME~ 

a16.01.95 15.o1.9e 
15.02.95 15.02.9E! 
15.03.95 15.03.96 

OUAN!JPAPE 

10.77<4 786.956 
28.417.305.205 
22.695.395..584 

v.ncimenlo da. titulo& • ..,... 

Il!lil.Q Q.!Id:§.!~~ 

551095 16.01.95 
551()96 15.02.95 
551096 15.03.95 

h) fonna CS. colocaç.lo: atnav6s ele ofertas púbtica, no& termos dli 
Resoluçlo ne ss. e1e 20.09. 79. do Banco Central; 

i) autortuç.io~: Lei rf"-4.828. do 17.02.e9o t..i n-6.678, de 
25.10.94. 

Alt. 3". A l)nlsente autoriZIÇio deveni ser ltlC:8f'Cidll na pruo c» 270 
(ck.ttentos e setent~~) dias, • CDI"'t.' CS.IUI pubtiaçio. 

i(. 
"/ 
\ 

PARECER N" 245, DE 1994 

D• COMrssÃO DE \SSL'~TOS 
ECONÓMICOS. ~ e Ofkio "5" a• 71. 
de 1994 (ORde PR[Sl ~· 'Uil6U,. dt: 
u.n.,., u oricnt). ele Sr. Prrtideue a 
Bule. Cflllnll c» Brai1 n~CU~i•b•• 
soliriQcle 1M ~er do Estado d• 
!\hta c;,__ pu'll c.iaM de l..drq 

fin•lteein. ... TnDitN cM Etlade de M•l• 
en.. · LF'T[.MT. c.j• rft:.- ...
deidudoi R a"'e ~ Divida Molliliária • 
f:st8ci,a, vatâwd- la._lft ck lt!S. 

REL\TOR: Senador. 

Vem a esta Casa oficio do Senhor Presidente do Banco 

Centm do Brasil encaminhando solicitaçio do Governo do Estado do Mato 

Grosso para emissio de Letras Fiaanceir:u do Tesouro do Estado do Mato 

Grosso (LfTE·MT). cujos recursos servin\o ao giro de sua divida'rnobiliária com 

vencimento no l"semcstRde 1995. 

O pleito encomra-.sc instruido nos termos da Resoluçio 

n" 11194. que dispac sobre limites globais. c condiÇ&s para a openações de 

cridito interno c externo dos EstadOs. do Distrito FedeR~.. dos Municipios e ~ 

autarquias. inc:;lusi-..e ~ bnçamcnto de tittdos da divida pUblica. 

A emissic de LITE-MT. or.~ sob analise. apresenta as 

_ scguinres c:aracteristic:as: 

3) qiiUdidade: a ser definida na data de resgare dos titulos a 
serem substituídos. mcdianre :~plicaçio da 
Emenda ConsrituclonaJ R

0 3: I 
b) •odaliQde: nominahn-transferM:I: 
c) radt.ftta&: ipal ao das LdiaS 'Financeiras do Tesouro 

. Nacional • LFT. criadas pelo Decteto Lei n'" 
2.376, de 25.)1.87: I 

d) praZo· de ate 5 tcinco) anos: 

el nlor nominal: CrS 1.00: 

f) cancteristicas dos litul"' a serem subsrituldos: 
- -- - --

LFTE-MT 
TÍTULO 
640365 /. 
6404-57• 
640548/ 

~364~ 
640456 I 

640548/ 
640639'~" 
640730 / 
641645::::: 
64045Y 
640638 / 
641673 /' 
640364 I 

6404S4 I' 

640546... ' 
640637/ 

c 640364/ 

VENCIMENTO 
OJ 02.95 
01.02.95 
01 01.95 
15.02.95 
15.02.95 
15.02.95 
15.02.95 
15.02.95 
15.02.95 
01.03.95 
01.03.95 
01.03.95 
01.05.95 
01.05.95 
01.05.95 
01.05.95 
15.05.95 

QUANTIDADE 
87 394.1.&6 ' 
28.363.039 ~ 
5.545 960 • 

561.0_75.440· 
160.020.382 
-17.858.816 

20.300.53_7.213 
7.192.625.330 

125.000.000. 
232.053.408. 

2I.709.SI5 754 
- 115,927.564 

266.153.751' 
87.394.146 
28.363.039 

5.545.960 
1.917.098.095 
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Titulo 

5) !JSJ 
sns:ss 

Colocaç.lo 

150595 
15 05 95 

a) quantidade: a ser definida nâ'data de ~e dos tiw"ios-~~ substituidos, 
mediante ~ic.çlo da Etnezldl. Constimáonal ri' ol, dMuzida a 
parcela a ser definida pdo Sealdo F~ 

b) modllichde IIOO!iN.rM-tmiSfi:rivd, 

e) rasdimemo iJpW ao clu Letru F"manceitu do TeiOUIV - LFT. cn.du pelo 
Oceretolci n-ZJ67,de25 1187; · 

d) pruo· atê 7 anos; 

e) valot" nominal: CRS l,OO 

f) cuaeteristias dos titub a seren S1b5rituidos: 

Vencirne:lfo 

150595 
t5 .0~ 95 

16.857057732 
59.136.352 

16416144.134 

g) previ$io de coloe;çio e vcnamcnto dos titulos a serem emitidos· 

Vencimento 

15 os zoõo 
IS 05.2000 

.531827 
531127 

Dm-Base 

15.0595 
15.0595 

h) forma de colocaçio: an.vUde ofertas pUblica. nos termos da Resoluçlo r{' 
565. de 20 09, 79, desu: 8aDco Centr.l 

i) autori::açio legislaziva: Lei rt' 6 465, de IS 12.72; tm r{' 8122. de l!U>2.119~ 
Decreto rt' 35.610. de 26.10.94, 

A,. in:ICruçiO do prOCCISO encontn•SC compltla. dde' consundo toda a 
doc:u~exigi,da pelo ilt1S. 2'". 13 e 15.tbR.eso_luçJo r{' 1119>4. 

0 paraccr do Bancc' Caitrâl'do Brasil. êzmido' ~ ftmç.lo do di$f)OSKIIIO item 
IV do an z• e item VIII do ilt1 IJ. da Resoluçio jà referida, .conclui pelo l!r~o do 
pleito em quest.to nos limites est:abdccidos na ~do Senado Federal. 

o mesmo PvcCer esc:!arcce ainda que. 110 euo da rolqcm solicit.da pelo 
Senhor GOvernador do Estado do Rio Grade do Slli roi ruliuda a apur.çio do limite de 9% 
da Rcceit:a Liquida Real, conforme disposiçlo tio' ai'!. '1:1 a Raolu'çlo r(' 11194, obtendo-te a 
parcela rtsiduil de 11.~/• a Jet utiiiuda' no .e da dividi mobilüria 

Com base nos números apundos pelo BACEN, verifica-se que o Estado do Rio 
Grande' do Sul possui margem de II,'We. sendo, porW!tO, indicado o pcmntUil de 81,10% 
paraaroJasemdcsua di.'oidamobiliiriavcnavdno 1" ~~ t99S. 

A ~licitdo em anilisc embora se !'Iça no sentido da roJasem de st, 1 0% da 
divida vencivel 1'10 1'" semestre 'de 1995. e em tudo semelhante lOS pleitos de outros Estados, 
que reeerw:emene: obtiveram worizaçiO do Senado Federal. p.ara giro de 91% de suu 
o~. eorn 'llt:nOmetll:O "" rne,mo periodo. 

Assim. erileitdo 'eabiVd cõncedci-ao-Goveino do Estado do IUoas-k do Sul 
idC:mieo rmamemo, eonsiderancio RiO apenas a adequada unifonnizaçlo du ast~ mu. 
tarnbCm. os termOS do parecer ·do Banco CeauaL no p se dcmcma a dilataçio do perfil de 
vencimem:os da divida ~r~a do Esbdo. a partir da rolagem: solíc:itada. 

• • 'Mlnifato.mc. porum:O. ràvomd ao acolhimento do pedido do Scnbcr 
~ do EstadO do Rlo Gnnde do Sul colltldo no Oficio •s• ICJ94. no xatido da 
~de LF'Ef'de:ninadU'ii. rotaâem da divida mobiliiria do Estado. venc:Mllno t• semestre 
de 199S, nostennÕ do scguime: · • 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"/.?<,.DE 1!194 

Autoriza it emis&io de Letras Fil\llll%iru do TtiOUI'O 
do &tado do Rio Grande do Sul - LFI'JlS. 
&.tinadu .i rolasem de SUO% {adenta e oito 
vir;ula dez: por eawo) da dMd& mobifiiria do 
Eswio. \ICIIci'veiiiCI primeiro scmc:srre de 1995. 

O SENADO FEDERAL raolve: 

An. I'" Ê o Estado do Rio Grande do Sula~torizado, nO. termos da RaoiuÇio 
rf' 11194. a emitir LetrU Fi!WJ(:eiru do Tesouro do Estado do Rio ~do Sul- t.FTRS, 
demnadas à rolagem de 81.1m'. (oitenta e oico vif!Ula pcx cento) de sua diW!a mobiliiria 
vendvel no primeiro semestre de 1995 

• rt ::o A errussio. ora :uuonuda. devera~ re:aliur sob u seg~ountes eondições: 

a) quantidade· a ser definida na datz de resgue dos titules I~ substituidos. 
atualiudos nos termos do§ 6" do zn. IS. ,da llesoluçlo ri' •'\ 
18fll4. dcdu.?lda a parceb. de~ IJ g li C.. OJJff Wlt6U( ."- ~;:,.r fit;Jt (f~ 'C.J~ 

b) modalidade' nominati:..S.-transferivd. 

c) rendimento· Igual ao du Letras Firw'ICeiras do Tesot.~to4~ LFT. crildu ~ 
OecrcloLei n":!: 367.de 251187, 

d) p:razo ate 7 anos 

e) valor tiormnal CR.S 1.00 

f) canctcristias dos tltulos a serem substituidos: 

Titulo 

531383 
532555 

Colocaçlo 

IS OS.95 
\50S.95 

Vencimento 

1SOS95 
IS.OS 9S 

Vencimcmo 

)S_05 2000 
ISOS.2000 

Titulo 

5311'1:1 
_531321 

16857057782 
j_9,J36.3S2 

!.S.OS.95 -
tS 05.95 

h) fomut de eoloaçlo' através de ofenu pUblicu. nos temiOS ela Reloluçlo n" 
-- -565. de 20.09.79, deste BaneO Ccmrat 

i) zutorizaçlo legislariva: Lei n"' 646S, de IS 12.72: Lei n" U22. de IS 02.89-. 
Occm'o rf' 3S.6tO, ele 26. 10.9-4. 

Art 3• A prcente aut0rizaç1o deve!i ser CXCfCida no prazo miximo de 270 
{duzentOS e setcma) diu.. contados da dua de publiaçio deu Resoluçloo 

A.n. 4" Esta ~o ama cm \'igor na data de sua pubfiCIÇio. 

PARECER N" 247, DE 1!194 

1M C:OM/SSÁl} DE. A$St',\TOS 
ELVNOM!c:Oti ..,. • Ofit;ls "S" ,.• .,, tk 
IH4 (OJicM PitES! JU1, * ZUI.U, •• 
~-s..Nr~tl#J!Mto(c..f 
a BraJil, m=rn'-te·M • .~ Fftml, 
""~ • a.-- • ESUikJ tio ,.,.,... 
~ - ,_. • UIÍsrtJII ri# , ...... 
Fi-.ui~a • r-"' • &ttM. • P-tú -
I.FT -PR. t:ll}os rra!ISDS' urifl llatllltJIIG (1(/ I 

p • Dil'iM MobilibM .rMpd~ bt .. 
~-,..~·"tJ. 
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Vem a ~s:slo d~~ntos Económicos o Oficio '"S" n' 81194. do 
Senhor Govemadcr do .;"!illtij~Jtriõq'uat é sãticiiadr. a\m:irinçlo ifesta Ca:;a 
pua emisdo de Letru Financeiru do Tesouro do Estado do Paran& -LFT -PR. Olja rece~u.
servlni i rolaaem detS titulos vmd.veis no la serr:csrrc de 1995, 

A solichçlo sob exame foi examinada pelo Ba!K:o Centnl do Bruil (Parcr;er 

DEDIPIDIARE-94/1171) i luz da Resoluçio n" li de 31.01.94, ~o~ seguimes 

eo~ 

61ll25 
615000 .. 

Coloçaçlo 

15.03,95 
15.0595 

a) ~idade: • w definida na dala de resptc dos titules 1 serem subsrituiltes. 
• ' rncdi&ntc &plica;IO da Emenda Consrituciorlll rf' 03, deduzida a 

paruJ& .1 w ddíMil pelo Senado Federal; 

b) ~: IXItlJiNtiva-u.mferivd; 
c) ra'ldirneMo: ipll ao du Lctru F!IIMCCiru do TesoufO • LFT, criadu pelo 

l)cçrcro Lei n• 2.376, de 25.11.87; 

d) prao: a 1121 m... 
e)YIIoroomiJIII: RS 1,00 (SEUC) 

RS UlOO,OO (CETIP) 

f) c:mtteristícas dos titulo1 a serem iU!miruidos: 

Titulo Vc:ncimtnto 

___ JS 03.95 

15.05.95 

g) prC'Yisio de coloeaç!o e venci~ri doS tittdos a ·. 

Vetw:;imctn:o Titulo 

IS 03.2000 
IS. OS 2000 

I 750 000 000 

~ 
2186 28H7t 

·<:emitidos 

15 0).95 
t5.os 9-5 

(•) a serem regiscndos no CETIP. por ~ triW'e!Jt de ticulos emnidos pan 

pagamento de prccatóriosjudi.:Ws. 

h) forma de coloa.çlo . .a1rav6 ~ .:.fenu publicas,. oos lennos da Resoluçlo 
ll" 56!5, de 20 09 7S. deste Banco Cem~. 

i) auto~ legi51.uiva: Lei rf' 8.212. de JO. 12,8S. beert:to n• 912!5. de 

22.09.86~ Lei n• 8.Gil4, de IJ 12 81 Lei n- 9 0!58, 

de 03.03 B9,Dc:cmoft' 5.700, de IJ 09 89 

A· instruçlo do proceuo encomr.se c:ompleta. dde Constando toda a 
docwnentaçlo cxisida pdouns. -z-, 13 e 1.5 da Resoluçlo n•ttf9.4.' 

O pll"eeer do Bu!co Central do Brui!, emitido em filnçlo do dispoRo no ítem' 
IV do an. 'r e item VIU de art IJ, U Res:Jiuçlo já n:ferid.-.. conclui pelo enqlWiramemo do 

pleico em qucstlo -limites aubd«:idos na nonna do Senado Federal . ... ~ 
Sobn: o perfil da dívida iiiobiliUia do Estldo dt: Mitas 6uaís verifka-se que 

SI.JO"/edamesmatemvendmattoem 199S, 1.\..605% em !996e 37,09% em !<XIS Depois da 
efetMçlo dl c:misdo sob eamc esa proporç1o puwi • ser de 1l,W/• em 19%. 37,09"/. 

em 1998, e51,30"/t noll'IOdê 2000. 

'"' "Esclan:ce aindl, o mnmo Pln:ca'. que, no caso dl rolaaem "Ktlicitada pelo 

Sinbor Governador do Estado do Plfl.ná e de acordo com as di~sições constantes "!la 

Rel.oluçlo k\194, do Senado Fc:dml, • lr!Ílist dos Umin:s e da sicu&\:10 aUla! oe 

endividur.cmo'·intemo do 'Eitado, acn:scidl da opcn.çlo proposta possui trllf!l:lTI de resgate 

de 0,80"4 ~ ponuuo, indicado o perc:enrual de 99,20% p1111 a rolagcm de >ua diVIda 

mobiliiria vencivd no 1• semesue de 1995. Reualve-:se porêm, que nlo foram incl\Jido; nos 
dispbldiot relativo~ .o cx~cio de 1995, dtbítot "Ye!Xidos e n1o paso~ junto a credores 

~os quais edo sadoreneaociados. 

Manlfesto-~Javorivel ao acoi!Dncnto do pe-dido do Senhor 
Govansdor do Estado de~ coutido no Oficio ~s~ 81194, 110 semido da emisslo de 

LFT·PR dcsdnadas .i. rolagem da divida mobiliari.t do E~o. vcnclvel no t• semcstn: de 1995, 

nns termos do SC$UÜ!te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"jO:J
1
DE 1994 

Aatorir:a a elDisslo 1C' ~f.tn:· Fin•neeiras do 
Te1oaro do E.Juclo d. ~is • LFT-PR 
dcstinlldu à rota;c~n de 99.l0'"4 (novenla e nove 
in1cn-o. e Yinte canéslmos por cmto) da divida 
mobili-'ria do Esudo. ve.cinl ao t• SemftlrT de ..... 

O SENADO FEDERAL ruolvc. 

Ar! I'" Ê o Estado do Paran.i autOrizado, IIOS termos d& R~luçlo TI" 11!94. a 
emitir Letras Financ:l:ir.u do Tesouro do Estado do Paranà- LFT -PR. destinadas a rol•scm de 
99,20'"/• (novena e nove immos e v1ntc centCsnnos por cento) de sua dl\ida mob1liU1a 

'vencivcl no primeiro semestre de 1995. 

15.03.95 
15.0S.9S 

Art. 2" A emlsslo, ora autoriuda, dc:vut se !U:liur sob .u seguintes condiç3es 

a) quantidade· a ter definida. na .c!aÍa de resgate dos títulos & !lefem sulm1tuidos. 

llWIIizados nos termos do § 6•. do 111 15, da Resoluçlo n• 
11/94, deduzida 1 parcela de 0,20"/o(vimc cemés1mos por cento). 

b} modalidade: nominativa-tiansfc:rivd; 
c) rendimento: igual~ cbs Lecra$ Financeiras do Tesouro· LFT, cnadu pelo 

Oeo:;retoLci n'"2.376,de2S 11.87; 
d) pruo: ati 1.127 ~ 
e) valor nominal. RS I,OO(SELIC) 

RS 1.000,00 (CETtP) 
f) euw:rerisdcu do.J titu\01 a serem substiculdos. 

1503.95 

15.05.95 

('") Ezlc:oatranHc rqiltndol no SEUC 

15.03.2000 
15.05.2000 

Titulo 

61827 
6\I827c-') 

I 750 000 000 _ 

:lli.ll2.lli 
2186.217,971 

ts.OJ9S 
l5,0S.9S 

(•) • xnm ~ no CETJP, poc w tmarera de ritulos earitidos pano 

~ de pnr;:atorios judidai1. 

h) fonnl; de coJocàÇlo. atrav.b" de ofertas pilbüeai nos tennos da Resoluçlo rf' 
5M, de 20.09.79, do Banco Cenm.l. 

i) aworizaçlo tegis!atM: Lei n• 8212, de 30128!5; ~o T(' 912S, de 

22.09.16. Lei n• 3.91•. de 13.!2.8&, Lei n• 9 056, de 

03 OU9;Dc:creto rf 5.700, de 13.0919. 

Ar!. J• A presem:e autoritaçio dc<.teri ser' e:terdda no pr.uo mi.o:imo de 270 

{dw:e;~tos e setenta) dias, coatados da dzu de publieaç.!D desta Rtseluç&o 
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PARECER N" 248, DE 1994 

0& ( '<lTI'IIS1:li1 ,Jc \<)UOifiS i .:un<'lfiii~'O'õ _,,(me .I 

\ 1C'!Isa~:crn n· ~~~. ,Jc I·"'~ t\lcns:n;~m n· .. :!>. ,[.: 
: I\ <'1~. J:~ l'rcs..Ji-m::•~ •la R.:puhh.:a1 . .,,h.:tto~n\10 

,.:J:l .nlfC1m:ad3 ·• ,.;i<:br:u;~o J" •~nnn ,f(- -.ub. 
rneaç:io. 1\."Ss;\o .! \,Jn:~menm .tu c \~n~to _ ..Je 
t'~mpra \~'ndl ~..:.m ftn:~n.:l:'l~lo Je 
EIIUlp:lmenl<~ as l Rlll:ldO:S llu~pn~l:~re<~ 1\ras•lcmtS. 
lumado ~'1TI _ I~ U! -;-, ~nrre ,... ~-n!:\o- lnsUIUIO 
"acton:U li.: P~·•<.IO:n~1:1 <:~~~:1:11 • I"I'S..",uced•do _ 
pcln lnsmu10 '-:ICI~n;!l,llo: \SSISICOCI.l \1éd!C3 da 
Prt\'ldêncm Su<:i:al • 1'--'"'IPS. ~-m. .:'llmç:io . .: " 
.. -mpresa alem:llntc:nt'lcd-Ê<tpon·lmport 

Reblor: S.:n:ldof RO'NAN TITO 

·"' Mcma!,oem que or.t :u: nannn:1 lem pnr ohjen\·n :UIIflnT.U' :1 ~elebnç:io 
db TCrmo de Sub-rotaçlc:r. ('o:ss.4o e ·\dLt:l.mentro aro Cunnnro de c .. ~mprn e \ enda ~om 
Fin:mc:wnento 4e F.qu1p~~mentos o: '-l:tlm~•s do:snn.,dos ~~~ l"mdao.ks llospna!an:s 
Brasdetru. !'int~ado .:1'11 1:5 0::!:.:'7. entre '' ~"nt;lo lmmuto ....:l'l.:~un~l de: ~!dcnc:1:t 
Soc1~l !NPS, ~uecdnlo pelo lnSt!IU!O \.l'leltmnl de \s-~5rem:ta '-kdtC:ll d:I-P~e'\lilo!ncl3 -
SOCI~I-1\IA~IPS. o:m c:'Cnnçilo. o: ::r. ~'lllprts.:!llkm:i lmennell-1\,pnn-lm)'Kirt 

rrn1a·~ J~ unlir.t~ .te ·~l<~? .;rcthri~IO. no \:l[nr ~-qu•"a.lente a. 
CSSR0.\:5.63 L 171 :;~ t..:sn~_o_m•lhõel;. ~CtS\.-o:ntos e mnta c: hum m1l. ..:c:nto o: ~ctema ~ 
bum dOI~on,~U) e rrmt:a e qu.an-o c:enl:l\'IISI, que passan.'do t:-oP'i. ·,:m C':'l.nnç;iO • 
para a UNIÃO. a tim 11e ser unli~o pel(l "hmstcno d& Edueaçio e d<l Oe!:JIC)'RO. 

--.;~o bJ dUv1da •tue 11 p~c attc:raçio c:onmtual >~e o:nquadni np 
~IICC:\10 CO!ISttrUCIO!IIII. biiSic;m!etiiC, !lOS :lm!;OS :5~. t~eiSOS \', \'[!, \'III C' 16). tnerso 
11 f>Of SU3. ~z. o :'\enado Fcder.1l. ~1r.1vd da RC'S(IIuç5o n•% 11e 1<)89, t.bs.:tphnou a 
m;uma. 

lt~s.:dtc:·~ :undJ quo: :1 ..,edCt:tl'tõ'l Ju l ~.;,iun• ':t..:u•n;tt: l~m <.:l)JllO_ a 
l'rocurru:lon~.{icral ,J:1 Fatt.•mhl \.l'l<:tllnnl. c:mlln:un p:uc:..:-ero:s •nli>nnandu •tnC' nad::r.tem 
a opor quanto ::r. ~ul!-ro~:l.o. c.:ss;lo C' ;\d!tamenm J,• ..:"nua10 

:leve-se :l<.!fCSCCIIQI', oua-ossim. .1uc a t'nx:tu".'IOOI'I:t-'•~ da Fazenda 
'.::r.'c!onal su.:cre que o pr~ottc tcnno dc-S.ob·r<'Caç-.w. t' ·•:>.io e \drt:unt"'lto. dC\'erlõl 
-~r envtado ao Banco l,_'cntr.ll do Bras1Íp.an~ opm.::r. uma vez que" ~..-.nrratu~rc. >~u 

~ndor. de'\·em ~er poc ele .:redcnct.ldos. llem ~·'mo ..J<:\em ">c:t !'Ide re,;Jsrr:~aos ··~ 
..:ornraro~de:su .:spec1c. 

\ .Icspo:no d.l auscn~ra •h mJmte~13~=io J;wu..:la m,nnu.; .. u>. ,.1mos pcl::r. 
auwr~za,:ào piCJtcada pela \lcns::r.c:an n· ~ !lt I nn-t no~ ro:="~ d<l ·~c:umte 

PRO.JETO DE RESOll"Ç.\o 1f![DI/,JJt:. 1994 
/. 

\uton:r.a a ..:o:lebrac.lo w i~'mlo de >Ub· 
rogaçio. C' o:ss.io e ..,_drtamenro zo C' onnro de 
Com1irlf .:- \'cndz ~om Fmanc-ram=inos de 
Equ1pmtenlQ'I .: 'l.laten;us Jesttn.ado~ J.S 
l'nrd.adc$: liospl!alzres Rmsrleu·as. timr~do 
~-m I~ o: ~_:", .:tnrc " então Jnsnruto Jc 
f'm1dC~1.1 'ic.:tal, 1\.f'S. <Uc:edrdo p.;:l,, 
lnshlllto '~c:ronzl Jc \~>15tcncla. \!cdtca Ja 
f>:e\IO.:n.:ta "-<ICI..'I.I • 1'- \ \lP<,;_ ~m c-..nn~io . .: 
.1 c-mprcSõt. :rh:mã lntc:nnc<.l-1 '\l)<'IM·lmport 

O SE~AOO FEOER,\l reso.vc. 

-\n I~ E ::r. Rc:publicil Fedcr.:tn\·a do 8ras1l ~utÕnud::r. ,, .;o:lcbrar r o:nno 
tll:: Sub-rC~;~ç;lo, C'cssão 1: \ÚIQmotto ;w <'t1ntr.11o de <'umpra c \'cnc:l.l ~'"" 
Fmll'IC!amot~o <Jc Equtpamcnro ·.: \l~tenms J~snnados .r t m<indcs J l('lsprtzl:ues 
13ruilerras. ttrmatlo cm 1 ~ n;:- C entre ,, c:nt~l'l ln>muh< '·••HlUJ.l ,[..: l'rc\tdCilt,;.lõt. 
"'oc•:U • I' PS_ •u..:c•ild<l ~~<:I•• lnsmnrn '"..:wn:~l tlc \-.t-.t~n..:r.l \k<l•~.t ,1.1 I"Tcudcnc 1 ;~ 
<;,...:r:~l· 1\. ·\'-I PS . ..:rn <:'llt~d<' . ..: :r cmpn:'\.l.tl..:mã lnrcrm,-...1 • 1 \f"'ll·lm~1 ·n 

;>óU:lgf'\10 I mc:o ~) -..1.\do ~r<:<11l1Ct<>. lh) · •. :,•>r ._-,;- 1 SS 'b:il.l-13-t 
.:me o mrlhõt\'1, scrsccn10S e mnta o: hum m1l .• ~ntrll" ,c~cm::~ c :~um a.:. lares • ..:on\cnm 

c mnu. c_ quatro ~cnt:t.\OSJ pU:Iar.l do 1....: ~\!PS. •·:n <:lUnC:tQ, p~ra. a_ 1 'JAO . .a tim de 
•eT ut~h~o J:!tlo '-hn1srer~o Ua E<Juc::r...;~o c Ú<l i)dpono 

\rt ~· \ ~uconzacio ~"n~o:dub pnr ,-.;!:r. Ro:solu~;w ,j~~cr.r. .;c ~'lCI'Cida 
num pruo de ~.Ut • qumhcnto'..: uu.ar.:nr;u d1~s. ,.,nr~~"~ .J~ úar:1 <JC .ua pubh~~~ll 

.. , 1-~IJÇ,-.:í!:.:r-.J- ..::.,.,,,,,_, .. ~ -- ..._:______ -- ,. "" 

''..-.(.-'~--.. ;-.~,.·o.{(l]?.., -;. Ret"aiõr--

-<------
-. --~~:._..:;J-"0;,·~~-<;. 

,r .. _., ... .... _._. 
"A-'•'< -/.'(,,:~,';..J.tf>,•fL 

•#. -·--- • ----- .· . 
·~·,·:.·~ ..... ;t?. 

-~('-~-.:.::..~.-~·.:~~- .. :-: _-

,... . .•; ·. -"; ~ 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. (Pausa.) 
· Os Projetos no Expediente de Decreto Legislativo n's 83 a 
98, de 1994, lidos no Expediente terão, nos termos do art. 376, 
"c"~ do Regimento Intemo, perante a Comissão de Relações: Exte
riores e Defesa Nacional. o pxazo de cinco dias para recebimento 
de emendas. findo o qual a referida Comissão terã 15 dias. prom:>gã
veis por igual petíodo, para opinar sobre as proposições. (Pausa.) 

. O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues)- F= enca-
minhados à publicação pareceres das Comissões de Edocação. e de 
Assuntos Sociais. respectivamente, que coiicluem favoravelmente 
às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei daCâmar.in°130, de 1994 (n°2.120/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o SeiViço de TV a Cabo e dá 
outras providências; e 
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- Projeto de Lei da Câmara n' 199, de 1993 (n' s319r; na 
Casa de origem), que dispõe sobre a Potitica Nacional de Sanea
meoto, seus instrumentos. e dá ootras providências. 

As matérias ficarão sobre a mesa, dm:ante cinco sessões or
dinárias, a fim de receber emendas, nos tennos do art. 235, n. d. 
do Regimento Intemo. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretãrio.. 

É lido o seguinte 

REQUERUMENTON'~,DE1~ . . 
Secllor Presidente,. 
Tenho a homa de dirigir-me a Vossa Excelê_ncia para comu

nicar que, de acordo com o disposto no art. 43, alínea ''I". do Regi
mento Interno, estarei ausente dos trabalhos desta Casa em virtude 
de tratamento de saúde. no período de 16 a 28 de novembro de 
1994 .. 

Atenciosamente 
Sala das Sessões. 1' de dezembro de 1994.- Senador Hqgo 

Napoleão. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri

mento está devidamente instruído com atestado médico previsto 
no art 43, I, do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicita-

da. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento que-sení lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTON'927,DE1~ 

REQUE:!R.O, nos termos do artigo !3, § 1',-do Regimento 
Interno do Senado Federal licença autorizada paxa ausentar-me 
dos tiabalhos da Casa. no periodo de 06 a 19 de dezembro, quando 
me ausentarei do País, em viagem aos Estados Unidos da América. 

Sala das Sessões. 1' de dezembro de 1994.- Senador Mag
no Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- Fica concedi
da a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte -

REQUERDMENTON'~,DE1~ 

Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno; requeirC 
licença para afastarMme dos t:rabalbos da Casa. rios dias 1°, 03, 04, 
07, 08. 09.10, 16,25 e 28 do mês de novembro do com:nte ano, a 
fim de tratar de assuntos partidários em meu Estado. 

Sala das SeSsões, 30 de novembro de 1994.- Senador La, 
voisier Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- Fica concedi-
da a licença solicitada. _ 

Sobre a mes~ ~querim.ento que s~-~do pelo Sr. 1° S~
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERUMENTO N• 929, DE 1~ 

Requeiro, nos temios do art. 13, § 1°,do RegÚnento Interno 
do Seoado Federal, sej~ considerada com,o licença autorizada mi-

nba ausência dos trabalhos da Casa, nos dias 9, 10. 16, 18. 21, 25 e 
28 de novembro de 1994, para atender a compromissos partidários 
em meu estado._ 

Brasília, 30 de novembro de 1994.- Senador Pedro Simon. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Fu:a concedi

da a licença solicitada. 
Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1° Secre

tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 930, DE 1994 

Nos tennos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno do Sena
do Federal e em virtude do exercício de atividades ligadas ao meu 
mandato parlamentar no Estado do Piauí. venho requerer ã V. Ex .. o 
abono das faltas âs sessões dom& de novembro nos dias 25 e 2& 

N. Termos 
P. Deferimento 
Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994. - Senador Lu

cidio PorteDa. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigoes)- Fica concedi

da a licença solicitada. 

- tário. 
Sobre a mesa, requerimento_ que ~er.í lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o segointe 

REQUERIMENTO N• 931, DE I~ 

O Senador, que este subscreve, nos termos do art13, § 1°. 
do Regimento, requer a V. EX .. se digne conceder licença autoriza
da para os dias 1', 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 23. 24. 25, 
28 e 29 do mês de novembro, por estar auseote tratando de assuntos 
partidários, na condição de Presidente Regional do PMDB-BA. 

Nestes Tennos, 
· Pede 'Deferimento. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994. - Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi
- da a licença solicitada. 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre· 
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 932, DE 1~ 

Nos termos do disposto no § 1 • do art. 13 do Regimento Jn. 
temo, requeiro sejam considerados como licença autorizada os 
dias 1', 3, 4, 7,16, 17,18, 21, 25.28 e 29 do mês de novembro de 
1994, quando estive afaStado dos t.raba1hos do Congresso Nacio
nal, exercendo atividade parlamentar Do Estado que represento. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994.- Senador Nel
son W edekin. 

O SR. P!ffiSIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi-
da a licença solicitada. -

A Presidência recebeu a Mensagem D0 371. de 1994 (n° 
1.089/94, na origem), do ultimo dia 30, pela qual o Senhor Presi
dente da República, nos tennos da Lei D0 2.953~ de 17 de-novem
l>_ro_<lo.l956, solicita autorização para que o Brasil possa colocar ã 

·disposição da UNA VEM-nL pelo prazo de um ano. um batalhão 
de infanraria e elementos de apoio. perfazendo um efetivo total 
que não ultrapassará 1.200 homens, com o flDl de cooper3r com as 
Nações Unidas no restabelecirbento de um_ c_funa de paz e concilia
ção <iuê i>ermiia Ailiola recuperar-se_ política e economicamente 
da devastação da goerra. 
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A matéria teci sua llllmitação iniciada na Câmaia dos Depu
tados e a presente Mensagem aguardará, na Secretaria-Geral da 
Mesa, ulterior comunicação daquela Casa do Congresso NaciDDal. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n° 369, de 1994 (n° 1.088/94, na origem), de 
30 de novembro Ultimo, pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca, nos termos do ait- 52, inciso V. da Constituição Federal, solici
ta autorização para que possa contratar opetaçãO de Ciédito exter
no no valor equivalente a até 400 milhões de dólares norte-ameri
canos, de principal, a ser celebrada entre o Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID, 
destinada a financiar, parcialmente, o ''Programa de Ação para o 
Desenvolvimento do Turisnio no Nordeste do Brasil - PRODE-
lUR''. 

A matéria secl'despachada à Comissão de AssuniDS Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodriglles)- Passa-se à lis
ta de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Como Líder. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s:n. e Srs. Senado
res., no próximo dia 3 de dezembro estará completando seu 900 
aniversário o destacado Jornalista e dinâmico empresário Dr. Ro
berto Marinho. 

O evento, Sr. Presidente, atrai a atenção de todos os brasi
leiros, amigos. admiradores e até contestadores do Dr. Roberto 
Marinho, não tanto pelo fato de projetar a culminância de uma 
existência talhada para o êxito quanto por uma ~ e notável sin
gularidade que privilegia o ilustre aniversariante. E que este, desa
flando e contradizendo a inexorabilidade do tempo, atinge a idade 
avançada com tão invejável provisão de energias fisicas e mentais 
que o vemos, hoje ainda, na plena fruição e no governo pleno da
quilo que a revista francesa Le Figaro - Magazine classificou~ de 
''um dos impériOs -mais poderosos do mundo". 

Ao associar-me, Sr. Presidente, à numerosa plêiade dos que 
se sentem no dever de celebrar a vida e os feitos deste assinalado 
brasileiro, inúmeros são os flancos. e vertentes de sua operosa exis
tência que se oferecem à nossa abordagem. 

No que me concerne, um tiaço de seu perfil existencial. que 
primeiro requisita minha admirada atenção, é essajriveriblde de es
pírito que em Roberto Marinho resiste, não verga, antes parece em 
perene ebulição. 

Nisso, nosso festejado personagem faz-me lembrar as vigo
rosas castanheiraS que Vicejam-em terias ama.Zôoicas. Bem fmca
~ ao solo, frondosas e cheias de viço, mesmo centenárias, elas 
pei'sistem dominando o teto das florestas e, ainda nessa idade, elas 
frutificam, oferecem abrigo e fomentam. à sua volta, a vida e o bu
lício da exube:tante fauna e flma lropical. 

Ao falarmos de Roberto Marinho, mesmo quando o foco da 
abordagem recaia sobre seus copiosos 90 anos. o que mais se im

põe à nossa inspiraÇão não é a vida já vivida e cansada de ser vivi
da. mas a vida que está sendo '\Qvida, e com vigor tal, que ainda se 
permite a gestão de um império e a viVência de um fascina.Dte ro
mance outonal. 

Ao celebrarmos pois. os 90 anos de Roberto Marinho. a eles 
não devemos associar a idéia de tragédia, como o fazia De Gaulle. 
mas o conceito de radiante relatividade desenvolvido por Mac Art
hur. neste seu famoso texto sobJ:e a arte de envelhecer._ 

As pessoas envelhecem somente quando desertam 
de seus ideais. Os anos podem enrugar a pele. maS -só O 

desistir de viver é que emuga i alma. ' .cê é tão jovem 
quanto a sua fé, e tão velho quanto a s vida; tão jO
vem quanto a sua autoconf:tança. tão ve1l::o quanto seus 
temores; tão jovem quanto a sua esperz!:ça. tão velho 
quanto o seu desespero. No fundo de e2àa coração, há 
um registro, que enquanto :receber mensagens de beleza, 
esperança, alegria e coragem, conservará você jovem:· 
Quando o seu coração for coberto pelas neves do pessi
mismo e pelo gelo da indiferença. então, e só então, 
você fl.cará velho. 

Muito tenho lido e ouvido sobre a personalidade de Roberto 
Marinho. do que me foi dado concluir que a tônica dessas aborda
gens varia bastante, segundo a percepção-de cada analista. 

Há os que se sentem fascinados pelo que consideram o seu 
poder paralelo na cena político-sociã.I do País. 

São os que especulam sobre sua participação decisiva na 
feitum de presidentes, na nomeação de ministros, ou no bloqueio 
dos caminhos de alguns candidatos a esses postos. ~ 

Para tais analistas, os telefones de Roberto Marinho teriam 
a mágica prerrogativa de nomear e demitir .. Segundo a- percepção 
dos mesmos analistas. em dias de tormenta política, os editoriais 
de O Globo, sobretudo os assinados por Robe_rto Marinho, vale
riam como bússolas, apontando rumos, ou ofereceriam sUmulas do 
pensamento ou das maquiilações do poder estabelecido. 

Tal como os que se comprazem nas especulações sobre o 
poderio de Roberto Marinho: há. também. os que se dão ao traba
Tho de avaliar o peso da fortuna acumulada pelo Presidente das po
derosas Organizações Globo. 

Nessa linha de interesse~ tais especuladores adotam, eviden
temente, o ranking montado pela revista Fortune,. na qual Rober
to Marinho figura entre as 100 personalidades mais ricas do mun
do. 

Todavia, é bem mais numeroso·o contingeme tie apreciado· 
res e analistas que centram sua percepção do ilustre aniversariante 
na polivalência e expressiVidade de sua figura humana. 

São esses os que realçam os traços de sua afabilidade no re
lacionamento com as pessoas; de seu apego aos amigos e compa
nheiros; de sua incapacidade de guardar rancores; dos cuidados 
patriarcais que dispensa à clã que criou e soube encaminhar, do 
seu amor à vida. da sua paixão pelos esportes, que praticou há até _ 
bem pouco tempo- equitação, pesca submarina e pilotagem de 
aviões. 

Afuda nessã. linha de abordagens, há os que consagram es
paço privilegiado aos pendores culturais de Roberto_ Marinho. des
tacando os livros e leituras que moldaram o seu espírito. seu gosto 
apu:rn.do pela música (na juventUde chegou a dedilhar o piano j e, 
paralelo a isso, seu gosto pelas artes plásticas que não se limitou às 
suas experiências no domínio da escultura. mas. ainda, o motiva
ram a organizar em Sua casa, no Cosme Velho. uma galeria com 
centenas de quadros representativos do que há de melhor na pintu
ra brasileira.. assim como na de outros países. 

Tais pendores explicariam a criação da Fundação Roberto 

Marinho e o benéfico papel que esta vem desenvolvendo na res
tauração e preservação de nossos bens culturais. 

Há. por fun. os que emprestam rele11 o maior à extraordiná
ria capacidade de trabalho de Roberto Marinho que. aliado ao seu 
talento empresarial, responde pelo pon.e e magnitude dos em
preendimentos levados a cabo por esse homem que. sintomatica
mente. apôs à sua biografia o título de: ''Condenado ao Sucesso''. 
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A preferência por essa última percepção sendo, também, a 
n:rinha,. será. por isso mesmo, a .que ditará a tônica ou a ênfase 
maior que buscarei imprimjr neste meu proln.inciamentO. 

Houve tempo. Sr. Presidente, todos os sabemos, que a gran
de ~dmiração dos brasileiros concentrava-se, quase que exclusiva
mente, nos homens que escreviam e, sobretudo, que falavam bem. 
Daí o fascínio exereid.o pela eloqüência de um Vieira, de um Mont 
Alveme, de um Rui Barbosa. de um Joaqóiri:J. Nabuco, de um José 
do Patn..'CÍD.io, de um Lopes Trovão, em tempos mais remotos, e de 
um Carlos La.cetda em nossos tempos. 

Hoje, porém, vemos, pouco a pouco, declinar esse fascínio 
e elevar-se aquele outro exercido por homens que souberam ou sa
bem fazer, como M:auá, Paulo de Frontin,. Juscelino~ Assis Cha
teaubriand e, obviamente, Roberto Marinho em nossos dias. 

Em verdade, acabamos por descobrir que melhor se avaliam 
os homens pelo que fazem do que pelo que falam; por seus feitos, 
mais que por suas palavras. 

O próprio Cristo, inigualável que foi na sublimidade de seu 
discurso - suas palavras permanecerão gravadas para sempre na 
memória e no coração da humanidade- não teria consumado esse 
feito se a sublimidade de suas palavras não tivessem-se -equípâ.rado 
à sublimidade de seus atos, inclusive o mais grandioso de todos 
que foi a sua obra redentora. 

Mais do que nunca, prossigo, o sumo prestígio é dos que fa-
zem. e dos que fazem com competência. --

Roberto :Marinho é dessa estixpe de homens. 
A ele, como a qualquer criatura humana, pode-se imputar a 

incidência em muitOs pecados. desde que não seja o pecado da 
inércia, do quietismo, da ociosa inopexância óii daquele pecado 
que "se faz, não fazendo", que é como Antônio Vieira derme o pe
cado da omissão. 

Pelo contrário, é precisamente põr sua inSuperável capaci
dade de trabafu~ aliada a outros atributos administrados com inte
ligência e tenacidade que o jornalista, o homem de cultura, o fi.m
dedor e gestor de uma poderosa "'E'Urização en:ipresarial; bem 
pode ser apontado como exemplo paradigmático do servo diligen
te da parábola evangélica. que, tendo recebido sua cota de talentos, 
não a guardou s6 para si, antes procurou mnltiplicá-las, em provei
to de mnitos, cuidando ser essa a melhor maneira de retribuir a dá· -
diva recebida. 

Com efeito, Roberto Marinho, jovem ainda. nos idos de 
1925. herdoo de seu ilustre pai, juntamente com-seus ii1liló5; o pe.. 
queno talento representado, então, pelo jornal O Globo, que mal 
acabara de ser fundado. 

De então parii"cá, ao longo de sucessivos anos de árduo tra· 
b~o e de privilegiada inteligência empresarial, aquele talento foi 
quase centuplicado, ao se transformar, pouco a pouco, nas cerca de 
100 en:i.presas. com Seus 20 mil funcionários, que integram as Or- -
ganizações Globo, nela se destacando a Rede Globo como a 4• 
maior emissora de televisão privada do mundo. -

Parece-me dispensável que, para realçar o porte gigantesco 
desses empreendimentoS, eu passe a enumerar dados por todos já 
conhecidos. tais como a lid~ça de audiência sustentada pela 
J.{ede Globo há quase 30 anos; o seu invejável faturamento, que, 
somado ao das demais empresas, já foi" estimado em mais de 1 bi
lhão de dólares, aos seus 20 mil anunciantes, ou aos 4.173 municí
pios do Brasil, onde é captado o sinal da Rede Globo e aonde se 
estende seu império televisivo. 

Melhor do que a enumeração desses dados, nada mellior 
realça a expressividade e o alcance dos feitos de Roberto Marinho, 

_ do que as apreciações contidas nesta passagem de Souza Dantas, 

' 

ao saudá-lo quando lhe conferia o prêmio de "PeJ:SOnalidade do 
Rio", na Bolsa de Valores daquela cidade, em 1990. 

Antes da fundação de O GLOBO, em 1925, ex
pressão dos ideais renovadores de Irineu MariDho. os 
jomais brasileiros eram casas de belettistas e panfletá
ri.os. O diletantismo era marca da nossa imprensa. O ad· 
vento de O GLOBO ma=. o início do profissionalismo 
nos jornais deste País. A moderniza~o dà nossa im
prensa diária, qu~ hoje não teme qualquer cotejo interna· 
cional. é muito conseqüência dos ideais de Irineu 
Marinho, consolidada pelo tr.tbalho profícuo do nosso 
bomena_..geado. 

E também o proflSsioiaalismo - continua SoUza 
Dantas - o grande presente que Roberto Marinho den à 
televisão bra.sileÍla. Não sendo cronologicamente a pri
meira, a criação da TV Globo marca o iníCio da era do 
profissionalismo na te1evisão. Mesmo as suas: concomm
tes, que tanto têm melhorado, o fiZeram sobretudo gra· 
ças à sadia competição com . aquela que é, 
indiscutivelmente, a número um: a Globo. E número um 
não somente em ser o lazer principal da família brasilei
Ia, mas também por abrir para nossa cultura o mercado 
de dezenas de países pelo mundo todo. 

E mais ainda,. assim concluía. o arguto orador: 
Roberto Marinho sabe, como ninguém, colocar o 

poder das telecomunicações a serviço dos interesses 
maiores da sociedade brasileint. Se como objetivo de 
melhorar o Brasil existisse apenas o "Globo Rural," a 
rede de televisão brasileira se justificaria. O programa de 
televisão e a revista derivada do mesmo nome fJZe1'8.Dl. e 
continuam fazendo, mais pela agri<::uhura do que qual· 
quer outro programa ou instituição. Podedamos falar 
dos ''telecursos". que tanto têm feito para ajudar o nosso 
combalido sistema educacional, ou podetíamos falar no 
extr.tordinário tr.tbalho desenvolvido pela Fundação Ro
berto MariDho na área cultural. 

O Sr. Jacques Silva- Pem:J..ite-nie V. Ex.• um aparte? 
O SR. ODACIR SOARES- Concedo mn aparte ao nobre 

Senador. 
O Sr. Jacques Silva - Senador Odacir Soares, nesta tarde, 

com nitiitã. propriedade, V. Ex a fala de uma das figuras mais frn- ·
portantes deste País e deste século: o Dr. Roberto Marinho. Falar 
de Roberto Marinho seria. como se diz, chover no molhado. É um 
homem extraOidinãrio. Herdou do seu pai como disse V. &•, o 
pequeno jornal O Globo e levou-o avante, transformando-o em 
um grande jornal; ampliou as suas comunicações e, hoje? a Rede 
Globo, como V. Exa bem descreve, é uma das ina.iores do mundo, 
prestando. conseqUentemente, ao nosso País relevantes serviços. O 
Dr. Roberto Marinho completa 90 anos. Muito lúcido e muito jo
vem ainda. Tenho certeza de que, com otalento que tem. mnito irá 
ajudar o nosso País, sobretudo no setor das comunicações. Homem 
amante do esporte, das letras, tomou-se membro da. Academia 
Brasileiia de Letr.ts. Parabenizo V. Ex", portanto, pela feliz idéia 
de homenagear, nesta tarde, o Dr. Roberto Marinho. 

O SR. ODACIR SOARES - Honrado, faço incluir com 
prazer o aparte ·de V. Ex.• ao m.eu discurso, inclusive pela maneira 
abrangen~ com que V. Ex.• teceu considerações sobre o nosso ho
menageado. Acrescentaria apenas qUe. neste século, o Brasil foi 
marcado por figuras de destaque. no qual se insere, de maneira 
destacada. a personalidade do nosso homenageado, Dr. Roberto 
Marinho, Diretor e Redator-Cllefe do jomal O Globo, título pelo_ 
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qual S. S~ gosta de ser chamado, uma vez que não penleu ainda o 
amor pelo jomalismo e, pelo que se sabe, influi diretamente, como 
repórter e como secretário de redação. nos textos e nas: matérias 
que o jornal publica no seu dia-a-dia. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Exaltado por tantos, não são Jl"'COS, todavia, os que criti

cam. contestam ou até destralam a figma e a obra de Roberto Ma
rinho. Há os que encaram como descabido o propalado poder polí
tico de Roberto Marinho. Ou1ros há que, colocando na balança as 
boas e más influências da Rede Globo, fazem cazga sobre os as
pectos negativos, alegando, por exemplo, que se de um lado o in
fluxo da "Globo" favorece a unidade nacional. reforçando nossa 
identidade cultural, de outro ele anula e desfaz a variedade de ex
pressões regionais da nossa cultma.. 

Há, também, os que vislumbram vetores desagregantes na 
exaceroada erotização de seus programas e até na condimentação 
sensacionalista de suas reportagens e telejomais. 

O Sr. Esperidião Amln- V. Ex' me pennite mn aparto? 
O SR. ODACIR SOARES- Ouço V. Ex' 
O Sr. Esperidião Amln - Seaador Odacir Soares, desejo, 

nesta oportunidade, em meu nome pessoal e do meu Partido - o 
Partido Progressista RefOilillldor -,associar-me ao registro que V. 
Ex' faz a respeito da efeméride, o 90' anivezsário do Dr. Roberto 
Marinho. Creio que, independente de avaliações de natureza sub
jetiva, nenhum brasileiro pode negar ao líder das Organizações 
Globo as caractetisticas que V. Ex' aqui regislrou: empreendedor, 
e sendo empreendedor, capaz de criar; criou valores, sistemas e 
métodos, de fonna a se credenciar não apenas no- Brasil. mas no 
cenário intemacional; modemizacfor, capaz de encarar pennanen~ 
temente, independente do passar dos anos, o grande desafw do ser 
humano, que é o de inovar. Inovar geralmeDt.e assusta. E.. final
mente, a caracterlstica. de rosado; e não há possibilidade de ser ou
sado sem se ter coragem; não há necessidade de ser temerário. mas 
é preciso ser ousado e é preciso ter COiagem. O fato de o Dr. Ro
berto Marinho, aos 90 anos de idade, ter preservado esses atn"bu
tos, merece o registro que V. Ex• faz nesta Casa. E a este registro. 
repito~ tanto em cará.ter pessoal como em nOIIle do meu Partido, 
me associo também às congratulações, às felicitações e aos votos 
de felicidade que se multiplicaião no pr6ximo dia 3 em tomo do 
natalício do Dr- Roberto Marinho. Finalmente, ~gistro que V. Ex' 
toma essa iniciativa de fcmna tempestiva. Creio que esta Casa, que 
tem a obrigação de observar o cenário naciona,J e a vida politica, 
no seu sentido mais amplo, não se poderia onütir, porque, sendo 
absolutamente honesto, V. Ex• frisou que ao Dr. Roberto MariDho 
não se pode atnõuir, em momento algum. a inércia ou a omissão. 
Ele contribuiu, decidida e deeisivamenle, na diV.lgação de fatos 
marcantes na vida nacional e, aos 90 mos, pode comemorar um le-
gãdo objetivo e cultural, que faz parte da vida brnsileira. 

O SR. ODACIR ·soAREs - Obrigado, Seaador Esperi-
dião Amin- ~ ~ _ _ -~ 

Outro dia, li ria revista IstoÉ, que registrou os 90 anos do 
Dr- Roberto Marinho, um artigo que dizia que ele consegoiu, na 
fcmnação de sua personalidade, ter as caractedsticas de dois ho
mens que foram importantes p.,. o País: de um lado, Juscelioo 
Kubitscbek, gmnde empreendedor e gmnde Presidente da integra
ção nacional, um homem de ação, que também não se poderia acu
sar de inerte e omisso; de outro lado. de certa fonna. o romantismo 
do poeta, um gmnde amigo seu, Augusto Frederico ScbmidL O 
aparte de V. Ex•, com suas observações e com o que traz de novas 
informações, dados, aspectos e caracteres sobre a ~dade do 
Dr. Roberto Marinho. engrandece e enriquece o meu discurso. Sou 
grato a V. Ex .. por isso. 

Sr. Presidente. muitos gostariam de ver a Rede Globo con
cedendo espaços mais dilatados a programas do gênero e qualida
de do Globo Rural e dos Tel=, de tal sorte que ela se consti
tuísse em vmladeira "universidade do povo". 

É o preço da notoriedade, É Roberto Marinho, convertido 
em ser polêmico e c:onlroverso. E a contestação à qual eslão sujei
tos os que fazem e fazem com competência. 

Os inertes, os inoperaDtes: e os ociosos não sofrem críticas, 
potqUe, nada fazendo, nada se lhes tem a criticar. 

Em Roberto Marinho, exalto hoje a competência operante 
de um nonagentário que muito tem feito por seu País e muito con
tinuará fazendo, pelo que dele se conhece, até o último instante de 
sua dinâmica trajet6ria. ~ 

Por tudo isso é que se impõe seja ele apontado como exem
plo a ser seguido, ca:no vereda a ser bilb.ada pelas novas gerações 
de brasileiros. 

É o que penso, Sr. Presidente. 
Peço a V. Ex .. que registre este discorso em nome da Lide

ninça do PFL e em meu nome pessoal Muito obrigado. 

o·sR:i'REsiDENI'E -(Chagas Rodrigues)- A solicitação 
de v. Ex' será atendida. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mllianbão- (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguiDle discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's 
e Srs. Senadores, eu havia solicitado a minha i:nscrição preventiva
mente, caso não tivesse tido a oportunidade de falar ontem sobre 
os meios de comunicação. Mas ontem tive a chance de fazer o pro
nunciamento que pretendia. no qual eu mostrava- o perigo que o 
Biasil corre com essa criação de monopólios e oligop6lios na área 
das comunicações. 

Não acredito em democracia onde não haja a democratiza
ção da informação: Exatamente por isso. eu tinha com.igo mesmo 
o compromisso de não encen:ar o- meu mandato sem fazer um pro
nunciamento a mais, porém mais cuidadoso, a respeito desta maté
ria que tem sido assunlf? de vários pronunciamentos meus ·nos últi
mos anos. 

~ao vejo com muitas esperanças ·que venha a haver qual
quer mudança nessa sistemática de conceSsões de ráqi01e televi
são. Potque se é importante nrudannos essa sistemática para o fu
turo, mais importante ainda será fazermos essas modificações. 
atingindo também o passado, porque esses oligop6lios jã estão for
mados, causando muito mal a este Pais, devido à desinformação 
que geram. ao assassinato de homens p6blicos, cujOs :OOi:il.eS e·ii:Dá-
gem são retirados dos meios de comunicaçãO. desde que-sejam de
safe tos dos proprietários dessas emissoillS de rádio e televisão. 

Por essa razão. tenho muito poucas esper.mças de que este 
assunto vá ser modificado daqui para frente. Talvez consigamos 
fazer com que se retire o JX>der discricioriârio de à PI:e5idente fazer 
uma concessão de rádio e televisão aO seti bel-prazer. por decisão 
própria. 

Mas nós estamos sendo chamados pelo Senado para votar
mos. daqui a algum tempo, a questão dos novos canais a cabo. a 
satélite. Em reunião realizada na Câmara dos Deputados houve um 
entendimento amplo entre os diversos setores ligados aos meios de 
comunicação. Desse entendimento amplo, surgiu um projeto, que 
não é perfeito, mas é bom. é razoáVCI, dentro do possível, porque 
eles não olli.aram o passado. Para: mim o problema maior é olhar o 
passado. e eles não o flZeram, porque- viram que isso daria em 
nada. 
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Mas há um ponto angular nesse projeto que é a instalação tretanto, não adianta fazer Conselho mudando os nomes ao bel
do Conselho de Comunicação Social. Se esse Conselho, criado há Prazer. é preciso tomar cuidadO com isso. Faça!n-no dentro do en
três anos pela Constituição, ainda não foi instalado por falta de co- tendimento que hcuve em tomo desse projeto que vem para o Se· 
ragem do Congresso· Nacional para a escolha de seus me_mbros, nado. do qual todas as entidades interessadas participaram. O Con
esse projeto, que o Senado teiá que votar dentro de algum tenipo, sefho deverá ser fruto desse entendimento. 
não terá valor algum.., porque as grandes empresas de comunicação Lembro-me perfeitariiente, qiiãndo o nosso sãudoso compa
já estão comprando as ações dos pequenOs empresários, qUe já têm nbeiro Pompeu de Sousa lutou pela criação do Conselho, do tem
propriedade nesses meios de televisão a cabo. E se~ pudermos po que levamos para conseguir aprová-lo, em razão das modifica
instAlar o Conselho, que seria responsável perante a Nação para fa- ções que se faziam constantemente na sua constituição. Na época, 
zer uma distribuição equânime desses novos métodos de_ ~mmri- foi n~cessârjq quase que um golpe de força para conseguümos fa-
cação, riãó Tera validade algulna o acordo feíto na Câmara dos De- zer com que esse projeto tivesSe andamento. 
putados. Será uma farsa. se votarmos aqui e o ConselhO não for Deus permita que. na terça-feira, o nobie Senador Mauro 
instalado. Benevides, com a eficiência, a competência e a habilidade política 

O Sr Mauro Benevides- Permite-me V. Exa um aparte, que todos nós dele conhecemos, consiga convencer se11s com.pa-
nobre Senador Jutahy Ma,galbães? _ nbeiros de Lideranças para a votação desse Conselho, porque sem 

O SR~ JUTAHY MAGALHÃES- Ouço o aparte do no- ele ~o_adianta votarmos esse projeto. 
bre Senador Mauro Benevides. - Sr. Presidenle, estava inScrito parã falar a respeito do assun-

0 Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Jutaby Magalhã- to sobre o qual já disconi onlem. Não sei se houve entendimento 
es. V. Ex.a se reporta ao Conselho de Comunicação Social. Nessa contrário; se houve, desculpe-me, pois não estava participando de 
terça-feira, realizamos uma sessão com Lideres partidários, convo- qualquer entendimento. Inversamente ao que manifestei na sessão 
cados pelo Presidente Humberto Lucena, com a participação do secreta e na reunião da Presidência - que boje não era _dia_ de dis
Presidente da Câmaia dos Deputados, e acredito que se avançou cursos. mas de decisões-. entendo que na sessão plenária, para 
em termos de delimitaçãO de espaço tempoxal por uma -decisão constar dos Anais, os discursos podem ser feitos. - - -
nossa em tomo desse assunto. Nomes foram cogitados e resulta- No decorrer da minha vida, aprendi que decisão da Justiça 
xam daquela articulação de que fOi artífice major o hoje Governa- não_ se disctJte, cumpre-se; no entanto. acredito que isso seja um 
dor eleito do Rio Grande do Sul, Antônio Brittõ.-Outros nomes ou eri'Õ. Temos de-cumprir a lei. mas podemos discuti-la, criticá-la. 
oub:aS sugestões foram aditadas pelos Líderes presentes, entre os _ Essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Fede~l foi a 
quais o Deputado Bonifácio de Andrada. Naquela ocasião, S. Exa fi'!3ÍS absurda a que poderlamos Msistir na Justiça brasiieira. 
fez alguns reparos na composição, sobretudo no que diz respeito à Sr. Presidenl:e, esse processo iniciou-se com um erro. pois 
representação da sociedade civil. As ponderações do Deputado os piaZDS não foram respeitados. O recurso foi apresentado pela 
Bonifácio de Andrada encontraram guarida, naquele molllento, en- Proalradoria, na Paraíba, intei:mmente fora do prazo. Como leigo. 
tre os Líderes presentes ao encontro no gabinete do Senador Hum- sempre ouvi dizer que um dos maiores problemas da Justiça Elei
berto Lucena. Posso dizer a V. Exa que já está apr.u:ada para a pr6- torai são os prazos, que devem ser respeitados. Nesse caso, não o 
xima terça-fella uma nova-reunião, a f1m de que se defma. conclu- foram. 
sivamente, em tomo da convocação do Congresso Nacional. para O processo comeÇou em tomo da confecção de um calendá
se votar a eleição do Conse1ho de Comunicação Social. V. Ex.• riÕ- que não tinha sigla partidária nem pedido de votO-, decor
sabe que a decisão terá que ser do Congresso Nacional e espera- rente de uma resolução da Mesa Diretora _e do Plei;lário do_ Senado 
mos que a eleiçãO -desse Conselho se faça sem quaisquer outros Fedexal, permitindo a todos n6s, -Senadores. que fizéssemos isto, 
atropelos e que a chapa que se originar do çensenso das Lideran- isso e aquilo. Esse calendário fOi feito em novembro. numa é]?OC2. 
ças tenha a chancela tanto do Plenário da Câmara dos Deputados em que o S_enador Humberto Lucena nem candidato ao Senado 
como do Plenário do Senado Federal. E ai, então, teremos dado era. mas,. sú:n, a Governador. _ -
eficácia à norma constitucional, que foi da inspiração do. nosso . DecOrreu o processo, e não possO me cãlaT diante de um ab-
saudoso companheiro Pompeu de Sousa. No que diz respeito ao surdo. É piada de mau gosto dizer-se que esse calendário repre
apoio da minha Bancada, já que foi na época em que estive na Pre- seíttã. abuso de poder econômico. Todos nós, aqui, mesmo os que 
sidência que se realizaJ:am as primeiras gestões, V. Exa pode fJ.Car não foram candidatos, àcompanhamos as eleições nos nossos Esta
certo de que nós emprestamos o nosso decidido apoio. Gostada- dos e participamos de outras. ESsa lei eleitoral que aí está.. Com to

, mos mesmo que não ultrapassasse a próxima semana, até mesmo dos os Seus erros, permite o abuso do poder econômico.)"~ão por 
. porque nos encontramos a um passo do té:tmino desta Sessão Le- meio de ca1e~os~ pOrque issO não dá voto a ninguém, mas me
,&islativa, que compuséssemos o Conselho e o fizéssemos funcio--- diante recursos mesmo, dinheiro e material. 
nar, para atender aos seus nobres objetivos institucionais. . _ Sr. Presidente, falar-se em abuso de poder econômico por 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- SenadO< Mauro Bene- parte do Senador Humberto Lucena, se não fosse um assunto tão 
vides, agradeço as infonnações de V. Ex' O Senadoc Humb<->:to sério; seria para se dar risada- O Senador Humberto Lucena não 
Lucena havia assumido aqui, de público, o compromisso de fazer tem bens para abuso econõmico. 
com que essa escolha fosse efetivada, mas as infODlla:ções que te- Quantos dos Srs. Parlamentares aqui não assistiram à utili-
nho, infelizmente, não são muito animadoxas. zação das máquinas administrativas dos Governos Estaduais, do 

Vejo sempre essas reuniões, esses consensos de_Lideranças, Governo Federal e de Governos Municip$ em "fieneficio _dos can
como o consenso que existe no Brasil a respeito de refonna agrá- "didatos? QuantoS de n6s -não assistimos à participaçãc de caridida
ria. Se V. Ex a perguntar a qualquer brasileiro envolvido nesta tos _em inaugurações de obras do Governo, com os candidatos fa
questão terá a resposta de que é favorável à refOiiDa agrária, mas é zendo discursos. utilizando-se do dinheiro público para fazer sua 
a unanimidade mais divergente que já vi na minha vida de parla- propaganda? _ _ _ _ 
mentar, porque até hoje não conseguimos fazer um projetO-Col:reto - --Esse gts_o envOivé um problema muito sério. O problema 
sobre reforma agrária, quando todos são a faVor dela. O mesmo não é a pessoa do_Senador Hum,berto Lucena. O problema é a ins
ocoxre com esse Conselho. Espero estar totalmente enganado. En- tituição- Senado Federal e Câmara dos Deputados. 
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e honestos. Não quero fazer nenhum julgamento sobre S. Ex-s, plexidade e até de indignação. significassem exatamente a restau
mas faço críticas a uma decisão, e este direito acredito que ainda ração de um direito inerente àquele representante da Paraíba que 
tenha:criticarumadecisâodoSupremoTribunalFederal. voltaria a_o Senado Federal para cumprir. por·Iíiã.is oito anos, o 

O momento é de decidirmos se vamos fJ.Car silentes. fazen- mandato de representação popular. 
do pronunciamentos de crítica e de revo-lta e especulando sobre Tenninado o jUlgamento, com aquele resultado estonteante, 
quem será o ptÕximo; vem o próximo, e vamos perguntar, depois, todos nós DOS deslocamos, v. Ex·. Sr. Presidente OJ.agas Rodri
quem vai cair mais adiante. gues, os Líderes desta Casa, numa unanimidade verdadeiramente 

Nobre Presidente Chagas Rodrigues, hoje V. Ex•- já tive a consagxadora, todos fomos à residência oficial do Presidente do 
oportunidade de dizer - está na Presidência do Senado num mo- Senado, pata a ele levar o nosso coDforto. o nosso alento e sobre
mente histórico deste País, num momento grave e com uma mis- tudo diante dele hauríssemos aquela lição admirável de serenida
são muito importante a desempenhar. fazer com qqe esta Institui- de, segundo a qual continuava ele confxando na Justiça do nosso 
ção seja respeitada e não seja atingida por enos de terceiros. Te- País. A todos nós ele estarrecia cOm aquela sóbria_ manifestação, 
mos que tomar uma decisão rápida. Acredito até que já tenha sido ditada pela sua consciência jurídica. 
tomada, hoje, numa reunião houve ao meio-<fia.. Mas temos que, Esta Casa. então. desde aquele momento, começou a buscar 
além de fazer esta sugestão. que, repito, acredito tenha sido feita. soluções que pudessem. ao fmal, assegurar o· exerci cio do mandato 
executá·la. Vamos fazer com que o Congresso se manifeste, e o parlamentar, das suas prenugativas, na plenitude preconizada pelo 
faça dentrGo daquele pensamento que foi expostO pelo Senador· nos-so Regimento e por todos os outros itistrumentoS legais que re
Mauro Benevides. O momento é aqui e agora. Não amanhã nem gem a nossa atuação nesta Casa. 
depois. Hoje pela manhã. V. Ex .. entendeu de convocar os Líderes 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente, peço a palavra da Câmara e do Senado, para que, naquele instante oferecêssemos 
como Líder. não simplesmente uma manifestação de solidariedade ao Presiden-

0 SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem a te Humberto Lucena, mas. especialmente buscássemos aquelas al-
palavta. tem.ativas que pudessem legitimar a inteireza de um mandato que 

O SR- MAURO BENEVIDES (PMt>B-CE. Como Llder, . iria- como irá, segundo espero- ser exercido a partir de 1° de [e
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente~ Sn e Srs. Senaw vereiro de 1995 e pudesse garantir à Parai'ba a voz de um homem 
dores, o nobre Senador Jutaby Magalhães. no incisiVo prODuncia- comPetente. de um homem correto. de um honiem austero que, 
mento ·que acabamos de ouvir ressalta. com -a autoridade que esta presidindo por duas vezes o Senado e o Congresso Nacional, sem
Casa toda reconhece em S. Ex ... que o Senador Humberto Lucena ·pre o fez com a maior dignidade. colocando, acima de tudo, os in
não precisa de discurso nem de solidariedade. porque ele pnSprio teresses do povo brasileiro. 
se impôs diante da opinião piíblica do País, diante dos seus pares, Destacou, também, o nobre Senador Jutahy Magalhães que, 
por uma ablação equilibrada, competente, voltada inquestionavel- neste instante, após a iea.lização- daquelã sessãO secreta. que V. Ex .. 
mente para o interesse público. entendeu de convocar para o meio-dia de hoje. uma comissão inte-

Acompanbei todos os lances que assinalaram o- processo grada por Deputados e Senadores. estuda os rumos que deverão 
instaut<ldo contra o Senador Humberto Lucena, a partir daquela nortear o nosso posicionamento a partir de agora. 
deliberação do Tribunal Superior Eleitoral, quando eu o ençontrei Ao vir à tribuna do Senado, como Líder do PlviDB no Sena
no interior do seu Estado, em plena pregação democráticã, e a ele do Federal, o que desejo, Sr._Presidente, é, de fonn3. públiCa. -com 
fiz chegar, naquele instante de amargura, a manifestação que não o registro nos Anais deSta Casa, já que na sessão secreta esse re
era apenas minha. individualmente, mas que era da· Bancada que gisrro é vedado por imposição regimental. não quero que se deixe 
eu tenho a honra de liderar nesta Casa, fazendo-lhe chegar, numa de consignar a nossa solidariedade, a mais ampla. a mais abran
hora de apreensão e sofrimento, a reiter3.ção do nõsso apreço e so- gente, a mais decidida. ao Presidente Humberto Lucena. no mo-
brerudo da nossa solidariedade. TUdo isso acompanhado da expec- mento em que se procura tolher a su_a caminhada na vida pública 
tativa de que, no final do trâmite processual. se resgtiardasse uma do País.. para mais uma vez exercer um mandato de representação 
aruação proba. coneta. com que Humberto Lucena tem pautado a popular. Ele que foi um Deputado correto na Assembléia Legisla
sua inepreensível vida pública. tiva do Estad~ ele que, por 16 anos, cumpriu mandato de Deputa-

E ouvi, do Presidente do Senado e do Congresso, em João do na outra Casa do Congresso Nacional, e ele que, por 16 anos, 
Pessoa, na madrugada do dia que se seguiu ao julgamento do TSE. aqui, no Senado Federal. pontificou como uma de suas figuras 

· aquelas palavras de coníiança. expressadas com a maior dignída- mais preemin~s. 
. ~de que ele confiava na Justiça do seu País e que à instânciabiew Sr. Presidente, quero, portanto, dizer a V. Ex•, neste instan-

-rarquicamente acima ao Tribunal Superior Eleitoral, ele faria cbew te, que, por imposição hierárqUícil.-, Vice-Presi.dente que é da Mesa 
garo seu recurso, através dos instrumentos processuais adequados, Direiora, e também pela sua altanaria, pela sua fmneza, pela sua 
dos agravos. dos embargos decla.Jat6rios, enfim, do recurso ex- -- ãutolidade, pela sua obstinação, V. Ex .. prossegue comandando es
traordinãrio, para com isso resguardai o seu direito, que, naquele sas articulações que se processam no âmbito do Senado Federal e 
instante. era o direito de candidato posb.llando o voto dos seus do Congresso como uni todo. 
coestaduanos, mas que, a partir do dia 3 de outubro, passou a ser Queremos expressar a nossa conflança em que V. Ex .. have
um direito de meio milhão ~eleitores que entenderam de sufragá~ rá de se portar sempre com _aquela mesma seriedade, com aquela 
lo, para que ele retomasse a esta Casa e aqui desse cóiltililiiaa.Oe ao---mesma comgem para defender não Simplesmente a elegibilidade 
seu trabalho em favor do povo parai bano e em favor dos interesses do Senador Humberto Lucena, mas sobretudo o prestígio desta 
nacionais. - ------- ---- Casa que todos integramos. __ _ 

Talvez tenha sido eu,Sr. Presidente,dos poucOs a compare:. O Sr.Jaoqu"es-Silva-Permite-me V. Ex .. um aparte? 
cer ao plenário do Supremo Tribunal Federal na tarde de ontem, O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo um aparte ao 
quando as vistas atentas da opinião pública brasileira convC""giam nobre Senador Jacques Silva. 
para a Suprema Corte, e essas atenções. sobrerudo, ao invés de O Sr. Jacques Silva- Senador Mauro Benevides, V. Ex• 
mergulharem, como ocorreu ap6s o julgamento, em clima de per- fala em nome da nossa bancad,a. Portanto, seria praticamente des-
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necessária a minha intervenção. Mas quero tomar minhas as: suas 
palavtaS e dizer que lamentO profundamente que o Supremo Tri
buDal Federal não tenha dado ao Presidente rlumberto Lucena ·a 
diraito de estar aqui, a partir de t• de fevereiro, paill cumprir o seu 
mandato por mais 8 anos; mandato que o povo da Par.úba lhe con
cedeu com muita hoora. É la.mentável dizer-se que calendários 
feitos em ano anterior à eleição possam infhtenciar na vontade do 
eleitbr. 86 entendo como abuso do poder econômico aquele instru
mento usado para influenciar a vontade do eleitor e, como conse
qüência. obter o voto. Não acredito que aqueles calendários. sobre
tudo considerando-se que o povo paraibano é evolnido, possam ter 
influenciado a sua vontade. Portanto,. aquilo jamais caracterizaria 
abuso do p:xier econômico. Sabemos, isto s~ que os concorren
tes ou o conconente do Senador Humberto Lucena, na Paraíba, 
usou e abusou do reCUISO do dinheiro, o que fic:ou :tnüito bem ca
racterizado em abuso ,do poder econômico. É lamentável. que este
jamos, nesta tarde, tratando do impedimento de S. Ex• em exe.rcer 
o seu manda.t.o. Tenho certeza. de que não apenas a Paraíba. mas 
todo o Brasil, principalmente o nosso partido, está de luto~ essa 
decisão do Supremo Tnbunal FedeJ:al. Nós a aceitamos; é eviden
te que a decisão da Justiça se cumpre. mas lal:nentamos profunda- · 
mente, porque ela deveria ter sido em outro sentido. _ _ __ 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', no
bre Senador Jacques Silva, que traz também, como já o fez na ses
são matutina de hoje- sessão secreta- a sua solidariedade ao nos
so Presidente, Senador Humberto Lucena, no momento ~io que 
uma decisão judicial de última instância procul:oU~-implacavelmen
te, atingir a continuidade do seu mandato - de mais um dos seus 
mandatos- como representante do povo d3. Pi..-.iiba. 

E essa decisão do Supremo Tribunal FederaL Sr. Presidente: 
repercutiu intensamente em todo o País. Os. órgãos de conmnica
ção social - a televisão, o rádio, sobretudo t> imprensa escrita de 
hoje- divulgaram aquela decisão. . 

O jornal A União, do Estado oatal de Hmnberto Lucima. 
em um editorial contundente, destaca. em um certo treclio. q se
guinte- que vou ler para que integre este meu pronunciamento: 

A consciência da sociedade, :uanifestada nas·ur
nas. diz, claramente, que o Senador Humberto Lucena 
não cometeu nenhum delito grave, nenhum crime dolo
so, não atraindo, portanto, nenhunia. mã:cula Sobre sua 
biografia proba, honrada e inestimáveL Humecto foi ví
tima de circunstâncias episódica~ num processo que, ao 
invés de apetfeiçoar a democracia, afTorltOU-3. em toda a 
sua plenitude. 

Entendi de solicitar à Mesa desta Casa paill que, manifes
. tando-se nos termos regimentais, enseje ao Plenário, em momento 
proprio, discutir os termos dessa publicação. 

Quero registrar, pois, Sr. Presidente, Senador Chagas Rodri
gues, a solidariedade da Baucada do PMDB, ainda na expectativa 
de que sejam encontradas altemativ~ constitucionais ou legais 
que garantam ao Senador Humberto Lucena a Sua elegibilidade e, 
conseqüentemente, a continuação da sua vida pública como :repre
sentante do seu Estado no Congresso NaciOnaL 

O Sr. Cid Saboia De Carvalho- V. E"' me pennite um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo um aparte ao 
nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. ~ _ ·~ 

O Sr. Cid Saboia De Carvalho- Senador Mauro Benevi· 
des. quero juntar à sua fala. nesta tarde, no S-do Federal, o 
apoio que neste momento m.anifesto. Sei que aS decisões do SUpre
mo sã.o fmalísticas; isso todos sabemos. Mas, ontem. o Supremo 
Tnbunal Federal decidiu não conhecer de um determinado recurso 

e, com isso, não eb:trou no mérito, mas apenas examinou prelimi
nares. NesSe exame, o Supremo Tribunal Federal, pela palavra do 
Relator, destacou bastante a questão da preclusão e da ooisa julga· 
da relativamente à decisão do Tribunal Regienal Eleitoral do Esta
do da Pann'ba. E ieve uma consideração um tanto quanto estranha 
de que coisa julgada, que é garantia da cidadania, não seria um 
tema constitucional Entendeu que, ao invés de examinar coisa jul
gada, deveria o Supremo examinar preclusão, matéria meramente -
processual, mas que tem caminhos diretos paia a coisa julgada. 
Esta é matéria constitucional sim e é garantia do cidadão. O-neg6-
cio jundico perfeito, o direito adquirido, a ooisa julgada, tudo isso 
tem a gar.mtia oonstitncioD.al. Mas havia, nas preliminares em fa
vor do Senador Humberto Lucena, aquele aspecto da inde
pendência dos Poderes, a não colidéncia dos Poderes, a harmonia 
dos Poderes. E sobre isso o Supremo Tnbunal Federal não teria se 

- demorado, segundo foi" amplamente comentado em Brasília - e 
essa é a questão fundamentaL Resulta de tudo isso que a decisão 
do Suprexno, ontem, foi apenas de não conhecer um determinado 
recurso. Com isso,· devolve-se às vias otdinárias eleitorais o acon
teCimento relativo ao registro da candidatura do senador Humber
to Lucena. Mas. maior do que tudo isso, é preciso que-se diga, 
comp ~ão ao discurso de V. Ex•, que o povo da Panuôa re"pti- -
dióu tese de abuso de pOder ecóiiõmioo por parte de Humberto Lu
cena. Ele teve uma vitória ampla, bem acentuada. é um Senador 
eleito pelas umas de seu Estado e, como tal, deve ser dij,lomado
CoDhecemos o Seriador- Humberto Lucena muito bem e- :iletn 
adianta repetir aqui o que dele tanto já se ~e, tanto se pensa, tan
to se fala em todas as ocasiões: é, acima de tudo, um homem po
bre; é preciso n~ is:ro. Em um País onde o poder eConômioo é 
tolerado com influência de governos estaduais e até do Governo 
Federal; em um País: que perdoou amplamente o Sr. Ru~ Ricu
pero: ap6s unia conf!E'são pu1:-lica; em um País onde somos esma
gados pelo poder econômico em nossos Estaclps e onde a u~-

- ção dé-aptidões goveriiamentais servem mais que o poder econô
mico, num país como esse resulta muito estranho que um homem 
pobre deixe de ser diplomado pelo abuso do poder econômioo rep
resentado naquilo que seria a utilização~da Gráfica para confecção 
de um calendário. Ve,PDJ. que isso pode virar humorismo. Um país 
que já tolerou, em nosso Estado- V. Ex• sabe-, que um cidadão 
se elegesse sem nunca ir ao Estado, num país onde sabemos que a 
co:Q.dição sine qua non pará a eleição de determ,inados DepUtados 

_ Federais é a quantia em- dólares de que se possa dispor no pleito 
eleito.rnl, Dllm país como esse resulta muito estranho que Humber
to Lucena. um homem senl patrimônio e de longa vida política. 
deva ser impedido de ser diplomado e de tomar posse por abuso 
do poder econômico. Tenho muito medo dessas coisas que pare
cem engraçadas e que podem virar humorismo ao mesmo tempo 

~ sm:ásúoo na sociedade brasileira. quando toleiliillOS a preseoça de 
pessoas que se elegein e que a populaÇãO não conhece. Hã pessoas 
que se elegem e os_ coestaduanos não conhecem. há pessoas que 
sãõ eleitas sob os mffit.odos do impériO -do poder econômico e~ 
numa circunstância como essa, o que vamos ver é o impedimento 
à cliplomaçi!o de Humberto Lucena, um homem de longa =reira 
política e de pouco patrimônio. GataD.to que S. Ex• não teve verbas 
suficientes para tocar a campanha como muitos outros que_ chega
rão a esta Casa o f.tZetam nos seus respectivos Estados. Temo pe
las conseqüências Sociais das deciSões adotadas pelo Poder Judi
ciário. Elas nãO conseguem ocorrere ficarem restritas tão~someme 
à vida forense; têm uma projeção ~. inexorável. fatal, e quanto 
a isso é preciso ter muito cuidado. E por isso que hoje, nesta Casa:, 
há o grande empenho de se sal;>er quais os caminhos que devam 
ser percorridos. Entendo que ainda há caminhos judiciais. exata
mente porque a teleologia do Supremo Tnõunal não atinge o méri-



"" DIÁRKYPO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1994 

to de.ssz_ que~~Eó _ ::;:;;.:; ~-:::: d...""Volve por inteiro à Justiça Eleitor.ii, 
onde haye_..-á mu:to 6"1da a.- se "âiscutir. futeirompi demais o discur
so de V. F;;-;!l cm~ cbj~:ho era apenas felicitá-lo pela lembxança 
de publicarr::.ene expressar esse apoio ao Senador Humberto Luce
na. Mt.!ito obrigado. 

O SR. MAURO !lENEVIDES- Muito grn.to a V. Ex•, no
bre Senador Cid Saboia de Ca!valbo, que ilustra este pronuncia
mento q..!e fe.ço, .xrif6 -uder da nossa -Bao.Cãda.. objetivando em-_ 
prestar soE&:ie ... ade z.o Senador Humberto_ ~cena nesse momen
to dif'.!.cil Cs. su;::, ca..~ira política e, sobretudo, para expressar a cer
teza dz CfJ:e he.veremos de encontmr rume:s, quer sejam os proces
suaiS em que- ai.Lda acredita V. Ex•, legais ou constio.lcionais que 
R:mnit.a!L?: _a Hc.:::::.berto Lucena a sua permanência na vida pública. 
É nosso dt:scj::.- ::;j<.:e S~Ex~ supere essa inele_gibilidade que se origi
nou na decisão de Tribun.a.l Superior Eleitoral e ontem foi virtual
mente ~illlm12rla pdo Supremo Tribunal Federal. 

DeseJO .cinda. ·sr. Presidente, ·reaiÇar-a iiOs~ __ conflança em 
q-ue a It'!esi. de S6nô.C.o Federal. que V. Ex a preside. haverá de con
duzir-se ne"'se .episódio de modo a garantir a Humberto Lucena a 
co.r;thn:lickci!: de sua vida púb1ica. essa vida pública. que, até hoje. 
ele soube h011L-ar, dignificar e enobrecer. _ . 

C Sr~ ~cnan Tito - Sr: Presidente, peço a palavra pela or-
dem. 

O SR." PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --eoneedo a 
p3iavra ao nobre Se::1ador Romui Trto pela ordem. _ 

O SR.. P.OMP-~ TITO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revi
são do ocacl<:.:::.)- &: P:::esidente. OUVi:, com muita ~~Ção, lOdos os 
prc.c.u.nc:~~ :::::.~c::;. a.""l.t.é:~deiltes .._ atreVi-me- até a fazer um aparte. 
FO!ml, c-::!:tU-:::;;. -as palavras do nobre Senador Cid Saboia de Car
va.lb.o ÇU$ =-~ :r:spirara:m nesta intervenção- qi.te- agOra faÇo. Não 
seu ~ê:tcgai~ e nem rou -_vou ~pctir- candidato a rábula. mas 
501"...! Sc:::~d::n· ún& e.. gosti...-ia de saber qual é a posição do Senado 
ago:t2.. 'i:/:;:.:-.1G7 :;:.o::t:bl~- discutindo e votando _!lllltérias? Fazemos 
um (:;~'e ~::.::::;cr.tc~ :.!.~_e.11.terro de Iu:.o:o, e continuamos? 

s-r. p-;..~--:!ent~ .sinceramente, creio que· este PienáriÓ :riã.o 
tem condições de tomar qualquer deliberação neste momento. an
tes de Sê.he:;::- ql'e atitude o Senado vai_ tomar neste caSO:! guarido (oi__ 
ferido-~ ferido de :croctel- não apenas-urii-de seus colegas, mas 
todcs cs eleitc.."""es da Paraíba. Foi ferida a democmcia. foi ferida a 
io.depend&::.cia rics Poderes- ou a interdependência. Vamos coDti.
nuar lzv:mtando c.&l.o, vindo para esta Casa para discutir e votar? 
Afm.a! de ccntas, no túmulo jogamos três ~adO$ de terra. 

S:r. Presid.."'!rte, .queria submeter à avaliação de V. Ex.• e_ des
te Plená:fo a· -poSsibilidade _de levaritarm.os esta sessão ou de, pelo 
menos. faze::rr~cs com que ela se atenha à discussão sobre esse gol
pe que a demcc:racia sofre. Depois de decidida qual a atitude que 
V2.m"Os.to~-~cltz...-iamos às nossas funções. 

• f"If.c sZ:i a pr:L-nelra-Yez- bá precedentes. Deve lembrar-se 
o Senado:.· Jumhy Magalhães de que. no Governo dq Presidente 
José &me:.•, fez urea de!lúncia nesta Casa em relaçã'o ao fato_ de 
estar a Bahia S:en.do preterida. segundo S. Ex•. aPi-ecíáVaniOs pn>
jetos do Brasil inteiro, menos do seu Estado. Estaria havendo, por
tanto. um b-oicote deliberado, nesta Casa, do Executivo contra um 
Estado. Esta Cz.sa é dos Estados! Esta Casa é dà Federação! Elit_ão, 
como líder- do :?!VIDB, pedi a ses-pensão da sessão e disOO que, en
quanto ::J.ã:;- ~c tto-~x.esse da Presidência da República uma palavra 
def'u:iti''ê ~:ib:e o assunto • .não realizazíamos sesSÔ"'..s. O Presidente 
da Rep"!ÍbHca tomou conhOCimento do ~ssuntõ- creio até que Sua 
Excelência-cio SO!lbesse da gravidade do assunto_-, prontamente 
assumiu t::üt ccmP:Omisso canoscO; e· reabrimos Os nossos txaba-
Ihos. " 

S:r. Pzo....side:J.te,_u<na das páginas da Literatura fra_cesa que 
mais apre-c~::> é a I~.furte de Lou de Vigni, onde se lê que "o lobo 

m~_ sem dar um gemido". Eu não sou lobo: sou senador. (Pal
mas.i) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nobre Sena
dor Ronan Tito, ontem deverlamos realizar duas sessões extraordi
nárias. Quando tomamos conhecimento do que havia decidido o 
Supremo Tril:unal Fedexal, tomei a iniciativa, de acordo com o es
pírito dos Srs. Senadores, de não realizar sessãO. Convocamos 
uma reunião da Comissão Direioci.-dO seiiado C dos Srs. Líderes 
do Senado. Em seguida, entendi que seria melhor entrar em conta
!o com S. Ex• o Sr. Presidente da Câmara,. para que essa fosse uma 
reuniãO ·conjunta dos dois Presidentes, já que estou- eVentualmente 
no exercíqo clã_ ~idên~ia do Senado. _ 

Essa reunião realizou-se hoje pela manhã, com a presença 
dos dois Presídenles, das Lid=nças da Câmara e do Senado e das 
Comissões Direloras de ambas as CaSas. Nela, decidiu-se pela 
c~tituição de uma Comissão Mista para sugerir a imediata_ apre
sentação de projetes de lei. Em seguida, realizou-se uma sessão se
creta, já GD.teriormente convocada, que- se enCerrou às 13h. 

Além disso, comuniquei-me com o Senador J osaphat Mari
nho, que é um dos membros da Comissão, mas S. "EX•, rio momen.
to, se encOntra na Babia. Se conseguir supentr a dificuldade com 
passagens, chegará ainda hoje. Foram essas as providências toma
das. Devo eDlrar em contalo com a Comissão para saber se já foi 
elaborado o projeto. 

Quero ainda comunicar a V. Ex• que, na sessão secreta, pedi 
aos Srs. SenaQores que. na medida do pÕssívei. pennanecessem 
em Brasília hoje e amanhã. Então, a providência que temos para 
tomar, de acoxdo com o que foi decidido na reunião das Lideran-

- ças e dos Presidentes,_ serja ~a apreseniã.ÇãCi desse projeto. --
- As reuniões das Comissões foram levantadas. Mas, se V. 

Ex• sugere que não haja sessão ordinária, e desde que O PleDáii.o · 
esteja de acordo, não será a Mesa que irá criar qualquer dificulda
de. Precisamos saber, contudo, o que é melhor para nós_ neste mo
me_llto: fi~ os aqui para apresentar esse projeto. que deve ter iní
c~o -no ~Seliado, por motivos óbvios, ou encc;na.r a sessão. A deci
são seiá. do Plenário. 

_ () SR..RONAN' TITO- Sr. Presidente. sem a mínima in
tenção de discutir com a Presidência_, e esclarecido que fui pelas 

. atitudes tomadas por V. Ex• e pelas demais Comissões, quero mo
dificar a minha propositura na minha intervenção. 

Antes, gostaria de pedir desculpas a alguns amigos e com
panheiros que estão sentados na tnõuna de bo.m:a. e que quiseram 
falar comigo. Inclusive está. aqui o Reitor da Escola Superior de 
Lavras, que brevemente será universidade. V. Ex-s já sabem. mas 
talvez ele não sru."'ba. que, no meu entendimento, ali há um muro 
intransportável. Recebo no meu gabinete todas as pessoas que qui
serem falar comigo_; inclusive nos corredores e nas cotnissões. Mas 
tenho o pensamento de que o plenário é o sa.criitio ·do Parlamentar. 
é o momento em que ele pode se encontrar com a sua consciência 
para decidir suas dúvidas. 

Quanto à proposta de modificação, sugiro que se vote em 
primeiro lugar esse projeto que está sendo elaborado. Antes dele, 
nada, nem o dilúviO. V amos votar esse projeto. Depois voltaremos 
à Ordem do Dia e às _sessQes norni"aiS. Não peço que se suspenda a 
sessão. Penso que todos os amigos gostariam de emprestar solida
riedade ao nosso companheiro Humberto Lucena e aos eleitores da 
Paraíba e também extemar a petplexidade contm essa intromissão 
de um Poder em outro. Sugiro, então, que toda a pauta seja sobres
tada e -~e s:ó a, retom,emos após votar esse projeto ~ecidido pelas 
Comissões. Essa é a proposta que faço. Se V. Ex' julgar de bom " 
alvitre, que a submeta, então, ao Plenário. Muito obrigado, Sr. Pre
sidente. 

O Sr. Jonas Pinheiro -- Sr. Presidente. peço a palavra 
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·-- ·como Úder. 
O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- V. Ex' tem a 

palavra como L!der. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP. Como Líder. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, antes 
mesmo de ouvir a manifestação de V. Ex• sobre a propositum do 
nobre Senador Ronan Tito, eu pretendia extemar, em nome da Li
derança do PTB, em primeiro lugar, a nossa inconformação por 
essa lamentãvel ocorrência. por essa deliberaçio do Supemo Tri
bunal Federal que subtrai da vida pública do Pais uma das suas 
mais expressivas lideranças. um dos mais ilustres brasileiros da 
Paraíba. um dos mais notáveis homens públicos deste País. A títu
lo de quê: de aquso do poder econômico, por causa de 130 mil ca
lendãrios feitos para distribuição no seu Estado9 sendo que em ne
nhum deles havia qualquer mensagem que significasse campanha 
eleitont.l qu que coofiguxasse crime elei.tom.l? Ou terá sido simples
mente para acatar a decisão do TSE? 

Como disse o nq_bre Senador Ronan Tito - e estou de acor
do com S. Ex• -. parece que esse mal-estar foi gemdo a partir da 
não-aprovação do projeto que criava as duas umas para votação 
nas eleições de 3 de outubro. Daí pua cá, sentmtosuma =nte 
e peuuanente má vontadeporpartedoTn"bunal SupcriorEieitoml. 
que resultou no iri:lpasse que estamos vivendo, quase uma crise 
institucional, que está a nos ameaçar, se não. tiveanos cõmpec.ência. 
de superá-la. 

O Sr. Racbid Saldanha Derzl - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Com muito pruer, ouço V. 

O Sr. Racbid Saldanha Derzl- V. Ex' declara ao Senado 
que, realmente, Humberto Lucena foi um dos IJ18ÍCRS e mais lfm.. 
pidos Parlamemares que já passanun por esta Casa do Cougt=;o. 
Homem digno, justo, humilde e pobte, acusado agora de usar o 
poder econômico na sua campanha eleitoml. Com<te-sc COI)tra S. 
Ex' essa barbaridade, cassando os votos de mais de SOO mil panai
banas que o reconduzixam a esta Casa do Coogresso. Congnltulo
me com V. Ex ... Conheço o Senador Humberto Lucena M muitos 
anos. Poucos foram tão dignos como S. Ex.-! Um homem ccmo S. 
Ex' não merecia estar passando por essa fase, ele que tanto sm~iço 
prestou a esta Nação. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Agradeço o aparte de V. Ex', 
Senador Rachid Saldanha Derzi, que realmeDte põe no devido lu
gar a respeitabilidade que meteee o Senador Humberto LuceDa 
por parte de todos nós e do Brasil inteiro. 

Ser! que essa decisão do Supremo não é também a manifes
tação de uma inconformação? Ser! que eles ficaram satisfeitos 
"com o fato de tennos praticado algo que nenhum parlamento do 

· mundo fez a~ hoje. que foi aprovar numa segunda oportnnidade o 
hoje Ministip Francisco Rezek? Será que eles vimm. cem descon
tentamento a aprovação, o acoTh.imeniD, pela segunda vez, do Mi
nistro Fnmcisco Rezek, para o Supremo Tribunal Federal, e deu 
uma resposta na tarde de ontem, cometendo uma violência contra 
oScnado. · 

Deixemos isso de Iadõ. e vamos à propositura do Dobre Se
nador Ronan Tito. Como disse V. Ex', estamos ttabalbando desde 
a tarde de ontem. quando, ao saber da decisão proferida pelo Su
premo Tnõunal Federal. tomei a iniciativa de piopor ao Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais. Senador Jutaby Magalhães, a 
suspensão da rewtião que se realizava naquela tarde, ~irmos ao 
encontro do nosso Presidente Humberto Lucena na residência ofi
cial, para apresentarmos a S. Ex• a nossa solidariedade e estudar
mos a dificuldade que nos oferecia o momento. 

Começamos desde ontem, e algumas luzes abriram-se sobre 
o assumo. Estamos trabalhando. Como já disse V. Ex', hoje, às 10 
horas, houve a reunião ·secreta, e, dentro da normalidade que suge~ 
re o momento, uma Comissão de Parlamentares juristas estão tia· 
balhando na busca de uma altemativa para esse impasSe. 

OUvindo a proposta do Senador Ronan Tito, como Lider do 
PMDB nesta Casa, proponho-me • acalá-la de imediato, colocan
do em primeiro lugar a votação desse anteprojeto de lei que está 
sendo elaborado. Concordo perfeitamente que nenhuma matéria 
seja votada antes dessa que está sendo elaborada por uma Comis
são de Parlamentares. 

Era o que eu tiDha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Muito bem!). 
O SR. PRESIDENTE (a.agas Rodrigues)- Desde que os 

Srs. Scnadorea concordem, a Mesa ir.i sustar a apreciação da Or
dem. do Dia. devendo V. Ex-s ocuparem a tnbuoa, se assim o en
tenderem. eiiquaillO eu itei examinar se já foi concluído o trabalho, 
pam que o projeto seja imediatamente apresemado. com sua ur
g6ncia votada pelo maior número possível dos Sr.;. Senadores. 

Então, ficariam sustadas as matérias constames da Ordem 
do Dia, sem prejuízo de leitura de Expediente. Exn primeiro lugar, 
votaríamos a urgência referente ao projeto a ser apresentado. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
mensagem presidencial que será lida pelo Sr. I • Secretário. 

É lida a seguinte 

CONGRESSO NACIONAL 

~ENSAGEM N• 389, DE 1994-CN 
(ng 1.091194, na origem) 

Senhores \.kmbros do Congresso NK!.cnal; 

Ses t=os do art. 166. § :s•. da COilSliluiçlo. VCIIho propor aos SCDbcxel 
\lcmbros do Conpesso S~oaal Memqem modificativa ao Projeto 11t.: Lei do~ 
pano e:<etelctO de !99S. c:aV1ado cm 31.01.94. 

1 Est1 prnposiçio ck: ~taa porolljetiw iadair01 ~-dc-Tnbllho 
da J usuç. EleuorV.. urna vez que os. m:unos ~ ~ til ÕIJIO, c:oaConDe npheuado 
pela Lc:1 de ~. Orç.amemirias. foram aJoados t Rescn-adc C~ 

3 Cabe e~fare:cr que a~ alten;io Dio acam:a. aameato de despesU ao 
\a.lor roral do ProJetO de Lei ~ ~ 1995, ..,., qoe ~« o 
~)amemo de rceur50S de fotma a adeque os PfosNmu de Tnt.lllo dos ór;lol 

o .:"t~VO!Vldo$, ' 

4. Essas. Sealaom: Membfol. do Coqm;:so NICtOII&l. sio as eauido:açõcs que 
submeto a devMa apcec:iaçlo de Vossas Excciêaciu. 

E..\'1 n" 1::.1 ISEPLAN-PR 
Brasilia. 30 de 11Clvembro de 1994 

Encaminho t c~ de Vossa Excell!:oeia propo:sta de modi6caçlo ao 
Projeto de Lei Orçameatúia paa 199S, on. cm l!lá1ise no Coqreuo NIClOO&L de forma a 

. pe:rmlur a iDchaio dos Pnlp'amaS de Trahalbo da Justtça Eleiton.l ao referido Projeto. 
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.! Coufo:=e apll.cn~do u ~ a• 69S. dr: li ~ ~ dt 199:f. os~ 
des~s ii.Juscça. 'Eteltonl f(mlm mdllidos na Reserlla de c~ 110 c&e.;do pnzo. por 
o.btero~eac~ o~olk-su P'fopost&~ 

3 :-=o tnflll!O de do JJRJ~ u IÇl)cs desenvolvidas pdo ÔfiiO loto 10 iDkio do 
a.=c:o -\'l!ldouro. ptO~nbo, nena oporrumd.ldc. proecder1e ii ~ plcitada pelo 
Tnbunll Supcnor Eleno~·TSE. .:om bue 110 § 5•dom 166. da C~. 

S. Fae 10 -... 11r - .....,.,..., i ......_ c1t '-' 4t 
.,. ... _O,eàl~ .......... llt.3441;Lci~U3l.deZU94(1DQ).a 
.--m. ... ...,.. ... .,.~-·--v:iiw:l. . 

~· 

6, ~ ~.t.;ta. toàll.lle MPS.-...,. 
~Mdo~--·-·---·~dDioFICjl. ~·Lat~tlllill*l'". 

7, A.,__......, ....... _. .................. rrqjclo .. 

La~pa.l91J5. ..... ~-·~ ·--··'--............ n.~~~~~o .. a..-........ 

I. DiiiM•.a.....,_ ............ ~.V-Exmi~Kia 
~ .. ..._..,,.._.t.a*~,_oaadciodelm". ---
11Dat.166.f!r',di.~Ftllal. 

~·~·E..-~,.n.oa.a:iodc:t99S . ...WSO--.da 
.......... llciR ....... l994 

'-!e!la-· <! ........ 

I ..... 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) A matéria 

será despachada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização. -

Sobre a mesa, ofícios: que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 
São lidos os seguintes 

CO:MISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕM!COS 

Brariília,l0 dedezembrode 1994 

Setlhor Presidente, 
. 1'\.<.Js tem:J.os do art. 118, § 'lfl, do Regimento Interno, conru-

mco a V. Exa_a prorrogação do prazo de tramitação nesta ComiS
são; por mais quinze dias, das Mensagens n•s 353 a 357, de 1994, 
do Senado Federal, em virtude de sua complexidade. 

Atencios~ente,- Senador João Rocha, Presidente. 

OF/CAE/49/94 

Brasilia, 1• de dezembro de 1994 
Setlhor Presidente, 

. Nos t.enoos do art. 118, § 2°, do Regimento Jntem~ comu-
mco a V. Ex0 a pronogação do prazo de tramita.ção nesta Comis
são, por mais quínze ctias, da Mensagemn•346. de 1994. do Sena
do Federnl, em virtude de sua complexidad"-

Atenciosamente,- Senador João Rocha, Presidente . 
.... _ _.~SR. ':'lffiSIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 

liaõ vad publicação. · · ·· · · 
Sobre a M~ requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre

tãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 933, DE 1994 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República 
para participar, na qualidade de Observador Parlamentar, da Dele
g~ do B_rasil ã XI.:IX ~essão da Assembléia Ger.il da$ Nações 
Umdas. solicito autonzaçao do Senado paxa aceitar a referida mis
são, ncs tennos dos arts. 55, m.da Constituição, e 40, § 1°, alinea 
a, do Regimento Int.omo. Esclareço que devo estar ausente do Pais 
noperlooo de3 a 18 de dezembmde 1994. 

Sala das Sessões, 1° de dezembm de 1994.- Se.;_dor Cha
gas Roéirigues. 

O Presidente da República, de acordo oom o disposto no 
Decreto-Lei n• 1.565, de 5 de setembro de 1939, regulamentado 
pelo 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 18 de janeiro de 1973, a!(erado pelos Decretos n"s 
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 õs Senhores Senadores Chagas Rodrigues e Júlio 
Campos para, na qualidade de Observadores Parlamentares, inte
grarem a Delegação do Brasil à XLIX Sessão da Assembléia Ger.il 
das Nações Unidas. _ . 

Brasilia, 30 de novembro de 1994; 173° da Independência e 
106• da República.- IT~MAR FRANCO, Celso Luiz Nunes 
Amorim. -

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido sení remetido à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. devendo ser apreciado após a Ordem do dia. nos 
tennos do § 3° do art. 40 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 934, DE 1994 

Nos termos do art 210 do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Senado, do editorial publicado no jornal 
A União, em 1° de dezembro do corrente ano. 

-- Sala das Sessões, 1° de dezembro de 1994.- Senador Mau
ro Benevides. 

- -- (À Comissão Diretora)<i 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 

com o art. 210, § 1°, do Regimento Interno. o requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. I o Secre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 935, DE 1994 

. R':J"eíro• baseado no artigo 13, § 1•. do Regimento Intemo. 
seJa considerado como licença autorizada os dias 1°, 3, 4, 7, 8, 9. 
1 O , 16, 17. 18 e 21 do corrente mês. quando estive ausente dos tra
balhos da Casa, atendendo a compromissos partidários. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994. - Senador V al
mir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- Fica concedi
da a licença solicitada. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
. .. Alm!" Gabriel_: Amfr i.ando- Hugo Napoleão- José Paulo 

BISO!- Meua Fllho- Ronan Tito - Ruy Bacelar- Teotonio Vllela 
Fliho. 

O Sr. Chagas Rodrigues, l 0 Vice-Presidente, dei
xa q cadeira da presidência, que é .ocupada pelo Sr. Na
bor Júnior, 2" &cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Foram encaminha
dos à publicação Pareceres da Comissão de Assuntos Econômicos 
-que concluem peJa apresentação dos seguintes Projetes de Resolu: 
ção: 

- N" 98, de 1994>, que autoriza o Estado de Pernambuco a 
oferecer contragarantia à operação de crédito externo a ser contra
tada ~Ire a Companhia Energética: de Pernambuco - CELPE. e o 
Krekitanstalt Für Wiederaufbau - KFW. com o aval da União. no 
valor de R$9.396.495.00 equivalentes a DM15.000.000.00. em 
01.07.94; .. . . 

- N" 99, de 1994,que autoriza o Governe do Estado doEs
pírito Santo a emitir leb:as Financeiras do Tesouro do Estado do 
Espírito Santo, LFIES, cujos recursos serão destinados ao giro de 
72,10% de sua Dívida Mobiliária, vencível no 1° semestre de 1995· 

- - No 100, de 1994. que autoriza o Governo do Estado&_ 
Bahia a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado da Babia- LFTBA. destinando-se os rerursos 
ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 1° semestre de 
1995; . 

- -No 101, dé 1994, que autoriza o GoVerno dO Estado" do
Mato Grosso a emitir, através de ofertas públicas., LetraS F"mancei
xas do Tesouro do Estado do Mato Grosso (LFTE-MT). destinan
do-se os recursos ao giro de sua divida mobiliária, com vencimen
to no 1 o semeslre de 1995; 

- N° 102, de 1994. que autoriza a emissão de Letras Finan
Ceiras do Tesouro do Estado do Rio Gnmde do Sul- LFfRS, des
tinadas à rolagem de 88,10% da dívida mobiliária do Estado. ven-
cívelnol0semestrede1995:· -

- No 103, de 1994, que autõriza a emissão de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Paraná- LFT-PR, destinadas à ro-
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lagem de 99,20% da dívida mobiliária do Estado, vencível no 1• 
semestre de 1995; e 

- N" 104, de 1994, que autoriza a celebração do Tenno de 
Sub-rogação, Cessão e Aditamento ao Conrrato de CO:mpt'3. e Ven
da, com fmançíamento de Equipamentos e Materiais destinados às 
Unidades Hospitalares Btasileinls, fmoado em 15.o2.77. entre o 
então~ Instituto de f'l:l>viclêncía Social, INPS, sucedído pelo Iustitu
to Nacional de Assistência Médica da Previdência- Social -
JNAMPS, em extinção. e a empresa alemã lnleuned-ExpotHm
port. 

- As proposições ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessõ
es ordinárias, a fs de receber emendas, nos temJ.os do art. 235, U 
f, do Regituento Interno. . 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- ConcédO a p:ilavra 
ao no_bre Senador Esperidião A.min.. (Pausa.) 

Concedo a palaVIa ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa.) 
Concedo a palam ao nobre Senador Eduanlo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf -SP. Pronuncia o se

guinte discutso. Sem revisão do_ ot:ador-)- Sr. Presidente, sr-se 
Srs. Senadores. como todo o Congresso Nacional. tal:nbém expres
so a preoc..ipação com respeito ã grave decisão do supremo Tnõu
nal Fedetal relativamente ao direito de o Senador Humberto Luce
na ser ou não candidato - agora não mais ser candidato- ao Sena
ào Federal_na eleição' que acaba de se realizar. 

A decisão é extremamente grave e, para muitos, pode pare
cer uma punição maior do que a falta cometida; mas é preciso co-
locar-se os fatos sob. análise. _ _ 

Já de há muito tempo a opinião pública v-inha estianbando, 
diante do_ que a imprensa vinha revelando, os a'busos cometidos no 
uso dos serviços da Gráfica do Senado por Parl~entares para ou~ 
tros fms que não propriamente a infomiação sobre as atividades le
gislativas. Dur.mte anos a imprensa chamou a atenção para esses 
abusos; a prática. entretanto. não havia sido terminada. 

Nesta Legis!atuta. nos anos de 1991, 1992 e 1993, a itu
pren;a chamou a atenção de todos nós e houve, inclusive, a iniçia
tiva de se procurar d.ef"mir melhor o que se poderia e o que não se 
poderia fazer no que diz respeito à Gráfica. 

A decisão do Supremo Tnõunal Federal deve ser considera
da um alerta a todo o Congresso Nacional sobre esses procedimen-
tos. u~ vez que demoraram a ser estancados. _ ·-- ~ ____ _ 

E preciso se colocar também. na devida perspectiva. a ação 
parlamentar do Senador Humberto Lucena, que como Presidente 
da Casa, como Senador. como Líder do PI\.1DB. muitas vezes deu 
mostra da sua seriedade de propósitos, de seu patriotismo, de sua 
solidariedade paza com as causas mais importantes para a demo
~ização deste País e, inclusive, de suas ações no que diz respeito 
à probidade da coisa pública. 

O Senador Humberto Lucena teve a atitude ontem de falar 
do seu respeito pela decisão âo Supremo Tnl>uual Federal. 

Pode soar estranho que apenas um parlamentar, em especial 
o Presidente da Casa - é lógico que a sua re_sponsabilidade pode 
ser considerada ainda. maior - venha a ser punido.-A Justiça não 
pode ser apenas para un;t dos membros do Congresso Nacional. A 
lógica da decisão aconselha que esse procedimento prossiga, que 
haja. inclusive, julgamento daqueles que tiveram procedimento se-
melhante. -

Há também outro aspecto muito importante, qual seja, ore
sultado das eleições pára o Senado. na Paraíba. Consi!qúentemen
te, semelliantes medidas devem ser tomadas a respeito de outros 
Parlamentares ~e. eventualmente, tenham utilizado a gráflC3. da 
mesma forma. É preciso. então, que eleS Venham a ter punição 
igual à aplicada ao Senador IiJJmberto Lu_cena. _ 

Quanto à eleição na Paraíba. parece-me que o reconheci-

mei;JW de que o teJxeiro colocado. ex-senador Raimundo Lira- e 
quero aqui sepaxar a pessoa. o partido-, deve assumir? tendo em 
vista a decisão do S1F no sentido de cassar o mandato do Senador 
Humberto Lucena, recentemente eleito, """"' eslrallhatnellte pata 
os eleitores dequele Estado. A decisão de cassar o direito do candi
dau) .:ipós a realização da eleição - e, af, conferir ao terceiro colo
cado, uma vez que havia duas vagas, o direito de ser o Senador
leva-nos a refletir sobre a Justiça EleitoraL 

Também não diria que a decisão mais adequada fosse, en
tão, a de o suplente do Senador eleito assumir. Acredito mesmo 
que o Congresso Nacíonal deve rever a legislação sobre a suplên
cia. Deveúamos pensar melhor. Qual seria o mellior procedimento 
par.t substituir uni Senador, cai:go de gtaUde ituportância, por oca
sião de seu everiiuai impedimento~- cOmo a sua designação para 
exercer um Ministério oU uma Secretaria? Seria a assunção da su~ 
plência na forma como hoje existe? Por que razão? Porque há uma 
diferença innito grande de representação entre aquele que realmen~ 
te_ fez uma campanha, apresentou plataforma. fOi eleito, e aquele 
que acaba chegando ao Senado Fedeta! pela suplência. É claro que 
hoje isso está definido na Constituiçã~. mas parece-me que deve~ 
riamos pensar melhor solxe a questão. Sabemos que no Senado há 
suplentes que assuminlm e exercem hoje a função de Senadores de 
fonua plena, com todos os direitos e com tratamento igual ao dis
pensado àqueles que são eleitos e por nós coosidetados Senadores. 
Entendo que deveóamos refletir wbre a maneira de_ substituir um 
Senador titular. Será que nova eleição não seria a fonna mais apro
priada? 

No mom.ento, não tenho sugestão para apresentar. mas. te~ 
pitO, devemos refletir a respeito disso. O episódio do Senador 
Humberto Lucena leva-nos a pensar. pois. no caso do impedimen
tO de uma pes593 que foi eleita; acaba. vindo para o seu posto o ter
ceiro maiS votado,~maS ·com uma plataforma que difere bastante 
daquela do. eleito. E natural que o povo da Par.úba se pergunte se 
eles estarão adequadamente representados no Senado Fedetal. 
IsSO, pOrtanto, merec:e a nossa reflexão. 

O Sr .. Magno Bacelar- V. Ex• pennite-me um aparte. no
bre Senador Eduatdo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com ptazer. ouço V. Ex•. 
O Sr. Magno Bacelar - Ouço. como sempre;-com muita 

atenção. as palavras de V. Ex a e concoxdo com a reflexão que faz. 
Na realidade. há uma grande incógnita coin relação a este assunto. 
No caso de o nobre Senador Humberto Lucena não assumir. quem 
assumiria? A imprensa já divulgou o nome do nobre Senadcx Rai- -
mundo Lixa, e hoje ouvi uma deelatação de S. Ex•, pelo r.\dio. di
zendo que a.ssumiria. A questão <la suplência Iealmente é grave e 
séria porque. na realidade. no caso, analisando por este ângulo, o 
suplente do nobre Sena®r Humberto Lucena não imprimiu calen
dários, mas participou de uma platafonna institncioualizada pela 
Consti':Jlição. Presume-se qUe; nO caso, cabe ao partido, em face da 
legislação part.idâiia, a eScolha do suplente? que deve ser um ho
mem de bem e tenha condições de assumir, numa eventualidade, 
para que, em- não Sendo o titular empossado, exerça o mandato 
como suplente - a legislação ou a prática tem demOrisftã.ôo isto. 
No momento em que se vota em determinado candidato a Senador 
-está na legislação- estã~se vOtando também no seu suplente. Por 
eXemplo: votando-se no Senador Suplicy. estar-se-ia votando no 
Senador Magoo Bacelar, caso eu tivesse a bonm de se~ _o suplente 
de V~ Ex•. Isso está subentendido na leí. Vamos mais adiante. Ci
tarei como exemplo o caso do Presidente Samey. quando assumiu 
o lugar do falecido Presidente Tancredo Neves. No Extado do Ma
rimhã.o. já houve caso de governadores que não puderam assumir 
por estarem doentes em estado grave e, então. assumiu o více. Eu _ 
mesmo. nobre Se_nadot Spplicy. sou um suplente. Não estou en-
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quachado diretamente no caso yorque, qu"'!do a legislação permi
tia sublegendas, fui adversário do Soaador Edison Lobão. Eu tinha 
uma platafonna, visitei o Maranhão inteiro, fiZ UD:lif CafnpaJ:Jha e 
me desdobrei para merecer a confiança do eleitorulo do meu Esta
d~1. No momento em que o Senador Édison Lobão foi guindado â 
pc ção de Governador, vim e assumi por quatro anos. Espero ter 
honrado a confiança dos eleitores marailbenses. Não me dou como 
exemplo, mas existem outros casos de Senadores e suplentes que 
aqui assum.iJ:am e bom:aram o mandato.. Com muita grandeza e 
com IpUito trabalho, dignificaram esta Casa. Penloe-me estar apro
veitando o momento. Realmente., a reflexão de V. Ex .. chama a 
atenção da Casa. merece o Ji?SSo respeito e deve ser discutida. Se 
nos fosse pennitido emitir uma opinião. eu gOStaria de dizer que a 
instintcionalizaçíio da sUplência ou do vice, que não é votado na 
chapa. deve ser respeitada.. a menos que aproveitemos a lição de 
hoje. como sugere V. Ex•, para reexaminannos o assunto. Mas o 
direito adquirido ·daqueles que disputar.un está gar.mtido, no meu 
entendimento, e a lei não poderá re1roagir para prejudicar. Obriga· 
do a V.Ex"pelahonra do aparte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Magno Bacelar, 
V. Ex a assinala muito bem que o direito daqueles que atualmente 
são suplentes, sejam aqueles que aqui exercem o seu mandato, se
jam aqueles que. nessas eleições de 3 de outubro último, foram 
eleitos suplentes. está obviamente selado; é um direito adquirido. 

Convido- e V. Ex a atende o convite- todos a pensar 00 fu
turo. Isso, obviamente, significaria uma mudança da Constituição, 
envolve a necessidade de emenda constitucional aprovada nas 
duas Casas. por 3/5, em dois turnos. Tenho pensado se não seria o 
caso de modiflcarmos a Comtituição na designação do suplente, 
P.ara que baja a maior representatividade possível para o suplente. 
É esse o sentido que eu gostaria de dar. Sei que bá situações um 
pouco dificeis. Se, por exemplo, um Senador aceita ser Ministro, é 
uma questão de dias para que ele aceite. Wao daria propriamente 
tempo para a realização de uma eleição. Eu preferiria o Processo 
de nova eleição para suplente, ou nm processo pelo qual, na elei
ção, eleja-se o titular e ciep.)is haja disputa concomitante par.t su
plente, a frm de que o eleitoxado saiba, desde antes.. em quem está 
votando pata suplente. 

Eu não conhecia tão bem o caso de V. Ex" no Maranhão. 
mas posso dar o exemplo daqueles que são meus suplentes. O Par
tido dos Trabalhadores considerou que, para minha suplência, de
veriam ser pessoas con:cmnita -identificação cOm o Partido. No 
caso, meu primeirO sUplente é ex-Presidente da APOESP- Asso
ciação dos Professores do Estado de São Paulo-. uma pessoa que 
muito dignificou Seu mandato, m'Ç!Íto conhecido como uma das 
principais lideranças do movimento sindical, por anos. O segundo 
suplente é a jornalista Dulce Pereira. conhecida em São Paulo por 

· _ ter atuado em muitas emissoras e, também. dentro do PT. que tem 
dignificado a luta dos direitos da mulher. Tenho certeza de que, a 
qualquer momento, diante da eventual necessidade de minha subs
tituição. meus dois suplentes estarão aqui cotieSpOD.dendo às ex
pectativas da população. Ambos participaram ·da campaoba, tendo 
sido divulgado que e~es exam suplentes. 

Entretanto, no aspecto geraL seria relevante que pudésse
mos aperleiçoar o conhecimento da população sobre a importância 
do suplente de Senador. Muitas vezes. um Senador que está aqui 
como titular por I, 2 ou 3 aoos é substituído por seu supleote por 
motivos diversos. tais como seu falecimento. um eventnal convite 
para assumir um ministério ou qualquer outra situação. 

Isso pode vir a ocorrer com os Senadores recém-eleitos. O 
Senador José_ Serra, por exemplo, está sendo cogitado para ser Mi
nístro do Governo Fernando Henrique. Se isso acõilteret~- em que 
medida a população conhece o seu suplente'? Até qUe ponto o su-

plente virá para esta Casa com o peso da representatividade do co
nhecimento? 

O Sr.l\lagno Bacelar- Pennite--me V. Er' um novo apar
te~ apenas para complementar o meu pensamento? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex" comprazer. 
O Sr. Magno Bacelar- Eo gostaria-de dizer que estou ple

namente de acordo· com V. Ex-. Muito mais abenante, muito mais 
irregular seria essa história do terreiro colocado assUmir~ como sa
lientou muito bem V. Ex,•, pois teve uma plataforma de campanha 
completamente diferente, que pode ser considerada como uma pla
taforma denotada. Como suplente do Senador Lobão, eu era ad
versário de S. Ex•, mas a legislação àquela época permitia suble
gencla. Sendo assim, fui o único Senador derrotado que assumiu 
porque a sublegenda permitia. A sublegenda era condenável, mas 
supria melhor porque o candidato que concorresse pela sublegenda 
era obrigado a fazer campanha e a submeter sua proposta parn. que 
fosse eleito. Acredito que daria mais legitimidade. Congratulo-me 
com V. Ex" e 1\gn!deço pela segonda oportunidade. Concordo ple
namente que esse aspecto deve ser examinado. Penso que o nome 
do suplente poderia até compor a chapa, obrigando-o a participar 
da campanha. Essa bip6tese de o terceiro colocado assumir não 
está prevista de maneira nenhuma. Concordo com V. Exa em que 
seria nuiis válida uma outra eleição. Muito obrigado. 

O SR. EDUARl.JO SUPLICY - Fica aqui a sugestão. Não 
sei se a Lei Eleitoral é tão clara, mas no caso de confrrmar-se a de
cisão do Supremo Tribonal Federal. que parece agora inarredáveL 
de :impedir que o Senador Humberto Lucena volte, é o caso -de 
pensar-se em·realizaruma nova·eleiçãopara o seu cargo, com a fi
nalidade de dirimir a dúvida e paxa que o povo da Panu'ba não se 
sinta. com um representante qoe não seja exatamente aquele que 
deseja. 

É preciso também obsetVar que o Congresso Nacioo.al, 
como Poder Legislativo, avançou nesses últimos anos- e aqui há 
que se registrar o pnSpri.o mérito do Senador Humberto Lucena~ 
que colaborou par.1 tal- no sentido de procutar fazer com que os 
possíveis desvios de procedimentos fossem apurados. Primeira
mente, houve o caso da Comissão Parlamentar de Inquérito que in
vestigou o Sr. Paulo _César Farias. levando a julgamento o afasta
mento do então Presidente Fernando Collor de Mello; posterior
mente, houve o caso. da CPI do Orçamento, quando o Congresso 
Nacional foi levado a um dificil trabalho de investigação sobre os 
pi6prios membros desta Casa. 

O congresso Nacional. como instituição, procurou respon
der aos anseios da população, no sentido de conigir procedimen
tos inadequados. Muitas vezes.. nas próprias conclusões relativas 
às cPis citadas, a população foi cobrar da Justiça, dos órgãos do 
Ministério Público e do Poder Judiciário celeridade na conclusão 
de todos_ os fatos e na ap.u:ação-da ação penal conseqüente. em re
lação ao que foi levantado pelo Congresso Nacional. Muitas vezes, 
nós, no Congresso Nacional, cobramos do Poder Judiciário o aten
dimento aos anseios de realização de Justiça e de cumprimento da 
lei. 

_ Então, neste caso, a Justiça Eleitoral antes, e o Supremo 
Tn'bunal Federal, agora,. agiram com base na legislação. Legisla
ção criada por quem? Por nós próprios, pelos membros do Con
gresso Nacional 

Portanto, a atitude do Presidente Humberto Lucena de dizer 
que respeita a decisãó dó Supremo Tnl>unal é correta. E cabe a to
dos n6s uma reflexão sobre o que fazei' diante do fato. A principal 
lição a aprender é de como n6s jrr6prios não podemos estar abu
sando daquilo que defmimos- cómo disciplinamento das facilidades 
que nos são colocadas à disposição parã. o exei:cíclo do nosso man
dato. Temos de saber distinguir muito bem entre o que pode e o 
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que não pode ser feitó, para que cada Deputado e cada Senador 
exerça seu mandato da forma mais adequada possível, procurando 
atender as fmalidades constitucionais pa:ra as quais fomos eleitos. 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presid~nte, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Tem V. Ex'. a pa
lavra. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, devemos manter a sessão 
pon}Ue o Sr. Presidente em exercicio, Senador Chagas Rodrigues, 
retirou-se do plenário para um entendimento com 6 Presidente da 
Câmara dos Deputadcs. 

Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores aqui presentes, pedi a 
palavra para enaltecer esta Casa mais uma vez. em um momento 
de comoção, em que todos estão solidários com o Senador Hum-
berto Lucena. . 

Discordo. Q _S_e:nador _Hu_mberto Lucena não está precisan
do. no momento~ de pena cu de compaixão. S. Ex• é um vitorioso. 

O povo da Paraíba elegeu-o, apesar do proce5so em anda
mento, por julgá-1o inocente. E. para a classe política, o mais im
portante é o julgamento popnlar. 

Tive a homa de apartear o nobre Senador Eduardo Suplicy 
e não quero deixar à Casa, apenas pelo debate, a impressão de que 
considero o nobre Senador Humberto Lucena julgado e condena
do. 

zentos) metros da linha de base, assim considerada a linha de arre
bentação das onQas ou, quando não houver, do início do espeJho 
de água. 

§ I • O clisposto nesta Lei aplica-se às faixas litorâneas de 
praias, rios. lagos. lagoas e reseiVat6rios de represas. 

§ 2° As áreas restritas ou proibidãs à operação, bem como 
os limit_es para Os riOs, 1agos. lagoas ou represas. poderão ser esta
belecidos pelos órgãos estaduais ou municipais competentes. 

Art. 3° As embarcações de que trata esta_Lei somente pode
rão peonaDecer na água entre o nascer e o pôr do sol. proibindo-se 
a navegação notuma. 

Art. 4• Toda embarcação do tipo nlot6aquâffcã deverá: 
a) ser conduzido por pessoa com idade minima de 16 (de

zesseis) anos e habilitada como motooauta de acordo com as :ins
truções específicas estabelecidas pelo órgão competente do Poder 
bxecutivo; 

h) ser inscrita rio órgão federal cot:Dpetente; 
c) possuir identificação visual-Cõni ·grupos a]fanuméricos 

pintados na metade de vante em ambos os bordos, em cor que con
traste" coni o da ém.bãrcação e ·com dimensões não menores que 
dez.centímetros de altura para as letras e números; 

d) possuír, obrigatoriamente, colete salva-vidas e chave de 
segurança atada a qualquer parte do corpo do condutor que permi
ta o automático desligamento ou a redução do sistema de propul
São quando ocoxrer o afastamento físico da embarcação; 

O SenadoJ: Ednardo Suplicy,-nas suas últimas palavras, cils- e) ser manobrada por ooi:K!utorutilizando, preterencialmen-
se que o Presidente Humberto Lucena teve um comportamento te. capacete, óculos protetores e luvas. 
exemplar ao dizer que julgamento do Supremo Tribunal Federal Art. s• As empresas e entidades que alugam embart:ações 
acata-se, não se discute. Isso o engrandece perante a Nação e seus dO tipo rilotoaquática são obrigadas a: 
eleitores. a) manter um registro das embarcações sob sua guarda e 

Em nenhum momento acreditei que o nobre Senador esti- responsabilidade; 
vesse derrotado. Não está. mesmo poxque -eSta -casa,-·quee-uma.----- h) manter. na área explorada. uma embarcação de apoio e 
casa política, está buscando uma solução para o problema. segurança devidamente guarnecida; 

O Supremo Tt.r.bunal Federal apenas não tomoo conheci- c) conseiVar as embarcações em perfeitas condições de uso 
mento do recurso. N"ao se esgotam aí os direitos do Senador Hum- e segurança.; 
berto Lucem. os direitos desta Casa, o direito de qualquer cidadão d) dispor de coletes salva-vidas que deverão ser obrigatoria-
de se defender. Temos certeza de que encontr.tremos a solução. mente fornecidos aos usuários sem contraprestação de qualquer 

Quero concluir, Sr. Presidente,~ que_chegou o Presidente taxa adicional ou alugueL 
que aguardávamo-s, dizendo que devemos_ estar solidárioS. sim, Art. 6° O desCifmprimento de qualquer dispositivo desta Le.i ' 
com esta Casa, com o Congresso Nacional. legítimo representante sujeitará o infratOI-. alternativa ou cumulativamente, às seguintes ·· 
das aspirações do povo brasileim. Quero dizer, também, que esta penalidades: 
Casa não estã denotada, o povo não está detrotado; e a democracia a) advertência; 
precisa. slln, de um exemplo desta Casa capaz de resgatar a credi- b) multa; 
bilidade de que estamos necessitando. c) apreensão da embarcação; 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. d) interdição do estabelecimento; 
(Muito bem!) e) cancelamento de autorização para funciOnamento da em-

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a mesa. pro- presa ou de seu alvará de licenciamento. 
jeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. -Parágiafo únicO.: As penalidades previstas neste artigo serão 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 86, DE 1994 

Regula!nenta o uso das embarcações do tipo 
motoaquática en~_f.aixas litorâneas de praias, rios, la
gos, lagoas e reservatórios de represas, e dá outras 
providências.. 

aplicadas pela autoridade administrativa corilpetente, no âmbito de 
sua atribuição, conforme dispuser o regulamento próprio. 

Art. 7" Além das sanções indicadas no artigo anterior e de 
outras cabíveis, o infrator do disposto nesta Lei fica suJeito- à pena 
prevista no arL 132 do Código PenaL 

Art. SO A pena de multa. graJuada de acordo com a gravida
de da infração será aplicada mediante procedimento administrati
vo. nos termos da lei. 

o Cougresso Nacional decreta: Parágrafo único. O valor da multa não será inferior a 1 
Art. 1° A utilização-da motoaquática, considerada enibarca- (hum) mil. nem mperior a 5 (cinco) mil Unidades Fiscais de: Refe

ção nos temos da legislação própria. obedecerá a todas as normas __ rência" (UFIR). ou índice que vier a substituí-la. 
e pxescrições estabelecidas nesta Lei e ematos expedidos pelas au- Art. ~O Poder Executivo regulamentará esta Lei em 180 
toridades competentes. dias, a contar da data de sua promUlgação. 

Art. zoAs embarcações do-tipo motoaquática s6 poderão Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua promulga-
navegar paralelamente à costa ou à margem, a partir de 200 (du- ção. 



7850 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1994 

Art. 11. Revogam-se as disposições em canttmo. O SR, PRESIDENTE (Cilagas Rodrigues) Em votação. 

Justificação 

A prntica da motoaquática ou jet-skí como aúvídade náuti
ca de lazer tem sido ·cada vez mais freqüente em faixas litorâneas 
de prnías, rios, lagos e represas do País. Definida como embarca
ção mióda. movida a profillsão de jato d'água. que chega a desen
volver velocidade de 30 a 40 nós, ou aproXimadamente 60 a 80 
km/h, sua utilização tem sido objeto de regulamentação por parte 
da Diretoria de Portos e Costas da MariDha Bl'3.sileira como forma 
de evitar a ocorrência de acidentes envolvendo seus condutores, 
banhistas e outtas embarcações. 

Embora possa ser enquadrada como embarcação de recreio 
e lazer, como o caiaque, o pedaliDbo, as pranchas de surfe wind
surf, suas condições de manobr.alidade. pois movida a motor de 
propulsão, exigem ã adõção de medidas preventivas específicas. 
quer com relàçãc a seu uso particular, quanto ã locação desses 
equipamentos por empresas especializadas. Sua utilização inade
quada, sem nonnas IllÍilÍlmS de segurança, pode representar. como 
já" oconeu em diversas oportunidades. perigo iminente aos fre
qüentadores de balneários, praias e clubes. 

Conquanto reconheçamos a autoridade do Miriistério da 
Marinha, por meio de sua Diietoria de Portos e Costas, na regula
mem.ação e f1SC8lização das atividades D.áuticas de lazer conduzi
das em águas costeiras e- interiores, coni relação aos aspectos de 
segurança da navegação e da salvaguarda da vida humana nas 
águas. consideramos fundamenu.l que essas nonnas tenham força 
de lei federal e abrangência naciooal. ensejando, além disso, o e&

tabelecimento de responsabilidades. aos infmtores. no campo do 
direito penal. 

Estas as razões que nos movem a apresentar o presente pro
jeto de lei, crendo em sua melhor acolhida pelo_s ilustres pares. 

Sala das Sessões. 1• de dezembro de 1994.- Senador Júlio 
Campos. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento. fica concedida a licença solicita-

da. 
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Sobre a mesa. 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERUMENTO N" 937, DE 1~4 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República 
para participar. na qualidade de Observador Parlamentar. da Dele
gação do Brasil à XLIX Sessão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas. solicito autorização do Senado para aceitar a referida mis
são, nos termos dos arts. 55, Ill, da Constitt.Iição e 40~ § 1°. alínea 
"a11

, do Regimento Interno. Esclareço que devo estar ausente do 
País no perlodo de 8 à 23/1 :?J94. 

Sala das Sessões, 1° de dezembro de 1994. 
Senador Júlio Campos. 
Diário Oficial 
O Presidente da República. de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n•1565, de 5 setembro de !939. regulamentado pelo 
Decreto n• 44.721. de 21 de outubro de 1958. e na Lei n• 5.809. de 
!O de outubro de 1972. regulamentada pelo Decreto n• 71.733. de 
18 de janeiro de 1973. alterado pelos Decretos n•s 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 <llagas Rodrigues e Jólio 
Campos para. na qualidade de Observadores Parlamentares, inte
grnrem a Delegação do Bmsil à XLIX Sessão da Assembléia Gemi 
das Nações Unidas. 

Brasí1ia, 30 de novembro de 1994; 173• da lndepeodêncía e 
106• da República. -ITAMAR FRANCO--_Celso Luiz Nunes 
AniOrim. - -

O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será remetido à ComiSsão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia. nos 

Perigo parn. a vida ou saúde de cu trem. teimes do § 3° do art. 40 do RegimentO Interno. 
Art. 132. Expor a vida ou a saúde de ootrem a perigo direto O Sr. AJfredo Campos - Sr. Presidente, peço a palavm 

e iminente: pela ordem. 
Pena- detenção, de 3 (tn!s) meses a 1 (um) ano. e o fato O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 

não constitui crime inais grave. palavri. - · 

----·-··--------·-·-·--·-------·-··-·-------·------ O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pela <>:dem. 
(À Comisslki âe Constituição, Justiça e -cidada-

nia- _Decisão Tefminatil!Cl.) - -- ----

O Sr. NaborJúnior, 2° Secretário, deixa a cadeira da pre~ 
• 

4 

sidênda, que é oczlpada pelo Sr. Chagas Rodriglll!s, JDVice-Pre
sidente 

O SR. PRESIDENTE (C!agas Rodrigues)- O projeto sere 
publicado e remeti~ às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. . • 

É lido o se~inte 

REQUERUMENTON·~,DE1~4 

Nos tetmos do art. 13, § 1° do Regimento Interno, requeiro 
seja considerada como licença autorizada minha ausência dos tra
bslhos da Casa. no perlodo de t• a 30 de novembro de !994, por 
motivos poli ticos partidários. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994õ Senador Al
mirGabriel 

,.• _,......··~--- -

Sem revisão do otador.)- Sr. Presidente. sem contrariar a opinião 
da maioria desta Casa. que acata e até aplaude a solicitaÇãO do Se~ 
nador Ronan Tito. gostaria de propor a V. Ex" que a instrução dos 
processados se desse nesta reunião. -

Sugiro que seja dado parecer aos projetos que estão na pau
ta e que deixemos a votação do mesmo- até porque não terlamos 
quorum para a votação - pam a próxima sessão, tão logo tenha~ 
mos uma saída para o impasse criado. conforme proposta do Sena~ 
dor Ronan Tito. acatada pela maíoria deste Plenário. 

·O Sr. Magno Bacelar- Sr. P,..sidente, peço a palavra pela 
ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavra. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela <>:dem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. a evidência da faha de 
quorum faz com gue v. Ex•, utilizando o que determina o Regi
mento Intemo, suspenda a Ordem do Dia. continuando a sessão 
com a suspensão da Ordem do Dia apenas. Isso, não pelo requeri
mento de protesto ou qualquer sentido que possa ter. mas pela evi-
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ciência da falta de qaorom. 
O Sr •. Alfredo Campos - Sr. Presidente, peço a palavra 

pelaoolem. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem a 

palavm. 
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pela oo1em. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sem contrariar a opinião 
da maioria desta Casa, que acata e até aplaude a solicitação do Se
nador Ronan Tito, gostaria de propor a V. Ex• que a instrução dos 
processados se desse nesta reuWão. 

Sugiro qae seja dado parecer aos projetos que estão na pau
ta e que deixemos a votação do mesmo- até porque não teúamos 
quorum para a votação - para a próxima sessão, tão logo tenha
mos u~ saída parn. o impasse criado. conffXD:le proposta do Sena
dorRonan Trto, aCatada pela maioria deste PieDário. 

O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavm pela 
oolem. . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem.a 
palavra. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela Otdem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a evidência da falta de 
quorum faz com que V. Ex .. , utilizando o que deten:nina o Regi
mento Intemo, suspenda a Ordem do Dia. continuando a sessão 
com a suspensão da Otdem do Dia apenas. Isso, não pelo requeri
mento de protesto ou qualquer sentido que possa ter, mas pela evi
dência da falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Vejo que os 
nobres Senadores solicitam da Mesa providências não muito har
mônicas. 

Fui infODDailo de que a Comissão eD.C3ll'Ogada de elaborar 
os dois projetas enceiiOU seus traba.DJ.os ho~ mas que os projetas 
s6 estarão conclu!dos e em condições de serem oferecidos à apre
ciação na segunda-feiia ou terça-feil:a. Haveria IIabalbo no fim da 
semana. Foi o que me disse o nobre Senador Mansueto de Lavor. 

Portanto, é um fato novo. _Se esses projetas estivessem.~con
clnído-;. e viessem 1 Mesa, a urgência poderia sec votada antes de 
outra Cj1f8lquer matéria. 

E evidente que não há condições para se votar nenhuma 
matéria, porque é visível a falta de número oo plenário. Bastaria 
que um dos Srs. Senadoxes discon:lasse e solicitasse verificação de 
quorum para não haver aprovação de nenhum projeto. 

Quanto à discussão, tudo dependeria da matéria.. Certas ma
térias poli!micas, de acordo com o pronunciamento de alguns Srs. 
Senadores, não deveriam ter a sua discussão encerrada quando no 
plenário houvesse um mlmero reduzido de Senadores.· 

Há sobre a mesa dois ~erimentos de inversão da Otdem 
-do Dia. Esses requerimentos deveriam ser objeto de votação antes 
· de ser iniciada a votação dos itens da Ordem do Dia. Tudo indica~ 
per diferentes razões, que a Otdem do Dia desta sessão não deve 
ser objeto de nossa apreciação. 

Assim, a palavra cootilma farultada. Consulto _se algum dos 
Srs. Senadores deseja usar da palavr.~. 

O Sr. Magno. Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
oolem. • 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra V.Ex•. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela oolem. 
Sem revisão do omdor.)- Sr. Presidente, a minha proposta foi rio 
sentido de que, não havendo quorum para a realização de votaçõ
es da Ordem do ~ continuássemos a sessão com a suspensão 
apenas da Ordem do Dia e votássemos os requerime:ntos dos Srs. 
Senadores que precisam ausentar-se do País~ por designação do Sr. 
Presidente da República, independentemente dessa suspensão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esses requeri
mentos foram à publicação, nobre Senador, e serão votados opor
tunamente, sem nelibum prejuízo. 

0 Sr. Alfredo Campos - SL Presidente, peço a palavra 
pelaotdem. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a·pala-
vra V.Ex•. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pela otdem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sou levado a me dar por 
sati.sfeiy> com as argumentações dos companheiros e de V. Ex•. 

E bem verdade que eu gostaria de ver aprovados dois proje
tos constantes do segundo requerimento de invexsão da Ordem do 
Dia. mas não podemos discuti-los sem que haja a inversão da Or
dem do Dia, e para isso é preciso uma votação. Ficou decidido f'e 
não haveria votação nenhuma antes de a Comissão chegar a uma 
conclusão. Então, acredito que não há o que fazer, a não ser espe
:rar pam· se discutir esses projetas numa próxiina sessão. na hora 
oportuna. Até mesmo porque vejo que para chegar à sua ordem 
naturnl- são os projetos de números 31, 32,33 e 34da0rdem de 
Dia -, tedamos que passar pela discussão de rutros tantos que es
tão na frente. 

Então, não seriiJ. possível a disCus-são desses projetes em 
.que eu e outros S:ts~ Senadores temos o maior interesse. 

No entanto, fJCa um apelo a essa Presidência para que esses 
projetos vobem à pauta o mais rápido possíve~ para que possamos 
aprová-los no início da próxima semana. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concede a 

palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- Mr. Pronuncia o seguin

te discurso.) ,-Sr .Presidente, Sr's e Srs. Senadores, temos defendi-
- do que .o ordç,namento juridico-criminal há de ser tanto mais enér

gico quanto maiores os- riscos, e evenmais danos, que a irresponsa~ 
bilidade do agente venha a infligir à sociedade. Não nos parece, 
portanto, que o cidadão deva permanecer ao largo da proteção de · 
lei mais rigores~ submisso à prestação inconseqiiente de um servi~ 
ço que envolve iminente ameaça à v~ enquanto as empresas 
dele encauegadas prosperam sob a omissão da autoridade e a ine
ficiência da fiscalização. 

O noticiário mais recente dos jamais de todo o País nos dá 
conta de que as indústrias fornecedoras de gás liquefeito de petró
leo- GLP, há mais de "quatro décadas não processam a requalifica
ção dos hotijões, com isso submetendo os consumidores do produ
to a toda sorte de acidentes eviráveis. Apenas no Estado de São 
Paulo~ no último exercício, registrararil-se 3500 ocorrências envol~ 
vendo os mais variados defeitos de funcionamento dos recipientes 
do chamado gás de cozinha, produzindo milhares de vítimas. 

As empresas produtoms de GLP deveriam processar a recu
peração dos botijões a ç.ada 10 anos de uso, não o fazendo, segun~ 
de alegam, pela impossibilidade de a=r com o custo desse pro
cesso de reciclagem. De um total de 75 milhões de recipientes, ut~ 
Iizados em todo o território naC:lonãl, tão~somente cercá de 15 mi~ 
Ihões têm menos de 10 anos de uso, significando que a maior parte 
- 60 milhões de hotijões- está sendo oferecida ao consumidor em 
condições de nenhuma segur.mça. 

As indústrias, mesmo COIIÍJI'ID3D.do a ocorrência de ac~
tes. muitas vezes com morte, provocados pela explosão de botijões 
de gás, sentenciam que, para requalificar 6 milhões de vasilhames 
de 13 quilos, anualmente, necessitariam de um reajuste de 11 cen
tavos de d6lar no preço de venda de cada unidade. Sem esse au
mento, esclareCem que "a maioria das empresas nã.o se sente esti-
midada a faZer a mamitenção, cOmO se" deve". -

Alegam os fomecedores que é ''um verdadeiro absurdo o 
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botijão de ~. que atende 5 pessoas pa: mês, custar menos que 
um cinema". Haveria, ainda. segundo dizem. umapetda de 18a 20 
milhões de dólares, proveniente do subsídio do vale-gás, com:edi
do às famílias de baixa renda, que consomem menos de 70 watts 
de ener~ mensalmente. Assim, a receita das empresas não lhes 
permitiria custear a recupernção dos recipientes danificados; que 
voltam. como estão,_ a chcnlar livremente. 

É interessante observar que a indústria não demonstta dis
cordância quauto à necessidade de processamento periódico da 
manutenção dos botijões, com vistas a dotá-los de máxima segu
rança, como seria normal acontecer. Foge, porem, a essa responsa
bilidade, na medida em que a b:a.DSfere pam o consumidor, a quem 
julga caber o õnus financeiro do processo de reciclagem- Então, 
como não Jhes é permitido o aumento do preço, deixam pam os 
usuários todo o risco oferecido pelos equipam.entós defeituosos. 

Pam promover a reversão desse quadro, e deDtro da linha de 
pensamento aqui há pouco extemada, submetemos à superior apre
ciação dos Srs. Congressistas projeto de lei objetivando definir o 
crime de exposição da vida, da integridade COipOiai ou da saúde 
de alguém. por meio de recipiente de gás liquefeito de petr6leo, 
defeituosO ou não requalificado. 

Essa proposição, que nesta Casa recebeu o n° 143, de 1993, 
aguarda Parecer, em caráter terminativo, da douta Comissão de 
Constilllição e Justiça, onde não foi objeto de emenda. Tem como 
escopo. sucintamente, re&pOilS3.bilizar os diretmes, :p.dmjnjstrado
res ou gerentes de empresas distribuidoras de gás liquefeito de pe
tróleo pelo crime que defme, estatuindo pua o agente que o come~ 
terapenade detençãode3 a 12meses, e 100dins-mui!L 

-Projeto de Lei do Senado n• 232, de 1991, de autocia do 
Senador Jutahy Magalhães, que anloriza o Poder Executivo a defi
nir as tenas indispensáveis à preservação ambiental, integ>:311tes 
dos bens da União e dos Estados, na forma do harto. 23, incisos VI 
e VD, combinado com o harto, 24, inciso VI, da Constituição Fe
deml 

Os projetos não receberam emendas e serão incluidos em 
Ordem do Dia oportunamente- · 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) -Na presente 
sessão tenninou o prazo para apresenta.ção de emendas aos seguin
tes I'I<!ietos de Resolução: 

-Projeto de Resolução n• 94. de 1994, de autoria do Sena
dor ConliDho Jorge, que aliem o Regimento Interno do Senado Fe
deml transformando a Comissão de Educação em Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia; 

-Projeto de Resolução n• 95, de 1994, de autoria do Sena
dor Coutinho Jorge, que aliem o Regimento Interno do Senado Fe
deral,. criando a Comissão de DesenvolvimentO Regional e Urbano 
e de Meio Ambiente e dá outtas providências. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os projetos 
não RCeberam emendas. 

O Projeto de Resolução n• 94, de 1994, lraÍÍlita em conjm
to com o Projeto de Resolução n• 122. de 1993, que se eneonb:a 
em regime de urgência, motivo pelo qual cooslará da <lidem do 
Dia da sessão ordinária do din 5 do conente. 

Além dessa sanção, sujeita-se o infrator às penalidades de 
car.iter administrativo, a serem cumpridas ao término da execução 
criminal, compreendendo o afastamento da direção da empresa · 
pelo peóodo de 2 anos, e o pagamento de multa no valor ~e vier 

O Projeto de Resolução n• 95, de 1994, seiá despachado à 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania e à Comissão Di
reiOia. 

a arbitntr o juiz do feito. · 
Na oportunidade do encaminhamento dessa iniciatjva. afir

mamos a imperiosa --necessidade de se obrigar as empresas que 
atuam no mercado de distribuição do GLP a promover, sem mais 
delougas, a requalificação dos botijões vendidos à população. 

Se é indesmentível que a falta dessa providência expõe o 
usuário, e os pt6prios empregados da distn'buidoca, a acidentes pe
rigosos à integridade COipOial, à saúde e à vida, o nosso projeto, ti
pificando como crime a omissão da em~ vem contribuir, ~ 
forma efetiva, paxa que seja ganmtida a seguxança-de quem neces
site usar ou manusear os botijões de gás liquefeito de petróleo. 

Esses relacionados argumentos permitem-nos confiar em 
que, tanto nesta Casa como na Cfunara dos Deputados, o Projeto 
de Lei n• 143/93 obteiá o fm:ne acolhimento dos Srs. Congressis
tas. A nova lei. estamos certos. por seu conteúdo eminentemente 
didático irá desestimular a desidia que tem caracterizado o com
~to das empresas distribuidoras de GLP, erigindo-se como 
fator detem!inante de maior seguillilça para milhões de usuários 
desse combustível. 

Em o que ~amos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR, PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- A Presidén
cia. nos termos do harto. 174 do Regimento Interno, dispensa o 
período da Ordem do Dia da presente sessão, 

Na presente sessão terminoo o pxazo pam apresentação de 
emen.das às seguintes matérias: -

-Projeto de Lei da câmara• 177, de 1993 (n• 2.908/92, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República. que dis
põe sobre a isenção do imposto de importação na hipótese que 
menciona; 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os b:abalhos. designan
do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE DECRETO Lli:GISLA TIVO N" 44, DE 1993 

(Indu ido em Ordem do Dia nos termos do art- 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, d~ Projeto de Decreto 
Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Edueaçlo: 

- 1• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- r pronunciamentO: Relator: Senador .Áureo Me1Jo, 
pela regularidade -dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 
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2 
PROJETO b&DEoitt.<l LEGISLATIVO N" 4SDE 1993 

(l~c:lufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VID, do 
_..Regimento Intrrno) 

Votação.- cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 4~, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAP!NZAL LTDA. para e:cplorr,Jr serviço de radiodifusão sonora 
em ~nda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa 
Catarina. tendo . 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
CorriiSsão de Educaçio. 

~ ]
0 pron~nciamento: Relator: Senador Amir Lando. 

favorável ao projeto; 
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 

pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à 
proposição. · 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, ,!lo 
Regimento Interno) 

. ·s 
PROJETO DE DEéRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VUI, 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 explorar serviço de radiodifosão sonora em 
freqftência modulada na Cidade de Os6ri0. Estado do Rio 
Grande do Sul. tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educaçlo. 

M t• pronunciamento: Relator. Senadór Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

M 2• pronunciamento: Refator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atas e proced.ímentos concernentes à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto ___ Legislativo n° 50, de 1993 (n° 27·7/93, na _Câmara dos Deputados),. 

Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248193. na Câmarã dos Depu~os), que aprova o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RADIO NOJ~ ERA DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar serviço 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão de radiodifusão s-onora em Qnda médiD na Cz"dade de 
sonora em freqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado de Borra=ópol is, Estado do Paraná. tendo 
Sdo Paulo? tendo . , Parecer favorável. proferido em Pleilário? Relator: Senador 

Parecer. proferido em Ptenário, em substituição à Jos~ Edu;m:lo; em substituição à Comissão de Educaçio. 
Comissão de Educação: , 1. 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco,.. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 
favorável ao projeto; 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do • 2• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
Regimento Interno) pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à 

proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE.1993 

. -
(lnc1uido em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Votação? em turno único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara d~s Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA .. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüênci'a modulada na Cidade do Rio de Janeiro. 
Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Parec~ proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituiçilo à Comissão de Educaçlo: 

M t• pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2• pronunciamento: pela tegularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

Votação. 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 
GRA.l\'DE L-l.GO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidat:k de Santa Helena. Esto.do do 
Paraná. tendo ' 

Pareceres favoráveis, proferidos em PlerÍário, em ) 
substituição-à Comissão de Educação: ( 

M J., pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2., pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Carnargo. pela regularidade dos · atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VUI, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• SS, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Dqoutados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ 
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. EMPF<J{El{D!I'fi':NTf!S' L.TDA. para e.<plorar ssp>iço 'de 
radiodifusao sonora em onda média na Cidach! de Floriano, 
Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição ã,C~missi!O'de Educaçlio. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, ~m turno úilico, . do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93. na Câmara dos Deputa?os), 
que aprm:a o ato que renova a outorga deforida à RADIO 
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifitsao sonora em onda média na cidade de Timbó, Estadn 
de Sam a Catarina. tendo -

Parecer favorável, proferido em Plenârio, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educaçio. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(fncluido em Or.dem do Dia noa tennos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9. de 1994 (n• 301193, na Câmara dos-Dep~tados), 
que aprova p ato que renova a_ concessão 9_utorgada à RADIO E 
TI' TAPAJOS LTDA., para e.<plorar serviço de radiodifusão de 
sons e ;magens (telev;são) na Cidade de Santarlm. EStado do 
Pará. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Dirceu Carneiro'. em sUOstituição" à Comissão de Educaçio. 

11 , 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON" 10, DE 1994 

tinc~uído ~1!1 ~rdem_ do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo no 10. de 1994 (n° 297193. na Câmara dos Deputados). 
que ap~ova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pi!. 
URBA.\0 THIESEN para e:recutar serviço de radiodifusão 
sono,·a em freqü~ncla modulada, com fins e.Tclusivamente 
educatb;os, na Cidade de Novo Hamburgo. Estado do Rio Grande 
do Sul. tendo .... 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educaçlo. - _ 

~ t• pronunciamento: Relator: Senador João França, 
favorável ao projeto; 

- z• pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho. pela 
regul:tridade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VDJ, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• li, de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permi;são outorgada- à S.A. 
R..fDJO I'ERDES MARES. para explorar serviço de radiodijusao 
sonora emfreqiiência modulada !Uf Cidade de Fortaleza. Estado 
do Ceará, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenáriq, Relator: Senador 
Oirc~"ll Cãmeiro •. em substituição à Comissão de Educação. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termo~ do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 12.de 1994 (n• 319/93. na Cãmaxa dos Deputados), 
que oprot:a o ato que outorga permissao à FUNDAÇÃO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiod(fosão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Sorocaba. Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário. Relator: 
Senndor Meira Filho. em substituição à Comissão de Educaç:lo: 

- {
0 pronund2mento: favorável ao p~jeto; 

,__ r pronunciamento: pela regulandad.e dos atos e 
procedimentos concernentes à proposição. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia noS- termos do art.. 37~ VIII, do 
Regimento Interno) 

· Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n"' 252193. na Câmara dos Deputac!os). 
que aprOl'a o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
AR.-IGU.-1./A LTDA.. para e:cp/o,.ar serviço de radfiJdifusão sonora 
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins~ 
tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário~ Relator: Senador 
Carlos Patrocínio. em substituição à Comissão de Educação. 

. !5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLAITIVO N" 19, DE 1994 

(I nduído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legisi:Uivo n• 19, de 1994 (n• 2!i4/93. na Cãmaxa dos Deputados), 
que apúiva Õ ato que renova a Úmcessao outorgada à TV 
TOCA.NTT.VS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (~elevisdo) na Cidade de Anápo/is, Estado de 
Goiás~ tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Carlos Patrocínio. ern"substituição à Comissão de Educação. 
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16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1994 

(Em regime de urgfncia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento rnterno) 

Votação. em turno único. do Pn>jeto de Decreto 
Legislativo n• 23. de 1994 (n° 327193. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que rentNO a concessllo outorgada à RÁDIO 
MONTANHts DE BOTELHOS LTDA, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Botelhos, 
Estado de Minas Gerais~ tendo 

Parecer favorável~ proferido em Plenário~ Relator: Senador 
Henrique Almeida. em substituição à Comissão de Educaç:lo. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, cm turnO único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328193. na Câmara dos Deputados), 
qu-e aprova o ato que cnitoJ-ga jlerniiiiliO-à FUNDAÇÃO DE
ENS/.\'0 SUPERIOR DO VALE Do SAPUCAf pora executar 
sen.·fço de radiodifusão sonora emfreqiiéncia modulada. com fins 
e;rdusiw1mente educativos. na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Afinas Gerais, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Lucidio Ponela, em substituição à Comisslo de Educ:açlo. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 62, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, no~ lermos do art. 37~ VIU, de» 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto Qe Decreto 
Legislativo n•62, de 1993 (n°268/93, ná Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO j'ILA REAL LTDA .. para ~explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de· Cuiabá. 
Estado de .l/ato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de 

· . Eduençlo) 

19 
PROJETO DE DE(:RETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos ttrmos do art. 375, VIII, do 
RegiÔiento Interno) 

Discussão. cm rumo únicO. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 64, de 1993 (rt0 275193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ;ato que renova a cáircessão outorgada à . 
SOCIEDADE IÍÁDIO EMISSORA PARANAENSE SIA pora 
e.:~plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens-(televisão), na 
Cidade de Londrina. Estado do Paraná. {Dependendo de parecer 
da Comissão de Educ:aç!io) 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 

(lnc:luido em Ordem do Dia nos··termos do art. 37!, VDI, do 
Regimento Interno) 

Discussão. em rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93. na Câmara .dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RADIO MARIANA 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonOra em 

freqiiénda modulada na cidade de Mariana. Estado de Minas 
Gerais. (Dependendo de pãrecer d8. ComiSsão de Educ:açio) 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto 
L<!!islativo n• S. de 1994 (n° 303193. na Câmara dos Deputados), 
qu~ apr01·a o ato que renava a permissão outorgada à RÁDIO 

- CULTC/RA DE PAULO AFONSO LTDA .. para explorar serviço. 
de radiodifusão sonora em .freqüênda modJtlada na cidade de 

·.Paulo Afonso, Estado da Bahia (Dependendo de · parecer da 
Comissão de Educaçlo) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(I nc:luído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão~ em turno único, do 'Projeto de Decreto 
Legislativo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permiSsão outorgada à REDE 
N<YI'A TERRA DE RADlODIFUSÀO LTDA., · atualmente 
denominada REDE FÉNIX DE COMUNICAÇÀO ÍTDA., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüê_ncia modulada 
na Cidade de São José dos Pinha~. Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Cmnissão de Educaçlio) 

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão. em turno· único, do Projeto de Decréto 
Legislativo n• 21, de 1994 (n• 292193, na Câmara dos Deoutados), 
que aprova o ato que renova a permissão da F~i RÁDIO 
INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA.. para explorar 
sen•iço de radiodifusão soriora em freqüência modulada na 
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de 
pnrecer da Comissão de Educaçlo) 
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:14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 

(lncliddo em Ordem do Dia Dos termos do art. 375, VIU, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Ptojeto de Decreto 
Legislativo n• 26, de 1994 (n" 344193, na Ornara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS 
f:!OURADOS, FM LTQA. para e:iplorar serviço de radiodifUsão 
sonora em freqüência modulada na Cida4-e de Mediq_neira. 
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educaçlo) · 

25 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(I nclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375., Vlll, do 
· Regimento Interno) 

Discussãoy em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 39, de 1994 (n" 296193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SERRA. 
NEGRA FM LTDA .• para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüênda mOdulada na Cidade de Alterosa, Estado 
de Minas Gerais. {Dependendo de parecer da Comissão de 
Educaçlo) 

26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994· 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336,. "b". ~o 

Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislotivo n• 45, de 1994 (n' 222192. na Câmara dos Deputados), 
que apr01-·a o texto do Acordo OrtogrC.fico da Lingua Pqrtuguesa. 
assinado em Lisboa. em /6 de de=emb~o de /990, tendo . 

Parecer favorâvel, proferido em· Plenário. Relator: Senador 
Josaphat Marinho. em substituição à Comisslo de Relaç6es 
Exteriores e Defesa Nacional. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 65, DE 1994 

(Em ~ime de urgência, nos termos do art. 336. "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projetg de Lei da Câmara 
n• 65, de 1994 (n" 3.801/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da Repúbli.ca. que altera dispositivos do Código de 
Processo Civil, relativos aos recwsos. (Dependendo de Parecer 
da Comiss!o de Constituiçle, Justiça e Cidadania) 

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 66, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336t "b", do 
Regimento Interno) · 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara. 
.n° 66, de 1994 (n° 3.802/93~ na Casa de ori~em). de __ ~~Ciativa do 

Presidente da República, que altera disposüivos do Código de 
Processo Civil sobre as ações de consignação em pagamento e de 
usucapião. (Dependendo de Parecer da Comisslo de 
Constituiçilo. Justiça e Cidadania) 

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 67, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b" t do 
Regimento Interno) 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara 
n• 67. de 1994 (n' 3.803193. na Casa de origem), de inici'tliva do 
Presidente da República. que altera dispositivos do Código de 
Processo Civil sobre o processo de conhecimento e o processo 
cau"telar. (Dependendo de Parecer da Comissio de Constituição, 
Justiça e. Cidadania) 

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 68, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 68. de 1994 (n° 3.810/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera dispositivos do Código de 
Processo Civil relativos ao processo de e::cecuçdo. (Dependendo 
de Parecer da Comisslo de Constituiçl~, Justiça e Cidadania) 

31 
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"I33, DE 1994 

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

Discussão, em turno únicoy do Projeto de Lei da Câmara 
n° 133. de 1994 (n° 4.699/94, na. Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República. que cria as Superintendências. Estaduais 
do Instituto Nacional do SegurO Social - INSS nos Estados do 
Amapá e Roraima, e dá outras providências. (Dependendo de 
Parecer da Comiss!o de Assuntos Sociais) 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 137, DE 1994 

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

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara 
n° 137. de 1994 (n° 4.779/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos efimç&s•na Secretaria do Tribunal de Contas da União e 
dá outras providências. (Dependendo de Parecer da Comissão de 
Constituiçlo, Justiça e Cidadania) 
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33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•138, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos tennos do art. 33~ "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do ProjetO 'de Lei da Câmara 
n° 138. de 1994 (n° 4.712194, na Casa de origem\ de iniciativa do 
Presidente da Repúbli~ que dispõe sobre a trans[onitdção da 
Escola Superior dr! Lavras em Universidade Federal de Lavras e 
dá orrtras provid~ncias. (Dependendo de Parecer da Coin:isslo de 
Educaçi!o) 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA-NO 13!l,DE-t994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 139. de 1994 (n° 4.771/94, na Casa de origem), de inh.iativa do 
Presidente da Repúblicã. que· dispõe sobre a traris[ormação da 
Escola Paulista de Medicina em Universidade Federal de São 
Paulo e dá outras providências. (Dependendo de Pare~er ·da 
Comiss!o de Educaçio) 

35 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 3, DE 1994- CN 

(Em regime de urgência9 nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

_ Parecer pr-ferido eiÍt P1enàrio, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy, favorável ào Projeto. com emendas n°s I C 2, que 
apresenta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n' 3, de P1enàrio) 

38 
PROJETO DE LEI DO SENADO N-73, DE 1991 

(lnclu[do em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 1, do 
Regimento Interno) 

De autoria do Senador J~tahy Magalhães, que dispõe 
sobre isenção do imposto ·de renda' parn bolsas de estudos de 
médicos residentes .e remuneração de estudantes em estágio para 
complementação de estudos universitâtios. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

39 
MENSAGEM N" 314, DE 1994 

ESCOLHA DE AIITORIDADE 

(lnclu[do em Ordem do Dia nos te~os do art. 281 do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, dO Parecer n° 237, 'de 1994, da 
Comissão de €onstituiÇa:o, JuStiça -e CiGadania so6ri: a Mensagem 
n' 314, de 1994 (n' 899/94, na origem), de 24 de outubro do 
corrente ano. pela qual o Senho_r Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor VALDIR 

· Discussão. em turno único. do Projeto de Resolução n° 3, · RIGHETTO, para exercer o cargo de Ministro Togado do 
de 1994 - CN. que dispõe sobre a estrutura administrativa da Tribunal Superior do Trabalho. 
Comfssao Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo de 
pm'ecet' da Comissão de Constituiçl.~ Justiça e Cidadania). 

36 
OFÍCIO N" sm, DE 1994 

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

Oficio no sn~ de 1994. do Senhor Presidente do Banco 
Central. encaminhando ao Senado Federal solicitação dO Governo 
do Estado de São Paulo. relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo • _ LFfP, 
·destinadas à liquidação de precitórios judiciais. (Dependendo de 
parecer da ComiSSão de Assuntos Econômicos) 

37 
PROJETO DE LEI ~A CÂMARA N" 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. I 7%, I, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 151. de 1992 (n° 1.002. na Casa de origem). que dispõe sobre a 
extinção da contribuição sindical a que se referem os arts. 578 a 
591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Df!crero-Lei n° 5.452. de r de maio de !943 I# dá outras 
providências. tendo 

40 
MENSAGEM N" 349, DE 1994 

ESCOLHA DE AIITORIDADE 

(Jnclufdo em Ordem do Dia nos termos: do art. 281 do 
RegimentO Interno) 

Discussão, em turno único, -do Parecer n° 236. de I 994, da 
Comissão de ConstitUição. Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n' 349. de 1994 (n' 991/94, na origem), de II de junho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON 
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do 
Conselho AdministratiVo de Defesa Econômica. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodngues)- Está encerra-
da a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 17h30min.) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS DE I' a 30 
DE NOVEMBRO DE 1994- art.269,II 

DO REG!MENfO INTERNO) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

Projeto de Lei da Câmaia n' 125, de 1994 (n' 4.468/94, na 
Casa de ongem). de iniciativa .do Tnõunal Superior do TrabalhO. 
que altera a composição e a organização interna eh Tnlmnat Re
gional do Trabalho da ga Região. -;:om !l:ede em Beiém-PA. e dá 
outras providências. -- - - · -
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Sessãrule 22-11-94. 
PJ:O..,to de Lei da Cim:àia n• 28, de 1994 (n• 3383192, na 

Casa de origem), que acrescenta parágtafo ao art. 442. da Consoli
dação das Leis do Trabalho- CL T para declarnr a inexistência de 
vínctilo empregatício entre as coopentivas e seus associados. 

Sessão de 22-11-94 
Projeto de Lei da Câmaia n• 90, de 1994 (n• 1377/91, na 

Casa de origem), que cria o Sistema Educacional Desportivo Bra
sileiro, integrado ao Sistema Brasileiro do Desporto. 

Sessão de 22-11-94 
Projeto de Lei do Senado n• 142. de 1993, de autoria do Se

nador Jutahy Magalhães, que acrescenta parágrafos ao art. 259 da 
Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990 que "dispõe sobi-e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá outras providências". 

Sessão de 22-11-94 
Projeto de Lei da Câmaia n• 124, de 1994 (n• 4.672/94, na 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dis
põe sobre a instilnição do Sistema Nacional de Educação Teenoló
gica e dá wlras providências. 

Sessão de 24-11-94- Exlr3ordinária 
Projeto de Lei da Câmaia n• 129, de 1994 (n• 4.460/94 na 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que d;.. 
~ sobre as relações entre as instilllições federais de ensino supe
nor e de pesquisa cieritíflca e tecnológica e as fundações de apoio 
e dá outras providências. 

Sessão de 29-11-94 

PROJETO APROVADO E ENVIADO 
À PROMULGAÇÃO 

Projeto de Resolução n• 96, de 1994, que autorizi o Gover
no do Estado do Rio Grande do Sul a emitir através de ofertaS pú
blicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul- IFTRS, destinadas à liquidação de precat6rios jldiciàis pen
dentes, de responsabilidade daquele Estado. 

Sessão de 29-11-94 
Transfonnado na Resolução n°70, de 1994. 

MATÉRIA APROVADA E ENVIADA À 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n• 121, de 
· ~994 (J?-" ~-98_1193, .":' Casa de Origem), que disciplina a extração, 
.~dnstrializaçao, utilização, comercialização e transpcrte do asbes
to/amianto e dos produtos que o conrenbam, bem como das fibras 
naturais e artificiais, de qualquer origem. utilizadas para o mesmo 
ftm e dá outxa.s providências. 

Sessão de 29-11-94. 

PROJETO RETIRADO PELO AUTOR, NOS TERMOS 
DO ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO 

Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1993, de autoria do Se
nador Jutahy Magalhães, que determina que os Institutos Médicos
Legais comunicam à Fundação Centro Brasileiro para a lnf'ancia e 
Adolescência as mortes violentas oconidas com crianças e adoles
centes. 

Sessão de 29-11-94 

PROJETO ARQUNADO NOS TERMOS DO ART. 254 DO 
REGIMENTO INTERNO 

Projeto de Lei da Câmaia n• 39, de 1993 (n• 1.809189, na 
Casa de origem), que altera a reda.ção do parágmfo único do art. 
354 da Consclidação das Leis do Trabalho. 

Sessão de 24-11-94 

PROJETOSAPROVADOSEE~DOSÀ 
COMISSÃO DIRETORA 

(~98, V, do Regimento Interno) 

Projeto del.iida Câmara n• !84,DE 1993 (D0 1.568191, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de d-escontos no~ 
valores dos ingressos em espetáculos cu.Itunüs e artísticos para 
pessoas idosas ou portadores de deficiência tisica. 

Sessão de 22-11-94 · 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS 
PELO SENADO FEDERAL 

(Més de novembro de 1994) 

Projetes aprovados e enviados à sanção.-··-··-··----- 06 

Projetos aprovados e enviados ã promulgaçãO ..................... O! 

Pmjeto aprovados e enviados à Câmara dos Deputados.--- 01 

Mensagens relativas à escolha de autoridades----------- 00 

Indicação de Autoridade ................ ----------------- 00 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS FELO. 
SENADO FEDERAL 

(Até o dia 30 de novembro de 1994) 

Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do 
Senado Federal e da Câmaia dos 00 
Depntados.-------------. 
Pmjetos aprovados e enviados à sanção.-------------- 58 

Projetos aprovados e enviados à promulgação ............ --. 94 

Projelos aprovados e enviados ã Câmara dÓs Depotados. .. -- 30 

Mensagens relativas à escolha de autoridades-······-··-··-··- 30 

Indicação de autoridade (eleição para o TCU) ........... : .......... 01 
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aavo tinm~c11o md~a uma •-crdadecr:a aphc~ fuwocc1ra ou •nsuumento .:=bW c 
polUIIIO, dC\Ic :~pn:sa~W .;, m=o mtamcnto fisçai dc$$CS tJp<n do: OJKr:açio, no que dr 
rcspc:tto a lnse de c;U~ulo d:a-.:onmlxnç:io p:tnt o PIS 

So: po:rj)I:U2dl t.tl cbfcn:~ ll&"Cfli ,front.tl ofensa :ao prmcpw da rSilnonua mbutàn 
pi'I:Vl$10 no an. 1$0 d:a Conmnuçio Fedo:nl!SI:. 1"--do mUmeJQS conmbwntu :ao P 
Jlllh.:l.lnO na defesa de san direztos. ~ 

=l'\ : 

~m - no caso de brirK.os milltiplos., banços comm:.r.I.IS, ban.:os de imtmmo:atos. baQcos de 
dcseaVOIVIIIImiO, QÍ~IIS cçon{,m.icu, SO<:Iedades dr: c;n:dito, fi~to e III'W:Stallc'nto 
~ .X ero:dico uao>billirio. sociedades ~ .11$lri.Dwdoru de tin:IOJ e w:lon:s 
mobiliânos. ~de amaUmcnto mc:n:mtil < Cl'·~~.-u<lC ~o ... -

JUSTIFICA TIV A 

A IWOdi(IC&Çio propo$1:1 ~ n:daçio do irKiso lll do aniso I~ <k Medida Provisônan'7Zl'.?l 
se faz~ uma vez: qnc aio hotlve a ineluslo como inslltull'io SUJc•ta aos preeeitus 
da refend:a norma os dcnomuwios Bancos MUinplos. Ctemos q~~e a oma.uto vmfi~ se 
deu pc.- mero descoudo do Exe:unvo 110 letular sobre a matau. 

Oc,.~út ,:.:.i.;.ro a !;ase <1e .:~~::ulo <:1& 

:::on~r~~~.t.ç.lo P<l'~'" o P=<;~r.o.11'..:t <:le 

Inle'Jr'"<;.;,_, So.cuol - ?-!S <l<::-v.t.<1& 

pel-111 ;>ossoa:o 'u.r~:lie&s " "!U• ie 

re~ere o par.1gr•fo 10 do "'r"-~90 ~2 

.,:,. !.e~ na 8.2Ll, >;~e 2~ .da; ... ;"" de 

:;.91, e .d-1 O'-'t.r .. s <':t:9~~.d<ln<:lA:i. 

O p;:o:::'.i<lr..:fo 2'" <!o .. :t.t.I)O ~o ~s<r:-:. \'.od.t.Cia Pro.,J.e0u4 ;><tll"'" " ,_,.r a 
sagu~:'l"e _:ec'"-i.;.Q, 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 3 7861 

•.o..r:!<:;o l' •••••••••• ····•··········~·············...--·• 
............................ ,_ ...... ~ ............. _..._,., ...... . 

S 2<1 No c;sso do ~ .. p..:s~o: ~~~ rÕr:ursos de óig!,:,o; Q 

ln~~i~o.:içó<>o: ehc:i4.1.s, sor<1. teltibéJII .1draitl.dll .:>. ded~~o 

das )u.ras incorridos nassõl:s; o;:.er.:~çóa:s;, acra$<::ldos o:l4 
rc~?C>Ct.iv4 lltu4:iz.!~iiil<> pelo 1ndiee DO qual asttjllftl 

no>:n:ativ.:ur:anuo 4t..rel;sdo:s, doutaead.os de q!.!ll~squer 

Cllt:::.ls r<ll'lll:>arações·. 

.;uSTIFICA'I'IVA 

A a::ullliZ41040 r.\Onet.!lri<l é um. instruraento d<> prvslõlrv-aç.!.o do 

C4?~t.al dos ofoü.os da J.nfl"'i'.O.O. No C4SO espocif!co, a ajusu· 
:ncngt.!.rio d.ll p.:>.rc:clt~ de juros incerr.idos n4s op<H"&'i'OGIS de rep.ass• 

dos r~~:=::-rs d& ó~lios e instltuiçO.s oficiais lo:t h'!' no:c;e$E.1rill, 
poi:l' de cont.r6r1o o caatponent.e de ju>:os a ~er dod\I.Zido da ;geaít.:>. 
operaeional bruto ser.!." OHnor do que seu etotivo ''lllor atualiuda 
e, c:çnsoqilantinMnte, â ba.lle do lnc!d4nci.a do tributo e.::taria 
:sendo D.UQenilld.:>. .indovidii.J:~~>nt ... 

O te:x:o s~~.;aride> f.:>.c:~lt.l Q ,.:;:o do qu.:>.lquc-r !r.dice ofic;.La.J do 
.!lt'-"'lizaç-3~;~, IDE!dlett ~c:uC:onte clovido ~ pos•ibilidadg d4 TR - '1"4><4 
Rofc::'<llnc:ia.l. sor extoir.t& o sofrer $Ubstitu>"t!.O pot outro 

indexador ruts operoc;Õ<i:ls da e-11~7\ 

' \ ./ 
-------q-.~-~-r/~.~?:,j\~~~=.:-~:;;----

.~PRESE."iTACÁO DE ~:'liDAS- Olll:Z/94 -lfl 

.'\fEDIDA rROVISÓRIA. !~~• 717. DE :tS/1~4 

Dhpok reltrt • bme de- dkUio a 
Coatrlbalçio para o Prean.m• •~ 
~llkJr:tÇio Social • PIS dtvlda pelu 
~o .. jurid.ka • que- ""rdere & § 1• elo 
an. lZ da Lei a• I..:ZU. de 14 ft Julho de 
1991. e di outras provtdbtlu. 

DIE:"'iDA DO DEPt'TADO Lt:IS ROBERTO POSTE- 49S 
1adltlva) 

HAI't. ,., .. ___ ............... - ... ·----.. ····----·---· 

........... -----...-------·--··------·----= 

III· re~o positivo de avaj.ao;lo de Investimentos ceio~ do patrimOI'IiQ 
:lquldo o os /UÇro& ou dMdondos dei'IVados de rnvo~merrtos .av:~~kados JHIIO euuo dll 
a~o e computados como r•=~ .. __ 

- ' 
of.~..t.ilio~i:'iS.~BE~To~:"'itt 

][ 
.-,----....,;. 

, IH 
. -.. ----,----, . 

r iDc:lu.se u.!illea "lr ao inr:iso III do .utigo t• da. Medida ProvilOria n"7ZI/94 

"z} poderio sct exc:luidas da base de cãiQI]o da c:ontribuiçio para o PfS as =~w 
produndas pelos titulos emitidas por c:ntldadcs de dirmo publico, limotadi. ao valor dos 
r=dimeDI<n apropriados cm cada pc:riodo. bem. como as m:e1W &corrmtes de opcnç~1 
no mercado illtedl:wlc~iro c:om depéulto~ interfUl3llccJroS • DI.~ 

JUSTIFICATIVA 

Mister se: faz Q1IC o' conaibuintcs CIO I' IS. n:feridas ..._ Medidll Provisória D"mf<Jl cootiml.cm 
1 dai~ da n:sp:cli.va base ck eilculo elo tl'lbuto as =iw .W:o=D~es. de operações CO!ll 

titukls públicos ~ eom os denomuuuSos Dc:pósitos llltcrfinii'ICCiros . 

Quanto aos tirulos públ~os parece-nos que: eles. represc:ntmdo insuwnmto de po\ltiQ 
mcnelária devem proponacnar wnanrivo pano investidor. Tzl_atrativo .::c~nd~ .i nio 
tribtltiÇJo ~ =* mfcridas por o:sse titulo. PotQI1to. n1o M. reio ceonomJQ = 
politica pua abcJlir tal incalrivo fí~. li quanto is m:eiw de operações cam Dc:pósitos 
lntcrfuwx:eiros.. no mesmo sentido, elas repr=ta= instnnnen!O utilizado pelas 
instillliç6es fmaDecizu. wm o inruOO de propocioclar maiQr liquide oo me~Qdo 
intafinancciro, Trawn-se de ~ '"interna c:orporisM e. port:aD10.. llio n:fletmdo 111 
politica IIIOIICtitia elo governo. da:i pon;ue 1 necessidade: da pmMI!encta da ~~CrtM. que 
pmn.i1e a dedul'io de Ws l'l:cciW cb. base de eilculodo PlS 

EMENDAADITIVAN& 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 7Z7, OE 1994 

Aulor: Dllputlcto F~c:lsc::o Dome\les 

] 

'lnclua·M o HÇUinlo> ~ III ao ll'ligo ~· da Med<da Provisória n~ 
727194, JWnumo:mmdo-s& os !;klmais;' 

"III· Re$ttlad0 positiYo dct awliaÇlia dll V!V{'stimenlos pelo valor da Pa· 
trlmOnio Liquida e os lucros cu dividendos denvadoll de Onvestimentos avaliados p.alo 
eusto dll aqui$1ç!o • c:cmputados como r.ceíta'. 

JUSTIFICAÇÃO 

11 • Trata.w di> resultldo i'- tributado pelo PIS nas empresas' Vlvestidu (!\!' gera-
mn o lucro, implic:a em lftlutar novamGnto torldimentas produzidos ptlc 

enio, t · 
i:alAmpl"lfoi 

, a sua inclus! 
• 1 1llnea .,. oo 
çio dadll pelo 

2) - A ~ivalê~onlal ~ 'U'aZel' ganhas do origem nao flP'racional, nlo 

=~~lo ":-~~~~~~~deda~~~~~~~ 
lu: o m~r sentido a irwiSiidOta pagar o PIS sobre refwida r9Ciita. 16 que a 
~ mone!:iria * balznço nlo on1ggra a ~$Ct dll câlculo do PIS. A InJustiça 
atilhlflta a m~ em que a llqUiw.lência palrimanill foi' ~i$\tada em ""riu 
ompn~sas (cadeil dll pan~~5). 

3) - O ~istro d:ll equivlllênda patrimonial na investidora. é morarnonto gr.l.f..:o • nlo 

:::r:s.~~:Ocb'=~~~:~num resultado opon-

4) • ~da ~da equivalfnei:a P~rtr~moni:l.l no resultado d:ll 
lrrvlstidora (ho1ding. por exemplo) J)Odort ha'J9r ~de dft c:aptaçlo doi 
~ pol' parte da empresa só para. pagam&nto do PI S. o qua ti um .absurdo. 
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MEDIDA PROVISÓRIA NU 7Z1, OE 1994 
Autor: C.putRo Francisco Dornttln 

reda~·cso p~~=so III anigo 11 da M~oda P~visória n' 727194. na 
segunw r.or: proposto ~la Cornissio Mi$1a. uma loira "g" do 

lizaçiQ 1k ~":'.~pagos ou lnconido$ ~nl· lU• 

~. ~tklodlsposto"'::~c/Ht~~ •thld.~ d• .m· 
JUSTIACAÇ.\0 

A razio btsiea ttu. mOIM:ru • ~i;lo da Med'tda Provisória n• 727, de-
1994, oorn ~ ftnalide.cft. ~ de!írllf a base <lf cik:tllo.da contribulçlo para o PIS deVido 

~tua:::t~:·~folm!r!:::riJ:~'ri!:~C:~~=•~~~= 
:'i:o.IWCIJI'30$,. o PIS soment11 ~ria~· por esse motivo, sobre o •sprucr aur. 

PISJoGw~1.~':.~ri!.~~~~~~~~~:~~ 
~ enc:argoa • cMspnuque podon'l ser dlduzit!o1 da baR de câlculo cb. tludida 
oontri!ulçlo. fHtllnglndo-os, usim,ls hlpótesestQressamltnlt mencíonacb.s. 

Tllfll. pois, t llfllenda p:roposcã 1 fr.~;lidlde de .vtiir-que :l .sP-cffi. 
c.çJo dos er'ICif'VOS • dnpesas s. transforme llfll um ·n~erus ~u,us•. que afaste 
a ~do de dtduçlo O.legflimaa dllspnu • one~rvoc. 

A klelullo ~ l semdlança dls dlsposlç(in da legisllçlo cso 
~de IW<lda (Art. 2~ ~.J~,_!O Reaullmllrlb) do lmposlo de Ronda em vigor· 
o.a.to rtf 1.041, de 11 ~';;di fSKM}, permite Mjam deduzk:IU de$91SU 1 

:r:- MOHÁ":.!tndo. ~~ =~.0:..,~:0'~:' c:~v;, mediante~~ ao§ 11 do Artigo 1•, •lHI:Içlo a dodutitlãi:de da& dllspesu 
admlnistratlvu. 

APRESENTAçA.o DE E.'\fE~AS _ &IIIlfH 

:\tEDJDA PROVISÓRIA :ot" 7Z7, DE.2SfJJJ94 

!Jkpk Mbrc a !tae dr úlade ~• 
Cllllllikiçio Jlll~ a Pr.sr-a 4r 
!alrp'llçlo Sedai • PIS 11mà pdq 
)ICUUf juidka •• Dr IC' ftfcrr o f J•. 
art. .U .. Lcla•uu. 11r :u • Jllllto * 
!J9J,rüacm-...p~ 

E:\IE..'"JiDA !>O DEf'L"TADO U:IS ROBERTO PO:STE.; e>5 
{sup~sh'JI) 

Jt>STIFICATIVA 

'!lfW trtrgo prata!ldt ravcgar dllllotlt!Vot pr~ (101 Dtctttoi-4AI ,. 
;;:,.WSIM 11 2..c4iJU, QUeji 10r3m de~ PoiG plên:llno dO :SUDrtmo Tribunal 
~e.der:ll como ~nc:onatltuCJonala. 

112 

C~ o ~ pretc"'C!!a rcvovar. nlo se jultl!lca num p<erlodo 
Hf obng3do 111 adlc>onaf ~ por Ntem llldeó.lti!HiiG, wom 1111' poa.lwt lUa 
cxdullio no perrocso se~ . .-nc~o revmldn 

AJO'Idll çOt!\ ret1çto ao ~etenólclo. quando tenta tmp&ói' • etdosllo 
doe valorn ~nttt. de pattlop~;6H aocietirgs, ro• eornplttlmtlllt HQUttl02 
a: forml mmo Htn wlora foram ;e~dos 

so- ro.e levado 11m cont11 que o aa6sdmo de rnulladoo, deeorrente 
~ lqi.Walli~ pà'lmorl;l poldjvl;, IOI'IIInhi M rGilarb pe~ Wnd:l 00 
=~~ ~ do recebi"'''e''to de ~. tena respeitado o pmcfpio 
~ o:Sa ao:~dd;!do ~. mn mMmo naim o:leYwla lombrar- o 
r~c!o proverllerl!e da allenaçlo ~ lnvesllmento nlo tu partD do ruut.do 
~1'11!. 

i:lwe MT ltlmbllldo tamlMm, ~ nbs lmportlrtein J;li l'or.lm 
iiUOIMI:da l COITbiCUçlo na empr- que geraram o luc«<, e nu mlldlriÇa, 
entto, N 1ri:M.CII'um "*"' lll.lml eont:abll ~ l)arllclp;l~ toeietalil_ 

~; ' . - ( ~ ?'.:.:'1 .!--'{ 
3EPt"TADO U.'$ ROBERTO PO:\"I'E 

MP007õ' 

EMENDA SUPRESSIVA N 

MEDIDA PROVISORIA N-727, DE 1994 

Autor:: Deputado Fnmclaco Domei III 

1) • Trata-w de I'(!S.u~ado ii t~'bU1ado oeto PtS nas e"<'oresas que geraram o t~.~cro. o 
qut omph:;a troD~tar n::lVamen:e '"'-od"na:l;os pro~.:los :.v'v •t:e$mO ca;:.:ar 

21 - ~u~~a~n;~~;~~i~o~~artl~ae ~~~z;~;~;76'? g~;~,"r~"~~~o~:e~~;~ "s~~ 

3) • O registro da equ•valênoa pa!rimooi11 na investidora é meramen!" gri!.co e não 
f11prnenta in~resso efetivo ól caiXa. n!io sa const•lUindo r.um reSI.IItadl:l opera· 
ç,onalprove_nJGntt do OCJ"!! soc.al da empresa. 

4) • OIIIPOf'c!endo àa ret~resenlalivld!ldt!D e.quiv~~c•a oatrrmonial no msu~do da 
invo:;tidora (llolding. 1'0' el«!mplo) oodQr;~. haver necesscdad~~: de capl Jç.lo de 
rqcursospor parle da GmPI"9St so par;~ paçamenro co PIS, o que e um ! Ds~;®. 

5). 

EMENDA MODIACATIVA N' 

MEDIDA PROVJSÓRIA N-727, DE 1994 

Autor: Deputado Ftll'lC:ISCo Otm\tlll .. 

04-s. à alinea ·r:: do il'leiso UI do an. 11 di Medida Pt011l$0ri.l n• 727194. 
a saguln!e redaç:Ao: 

JUSTIACAÇÃO 

Como $(1 obSIII"Vlll. esl:unO$ ~repondo a Glimina~o do trecho ~com coo
briçaçitf" da rafarida alinea ·c-. 
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Se verifoca.fnos 011 Cx,l"~~ç.~~ o~ ..,. •rlonrõ .:. •• )(lrda Prov $ÓI,. n• 
5'3, de 30 de junho"- 19$14, aJjo teor foi ree4itadcl atravli$ d;~ Medida Pmvisóril da 
qual estamos tr.ataru!o, tnce>ntraromos a soguinte orKPianaç~o ctuanto a~ j'spcs~;~'O 
sob1xame: 

"e) • <ieSPI$115 do cassiO de O'lklitos e>::m CQObrlgaçlio; 

COmpreendem 0$ en~os (~ ou deUgoOst ~s na 
cnslo de optraçOes de erjdlto en1r0 lnst~ulçOes llrwlcelru. Aestringem·se n 
oos:soes ~quelas n~Jgociadas com cocbrlgaçlo d~ in~ltulçlo cedente, potClll8 n.u 

demais a apropr'.açlo do ltnCirS)O' feita do lmldi&IO, IJI'IqUI.niO I reotita do Olssio
nli;rio ~ni a~rillda pelo .vglme O. eompet6ncia." 

Vê-~ claramenla q111 o rvdator das Uedid&s Provisórias, ao eolocar o 
'-m'IO •com eoobrigaçlo', pretendeu dar c:onct~ito lógico ao d'.sposiliYo, .i' que. vil. dlt 
.vgra. na~ otssOo$ do afditos oom eoobrigaçlo • apropriaçto dos aneargos f ef .. 
tuada ao longo do tempo do ccntrato, posto que o c.dlm. nc:a Wculado aos. cndi!os 
cedidos. contal:lill:ando os e~rgos como c~espesu do otSSlo cs. crfditos. 
III'ICIUant<l que, naquelcls sem ooobrig&çlo, a apropriaçlo • 91e\uada já no ato da 
cossl.o, •~uaçlo am qua o Oldenllt nlo nc:a vineullldo aos crid'rtos <*lidOS. sendo os 
eneai'QO$ eontabilizados polo valor líquido da optnÇI.o, cujo re5ull.ado nlo ê eontlb,_ 
liz:ldo em 'dospes~ts do CHslo de crúclltos". 

Entrvtanto. por dltermhaçlo do Banco e-ntrai do Brur, atravé• da 
C'II'CU!ar n" 1.391, di 07112188. as emjnsas dlall'8l'ldament0 men:anlil subm~
w a r.gras peculiarw:s quamo a aprtlpliaçlo do encargos ~ da suu 

ca5S&Is de ~ já qua, ~em. dt Cl'dlr.m cridltos oom ou s.m 
coobligaçia, a apropriaç:lo da tnearg()l c1ove ser fda ao longo do prazo do c:ontmo 
da eesslo di ~. ou seja. m~H~t~o nos c:ontra101 s.n ooobrioaçlo u ernprasu 
da anwldamerrto rMra.ntil diWm eontab~m o vabr doit eoealgOS em cJespltUs di 
eesslo di crid~os. o que tome o éispçsitlvo ela forma am Qt11 a eneonu. ~ 
~ -::;r:eaçlle p::ra astas'Difllll'IISIIS. 

lslo w dlv. à pecuiarldada do arrendan'loniO merearrtll. pois, mii$IIIO 
~seus etfdlto5 M!ll Q)Obrlgaçlo, u em~ de an"endamento matcard li
cama oles 'llll!r', ad(lsptloflto de ll!lll1'l ~s do& bens objelo dll CISSI.o cs. 
crédllo$. i' qut ::w: bens csr..m figuraram seu ltND até o fkW !Kt contrato do arTDn
damento mercantil. 

A suprosslo ptQpOSII da parta do lllo:IO !Kt di$posillvo .m tola nlo pro
voem. mp!leaç:lo alguma cem ,.~aç~o às demll$ lnalltulçODs abt'angidu pilo 
mosmo. pois. nu cossOes dt ~os um cootlrigaç:lo. como já oarnemado adma. 
o n~:~u~a~ nlo 6 oontabibado am despHas da onslo !Se friditoa. Alllornatlca
mente 16 "-veni posslbilídade do eontlllillzaçlo am despnls di Dlsdo de C'lklkos 
(p.a.sslvel de dal;luçlo) 1M* oonuatos oom ccobrigaçlo. Ou soja. o tanno •oom coobri
gaçlo'é~. 

Nos casos de CHSOH da mdlloc sem coobtigllçlo, nlo ha...eri a Poso 
.sibilidadO do dlduçlo adma do limka ela '*'fita do crWdito CICSi®. lando .m visla 
quo o§ 1'do art.1'YIIda tal prática quandoimpldt adeduçlioO. prtlju(ZD$ 

PalaS ra%6o$ ~ a manuttnçlo do IIXIO da 111r.rldl. llllnM 

da lon'na como rvdigido impliCII't em tn.tarnanto nio isonOmic:o ~ u emPifiU 
da atJW~damenlo m~ • u cllmais instluip5ls. 

MEDIDA PROVISÓRIA rfl727, DE 11M 

Autor: Deptt..;..:s.. r'rat~claco Domel~a 

'Dar nova rodaçlo 10 f 2' (lo art. 1' da ""-dida Provlsórll n' r.a~·. 

MrillmbMI 'fdrn~~a100:3cf:iu:Sr::r:,. ~=~0:.~~~0=~ 
ca van.ç!o monatjr!l, sendons8. os ~1010• tl'ldlea. 10$ quab u inodafdodes 
estajam lltgalmente atreladas,~ a íua Aoler&neia!· T.R." 

JUSTIFICAÇÃO 

S!o Ws as ruões para COI'ISidenlrrnos o panl.gralo supra com a ro:-J:' dll~o~ra:l de omtm ECCC'IOtnlca. oucra cs. Ol'dtrn Jurld"feO'Fi$Q11 1 

OE ORDEM E"CONOMI~ 

Alualmentl os B&nooa do OWderlciados junto ao Sistema SNOES. Pira 
atuaram c:omo mandlrt4rios nas ~INS modafodldes dit cródto administradas por 
aque~ ÓJiiO. 

Rossa~•se que do linhu voltadas ao fomenlo da inves'limen1os. de 
=:::n~ de matUraçio, qwt aler'ldlm & todos OS segrn.rnos prodU!NCS da 

Alravn dosM lnstnJm«IIO. s1o ~ projetO$ do aumento de 

~~p~~~~=~~~~r.:r:~u: 
triais. ag~s •. comiJfciaiS • de_.n;os. 

A carKUrís:tlc:a búlcll du ~ ' o longo snzo (rn6!SI acima da " 
anos), duranle o (IUal o risco 6 diluido somente llfiÓS o portodo do~. Ql.lt na 
maiorpaJa do$(:Q(IS é de 12 (órWII man. 

Para ~ tepUSft, MI flce da U$tS'IÇIO de ri$co5 I CUSIIIio de dos· 
pesu~,MB&ncos~1.11mi~raç:lio,dtnomiN.da~ 

OomonstramO$ a =eguir a cctnl)OSiçlo de taxe dos ~. pela qu~~l 
ider'Jth:a.w claramente a fundam~ dlfer.nça enw fOOtifa brutll, lliCiila lfquid& 
(~)I~ custo de Clfi(:IÇIO! 

1} RECEITA BRl!TA: Toa final~ doi mututrio:l, dia~ com =rantes 

~~.~~::~RJ!~ij~~~ealcull~ccm ~w.;. 
Tpa ~!Mrdal· TR: • 

2) CimO.-~o ~Oo ao BNOES, de aeordo oom os difo~s pmg,.mu: 
de $.5 a 10.5% a.a., ileruekiOS <la mnma atualinçb ~la TR. 

t1·2) • R«:tb Ucl\JiOI.: ~ lfquldo do$ Banco~. eonlorm• cada pro-
gama: de 1,5 a2.5% a.a.~ . . 

oesaqu .. M umtl6m qu. os recursos aos quail riO$ relerime5. do 
orit.lndcn do Fundo de AIT,paro ao "Trabalto.io..SU. • FAT, o qUal, por sua VH. I!Jm o 
IMII't\0 c:titério do atualizlçlo • TR • aeraódo dof; jlli'O$ a ele '-Qllmll'lll ct:SI!pllla· -ASPECTOS JURÍOlCOS;f!SCAIS 

' Esta motodotog•a foi adotada oorqu.. na fiQÇio da la>Gl do COI.Ieva
:sa om conta a expectativa .nflaclon;ltna, além do juro. 

O eonee•to le;al de vart~~ça.o mone-:ár~a lo• def.nl(!o no an~ 18 do O!J. 
ereto·1tt fi" t .59Bn8 como $endo tunçS.o da lll.lla d& cimbJO ou de ind.e&s ou eoEtfi· 
~es apr.cáV&is, por drspoS>ç:lo !egal ou conlratuat. sobre os dmlJ1os de crêd•to ou 
pagamen1o de obrigaçOOs. 

Conduimos que D TR nada m&i$ • do qult um !XIelíck!nte ou me$mo in
dica, (lUe Slt apra. ao t:al)t!al com o .ntu40 de preSIIrviÍ·lo dos eleitOS da inllaçâo. 

·tratando-se, poltanto. de vanação mone!ll.na eu atuali.nlÇlo. 

Reforça esta conctusAo, a an<il~e i$Q~~ do 1t1ves~ment:~ mais popular, 
a cadt:rneta d'!' poupança. CUJ:;I taxa do! lUfO$ ,j sab•damente di 0.5~ (meiQ par cento) 
ao mis. d&5da aue assim to• l1xada pela Resolução n1 1.23G.'S6 (antenonilente, f>. 
xada E:m 6% a.a.). eorl$\i\uindo-se o 11i1slanut da ~muneraçáo {hc:IJIII TR) em mera 
atuaJiuçlo do eapilal a,:~~eado. 

ASP~SOPERAC10NAIS: 

o ··• O Áto OeetaràtÓrk, n~ 34·. da 16.06.94, de/coordenação ~ral do Si$
tema de Tributação, da Socrelana da Ael:'8'ila Federal. em seu ~em 2.2. letra 'b*, 
pemutol <l~ $0JI deduzda. até a UFIA. nas hipóteses de reeut$OS romun;:racfos pOi.!l 
TR· T.uaFWerone<a.Lna lotmação d~~de~k:utodo PIS. 

Tal normativo ena um sério tlrDblema operac:lonal. eis CliJIII os recursos 
repasudos do BNOES, s:l.o ori~•n:l.nos pnnelpalmante do FAT • Fvndo de Amparo ao 
Tra~alh4dos. o QUal também é ~rnllflerado pela Tua Aef:Jrenclal· TR. 

Nnsa ;enlldo. :t. 1u:1: dos aluais r10rmativos, e:o;isto um doseasamonto ele 
!~ices. qua eertamunto .nv.abU,zarj essa lmportôln!e fcnta do fomer.!;O c!a e~-onomia. 
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COM!SSAO \liSTA 
OESTI'NADA A EXAMINAR E EMITIR P.:\-RECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISORIA Na 729. DE ::!5 DE SOVEMBRO DE 199-t. 
QUE "DA NOVA REDAÇAO A DISPOSITIVOS DAS LEIS ~·, S 849. 
DE 28 DE JANEIRO DE 1994, E_ 8 5~ I. DE ~3 D_E _OEZE~!BRO DE 
!992, QUE ALTERAM A LEGISLAÇÃO DO l\1PÓSTO SOBRE A 
RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. E DA 
OliTRAS PROVJDÊNCIAS 

CONGRESSISTAS EMESDAS Nt.::">.fEROS 

DEPUTADO FRANCISCO [lQRNELLES ... 002.005.009,010.01 !.DI c. 
0!7. -

DEPUTADO JACKSON PEREIRA ............. 004.008 
DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL ....... 001.003.006.007 .O 13 J)l .. ( 

DEPUTADO PAULO PAIM. 
DEPUTADO T!LDEN SANTIAGO 

APRESENTAÇÀO OE EMENDAS 

016.019 
.. 015. 

018. 

L i 
.J ,. _______ -, 

G? ;~T;J _1:'::::':''':':'~':':::'::'':'~':":':='':":':'~'~'':':"::'':':='~'~'~-·:-•~'~sr~·~·:':";::::::~ r---- CEPlJTAOO J~sr ::"u (YI'I~H_ .. . 'i! I ~o-:-""l 
1- :·.:-;.;.. :cQ_'....-.i.- -)'-~-

"-ft, 11 • Di • nav• r•d•;lo IIID ll:'t. 21, • 
dlc:ion• u• noua nt1Qo (A1'1:. 31), • unu•i' 
u aa deJOdlll •rUga• d• ld 1.8451, d'i 
1911'* ••• • -
"lrt. Zt - E"atlo aujdta& ao d .. C'Cinto' ·do 
i111poato na ronta J •liouata d• 1Str. (qu.(nza 
por e•nto), o& d1vld•!ldo& 0 bollitle•ç!!&& •• 
dlllhairo, lucro& • outro• int.n&&l&, pa 
go• • cudlhda& par P•••tt• iur!dl.:a i 
p•nau tbica• ou jur~dlc•a ndd•nt• 
do-l.:ilhdoa no P•!a.• 

Art. 21 - Dl•paato daaerntado na ror•• do 
•rtlo;~o ant•rlar ••r• eon•ld•ndo: 

J • anbclll'•tla da d•vldo na dael•r•çlo I,! 
••gurada • opçlo pal• tr!butaçlo •xcludva, 
•• a ban•rlcih·lo teor p:,.••oa rhic•; 

n - cr,dlta, aujaitco a ccoruçla •conat,r.l .. 
ca&tOendv•l coa l•pcoata que • pana& jud 
dic& b•narl.:Ur.l• tlvar d1 r•tar na dl•trT 
bulçlo d• dlvld•ndoa, bonltlcaç!!•• •• cri 
nhlli'E>, lucro& a outroa lntar•••••· 

S 11 - O i•po1to a QUI •• r•r•r• o art1QO 
aarl conv1rt1do •• Qu•ntld•d• di tJnidad• 

Flacal d1 R•t"ar6ncla ~ tJFIR dllrh, p•lo 
valgr daata d•t• do rato <;~•radar. 

f 2D - A 11\cldlllcl• pr•vhta "" •rUgo 
a11tarior alcança • dJ•trlbulçlo d• lucraa 
apuradoa na aacrituraclo CDI'Iarc1al P&E, 
tJr "' n ""' J•nalro d• 19U., por P•••Da 
jur!cl1c1 tributada co• no lucrD raa1. 

f 3CI - a l•poat<J da&contada n1 ro.t•• do •E. 
._tigo antarlor "~'' racolhldo aU a GlU•o 

di• Citll (lo 0111 nçulnta iquah &M qua o 
corrar o rato garador, racorwartldo 0 pari 
cru:•iroa .t•aia -:o• l:laaa na •~pr•••lo •a 
naUr-11 di Ul'lR d.llrla vlQ•nh na datl dÕ 
paga11anco.• 

••r-t. 31 - Ca au•antoa da capital daa P•.! •o•• jur!dlc••···· 

.JUSTIFICATIVA 

Canault•ria •alho.t ao• intar'"'' do& pa!:a, para atraill: 

• f'ixar Jnvaati••ntaa aatrangalroa, tia• co•o ao& cantribu:lntaa braa!, 

la1ra• •• garal • &I aual aa&ociadaa, QUI nlo houvana tra~ta f'l!_ 

cal diacri•1nat6rio antra ••ora••• n1c:lonaia • aatrangai.t••• volv•!!. 

do·•• ao alat••• tradicional qua por largo par!odo rlglu • ••tlrla, 
--i,r.t~n!lo·•• o !._.posto ratido cD•G crédito da_- ~•poat1 aujalto ~ CD!; 

ut111za(la pala pane~a jur!dicl banaricilrla para ·~r CIIIIP•n••do co• 

o l•poato incidant.a na f'onta na diatr.fl:lulçiG da aaua p:r6prloa lucroa 

ou d1vl.dandoa qu•r para l""o•• rt•lc••• qv•r para I):" lo•• Jur!dit: .. , 

r11ldant.aa ou nlo no p:ah. 
A aoluçlo prapoata, ••• dúvida n:~n~.;.~aa, 116• da avid•!!. 

d.aJ" • !nax!atlncl• da d1varsldadl da hata•ant11 rhcal antra !nv•!. 

U••nto nacional • 1nv .. t1••"to aat.tanga.fra 0 tornaria da •ala rlcU 

CC.Jil'''"llo o alat••• utlUz•doo "'' vaz ou• o •ta11 cr•dlt ayataa• 
I conh1cldo a dll(tundldo na ••lar parta daa f>IÇ~•• do ••mdo •odarno, 

•ll• di avitar Quaationa•anto, 101:! o lngulo da con•t1tu.:1onalidad,11 0 

da diacrl•lnaçlo p~;gcadida • 

EMENDAN' 

IIIEplOA P.~O~JSÓRIA N~ 7~~ ~E 1994 

Autor: Oepullldo Francl1co Domell•s 

06-so ao art. 1•. a seguinte Atdação: 

"M. 1' O disposto no art. 2' da Lai n1 8.B49, de 28 de janeiro de 1994, 
somente se aplica aos dividendos. bOnifaçOos em dinheiro, lucros e outros interes
ses. apurados a panir do 11 dO janeiro de 1994, pagos por pessoa jurídica tributada 
com baso no lucro real a sócios ou acionistas, pessoas rísicas ou iutfdicas. r~~sidentes 
ou dornlcir111dos no Pais.• 

JUSTIFICAÇÃO 

Para Que não pairam dúvldu sobre o momento da lncidêneia do tributo. 
• por se tratar dct Imposto do rwnaa na fonte, melhor !'&dação õ a que estabelece o 
pagamento como fato gorador da obrigaçto tributiria. Mct$l'l'lo P<lrtiU& para as pes· 
soas físicas a tritlutaçlo do imposto do ronda. na fonttt Incidente sobre os demais 
IWI'Idirntntos trbutiwis ocorro por ocasião do roa~bimanto. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

~'~~ ------=-=-===='============--==--::t.u ~o: -nt!ll,: 2~ c:a ~•cic& ='r;..,h6ria n; 7211 C:l 25 :::-,n-eVam 
bNI de 1994, """ .:arta '"' cua ai ncu& reCI~çlo ac § 2V co art.!.o;.:~ 1: ~ .. 
lc: l!.Bi9 0 .C:• 28 C'l Jan•i:o Cla 1994, a seguint1_re1açl:.: 
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'-l~t.-;v·::~ 
~ 2'~ • o iolpcata clasccu>tado na rol'lta .,,- ror111a Clasta •!. 
tiQO poclari ser co•panUCia corriqidG llal'latariamanta,c&; 
mo 11ua a pessoa ju:c-!dica banaficUria tivu· da rltll: 

na C!Latrilluiçlo da dill~dan<toa, bonHicaçl!aa ''" Cinna,!. 
ro, lucros a Ot.1troa intaraasaa a paaaoaa rtsicas CIU j:!_ 
:r!di<::.a.• 

.JUSTI01CATIYil 

Pralir~in.:u-.,anta, o aacl.n·ac:i•aflto tia qua a radaçiD prgooata 4 
baaicaaanta !dlntica a qua conta•ola a cOIIOanaa;Jo da tributaçlo !10 
<:idanta na ront.a sobra di11ldandoa talati~-:. a lucros apurados •t' ::n7 
12/UI, racattidoa por paaaoaa jur!dicaa ·atarior~~anta raadiatribu! 
daa Ci lV do art.. 729 do n0110 Rllt, ap:: pala Oacrato nll U:l41 di 
11/01/9~1-

• rada<;lo aci11a objativa paraiUr a oparac:ianaliz•ç•o, 1.01;1 G 
anf'oCI'\la da c:Gntrola, inc:1ua1ua c:ont.libll • Para t'l.na tribut,riGa, lia 
c:oapan••ç1G da .tapoata acar• dividanaoa a out:ro• intara•aaa,au ••j•, 
• nova rad•ç•c apr•aanta u•• ror•• ••ia rac:ional ela •• illtPllaantar 
• r•farida c:o"'p•n••ÇIGo 

R•s••lta-s• qua asa• c:ritlriG, ora Grapaato, jl 6 da •"'alo 
cann•ciaanto aaa cant-ribuintaa a da flaca.lizaçlo fadara! a ta• 
.,astraao baatanta prltica aob a conte da viata oo•r•eional ao lanQa 
liGa anca atartdanda olanaaanta aos ol!ojativoa qua aa pratand• a.Lcançar 
coa • Pladill• Provia6ria nl 729 da 2'5 danovaabro di 1'11!1 •• O•v•·•• acr••canta·••• por Ol)llrtuno, qu• o t•:o:t.a c:onat•nt• 
da Pladida llt""ovia6ri .. nl 15110 par• conatituir o 5 21 do •rtigo 21 Oa 

Lai ntll,tl49 da 28/01/94, .taollc• nua• ~&qra<jlaç1o (c:•rillbO) doa l.!!. 
cros d• paaaoa jur!dic• ba.,.ricliria do oivldanda 11•ra fina da ra 
diatribuiçlo, t:ua aao;rao;açlo ati saril poas:l:val, no pri10a.tro a .. arc! 
cio. (ntratanto, para •"•rc:l:ciaaaaQui~ttla, asai aaqua .. a i total10anta 
inaEaou!~•l. ~:~oia Lllt:oOttaria •• aa11arar ai lucros I!Or l!al':l:odaa • 
IIIIZ' ori;a• {•Q.uiii'Sllllc:ia patr1aon~al, rac:a1ta "' Cll.vi"•"""' • "• ati 
vidad•). ALI11 do gu• ••ria nacaaalorio ••t•l:)•l•c•r, :!lo • o•rt1r llc 
pri01airo axa"teic:.to, o Qual a crith·ia • aal' .~atado Ct~raoorcicnal, 
pri•airo • ••r apurado, a ••r distribu!ao, •te) ll'll"• id•l'ltiric:açiG I 

datat'lllinao;:lo da luc:rg diatribu:l:.,o/ T•d.Latzoibuido no c•ao da aata 
ta r crio;•• an ,.aiil da...,,.. fgnte (p/ax: -ativillao:la norooal • ai~! 
dando ncabida a• ccntraladal. 

t rlocil a• i'"1111nar •• iaalic:ar;~•• e~ua ocarrariall naa "! 
pátaaea d• util.lz•çlo llaa raletvaa 1 .lucro• par• au10anto da c:•ll.l 
tal 111.1 caooaana•çla da or•ju!zoa, 11•• C:OIOII •• l'lauvar r•aultado na;~ 
tive .:la •ti~il:tada co• aioou.Ltlnao r•aultallo poaitivll 11• aqu1uall!!, 
c.la ll'•ttliiOni•l. 

"EDIDA PROVI501riA Nl 729 DE NOIIEI'IBR~E 1SI!Iol 

"D' nova r•daçlo a diapoaitivoa daa lai• noa 

1!111:4~, da 29 da janairo da 1SII!illol,a 1!15ol1 • d• 

23 da daz•,.bro di• 1992. qua •ltar- a lagi! 

laçlo do i10poeto da randa, • di outra• PI'!! 

vidlnc::i.aa. • 

~~=~;a-u =~ u·;..ii,:e r.,r .. a i :2~ ela art. za oa ~•i aa•9, a. !99•, 

ra~<> =•~: .art, ~~ o~·"!aaiaa_aiõvia'&;.h729/g• 

'4:t. :~ •••••••• _ ••• _ •• _.,.,_._ot_.,._,_"""""".~---

~Z~ : ~""'"'ta "•scontallo na fcnt• ao"'allt• llo.,•ri 1 ar 
:.1 a ;.essca ]ur111tca tivar 11• ratar _na_diatrHoui~lo oa 

:on~"•:a;eea , .. dinn•iro, lucrai • e~utrbl intaraaaaa 1 o•aaca1 

;,.dai:~•. r•••d•nt•• Gu da"'ill'i.llalla• no P•ta o 11 ••tarior." 

~USriFICAÇAO 

cc-o•nu"o 

"lvic•necs. 
rtuc~• ~" 

l. ·~ ~or-a cc-ã •~t~u• r•aio;ida a •a •02/94, :onvart:i"• na til '"~9. ::e 
2?...=:.~.&.. ~• I'"Qraul liaaoaa aatari•~ auj•~taa i tUouta;.la , .. :ascata na 
eat:;;:u•ç.lc Da lli~lllan<las. 

•• .. .,.,lca e'rcuisóda 423/94, arat•naandll corrigir ••s• i"'II"'"PZ"ia.,a111 Dlliu 
Z~ C:c ar:i;ll 20 da lei a3a9, • nguint• rallaç.la: 

... -
~':li CiVidan.,oa, bonJ.ricaçtlal a" llinm, lucrca I cutrGs inta 
:••••a~ trillutadoa na fo:'"• d••t• rt o, n.lo alltarlo ••d•~taa 

ii noua inci.,l~tc:J.• oa i"""!Oatll ds ra a• • . ant• c:~uanoa niiJ.str! 
llu!.,ll•.- ' 

J. ral ohpllaiç.la rat raaatJ."' D•i•• "'•lliOII orovhór~•• •••t9•, .:.!';7/g•, 
49:2111•, SZOIII•, 568/94, 59(1/94, 63U9• , 6e0/91 a 729/94. 

4. Oc:arre CIUI 1 all"'i"sç.lc:l 011 afaitll •"' c:aacsta n1o •• oparau plana··~ 

---t•, CG"c l~a•o• a aaguir: 

t• n1o aujaiter • r•ll!atrlbuiç.la a• lliul:!an.,oa • nouc i'"IICIItD 1~o;n1 

fica -cari•llar" a dividlfldo r•cabiOa oara afeita "• at:orou•ita.,..nt; 

"• vantag•• '1acal ou ••J•, ala taril oua ••: r•passado pars 
scionista final <:IUIH gu• si,.ultan•s•ant•: 

I t• 11r1, •• • 11•1aaa jur1Cicl ll•nafJ.ciit1a 1111 al~ldln<lc " c:ansu·~r 

parcial cu tatal-•nta eaoo prajutJ::cs cu ainda ll•cJ.ai• croa!.tall.:i-llls, 
ricari a;aJu.,icada a "irai to "11 ecntr~tluinta 1 utililaç.la ~

IIO•tG ratido a .. an.:lc de rac•tli'"anta daa lliuioandaa: 

!II- Por !.aaG, a rar"'• corrsta .,. r•r;ular alta "'•tirie s•ria aC<:~tar 
ragl'"• aua vlg<>r•"• na viQ41ncie da :laerata t•i nO 1790/1'0, '•~undo 

a aual 11 i•paatll OISC:IIntadc na r.,ntl 11uando 111 "1atrlbui~lll aa ".!.. 
vi.dal'tdaa ~o.,arl.s ••r c:o•panaada co• " 11u• • a•sa<:~l Jurt<H::a t>an•'! 
ciin• ti~•••• .,. r•tar na lliatrlbuiç.IG a• .:li~i.,•ndlll. 

'3. 'ut>:c panto i'"PD>:tant• ""' "•r•c• ••••• i • aitua~la, oa-ran< asoa 
laq1ala~lo, ll<1a r•aid.,.taa au do•ic:iliadoa na ••t•r:l.llr, cnlla no• .:ta•rc~ 

..~•!>.!! c:o" •• ·~<Juint•• oificuld•~••= 

11a lllvldl.ndQ.- r~dlatr-J.t.~t"u -., ra~iC11ni~a cu lla.,iciÜ•doi- nc- •!. 

t•ri~r •"_t•••· eanr~r••"' ra<Jl'•• "o§ 2• "a artl<:a 2"' 111 tai na9, 

tributa; lo ji Que a ra•••,_. P•r• o a:otar 

aa [11' da f11nt• i ru:lo "' 15~. t~ortantD, i.:l 
ari-in dilt:i!luiçla "faaa antatiar i r Oi 

.. 
· •avi ata para 

11• co,.a, •ntratanto, 1 trl!lutaçla 11• tanoi.,..ntll-1 ~:~a;aa ou c:r1-.,1t'e11aa 

r•a.id•nt•a ou llo .. icill•ac• na ••t•rigr ra<J•·•• Par :açraa •aaac!flc••• 
oa>:a nla "•~•r aúvidaa 1aria i•aartenta • ~orraçJa IIII .:tiloca~tiva aara 

6• Oet, DOis, a nacaaald.cla 

"" ta.ta. 
,. """'"'"" ''''~" . ' . '" ""'"'"" 

EIIENDAN' 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 7211, DE 111!14 
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....... --------------·-··--
--·----------·------
§"" Se. pnsoa jurfdlca. dentro doJ cinco llnOI ~ l d:ltl 

. da incorporaçlo .. luctol: apurado~ ou ~ c::on.ltluldu. ambo& • partir de 
01J01114. rutluir capital IOdll formacb com .... ~~.~crw ou rlllrJU. - 86dol au 
ao tlh.lllr, rMCIIInlit reduçlo do capbl.acill ou, em cuo deliquldaçlo, m a bmli 
dll putlba do 8C*VO liquido, o mc:Jr'QI'IIIt ctn.a kac:lw cu -....vu rpn l:znd't 
-' caoatdcwâ c:ano lucro ou clvkilndo dlllrb.llcb, aujlilo, na1 ~ di. 
lllgllillçlo em vigor, l trbltaçlo • fonle •,. dldnçio de Nlldirnel-. quando 
for o cuo. como IW1dimlntO doa ~ dOII ICiciWitU ou do tlullr da peaoe 

,· 

-· JUSTIFICAÇÃO 

A~ pn::ipOita 11m por objltivo ct.lxar exPícila que a inddlncla de 
knpoilllcll na1 CU01 de ~ OU aiDIIIIO de QPiiU vinculado oc:on. ICifMI1le 
8C1n oc ~gerado~ a partrdt OW111M. 

Ac:rasc:•.,t"•·•• ec u·t, 30 ~• L-.1. s.s.n "' :28 "' ''"•i:r~:~ "' 
•>;~6, cc,. ""' § çg01 • seQuil\t• reCieçlo: 

"I - o Cl'isoosto n••t• ertigo •lo:'""' 
DS O:SSOI SOO QYS D e:!CniSts Util~{ar 

diviCiancas aua l,.,a •Joo cav:l.:os, nc: 

___ t,gCÇI Ou '" 11arta, 11ar:t au .. antc: ca C:!, 

oit•l as a ... tra 11assas jurloi:a, ouca 
Ou• e t:ranarari,C:il di rac:ursas seja 
raits dJ.rata01anta entra •• a-::raals, 

ca:.anda .I ranta .:~•~actor" r•zar 1 uev!_ 
c. c=-u'lic8Çl~ ~ Sec:ratu·ia 111 Jlacaite 

raaaral." 

i~- .; .-!-.. v•!.!O 

•· ... 

r-··-

APRESENTAÇÃO OE EMENOAS 

rr-- ... ' ' ------
i -zq/11 ?;J ~ I"'EDT:Jt ~~<':J~tso~i• 11g 72' g• ,~,,,,<~& 

:F:·:-::::::~':"'"::'=~==X.~E==m=•=•=•=E=~~';''~-===~======~~~~~-~ __ LJ'·==··=~::-:':~~ 
,L- :r.-= --- , - , 

JUSTifiCATIVA 

Os C.i~:;~s•t•v:;s re•c;~u::~s :e~er•~- .. e ~=~ :-eou·~;$-l.UI 

2••5161! e 24,<;tse, cue :i rc.rao: :e~tctcc:a ~::•l:: ::: ... irt~ c; -$;.:;re-: 

Trillunal ~-<;~ral cc"o ~"s;;,s;~~u::t::"ai:a, 

Can.llit:!lt"~ndg C Q\.a l:u·•t.•ndiii r•voQar, n.g-- t•m car.i.,•nt.o """' 

ll•rlodc- aar e::rigado a adicionar prouiali•s 11ar ••r•m i,.d,.tlut!vaia, 

••111 Hr aoss.t~el sua axclualo "a D•r!o(lc aaQuint.a, ouanco ravart,!. 
das, 

-----..~ ... ----- ...... :;..,.. 

- ::o-·o:,..-::, .::..: "'•'-=;· 3.!.l; :.:.•-=-::~ ; •"!!:.:;~_ - ---
ta..-~.::.: :·.::::;;:_:.r ,.~.,co. "' 1':::-:t• -~·:c.:->~'. !>'!'<" ;::.--::~1'~~••• · 
n.a.i.a 1.1.~1'~1-!:- :-a:;~sentant.'ll <;;IIOa,-:J..au. a f!"!:::0..-..:111& <!• ::-r":<!l'• 
Q&tlda • :>:.:!;l!.cul~a. Ca t•tg,; ... t..,. ccota~ CCIA u.u. ClaliCitla-

- ,.~ t:-!::._.;,.r~• ... .,~Siva • a.<cass:..v"• c- g -~baJ.~-•'It:: 
<:ta al.a.o=;:-o a:>lia~o·~•• d• I!.X .., .... .i.,~. J<o._...._g.._ r.at. .... Ju ... .i.-
1'io::., ••r--.:t<:..-.. .. -: .. ,.,,.,... <:'!I"'Junt ... .-~ z.-. :;l.!t ";:,:,.;,-'" ,.,,,,-t .. J...:!.- 11-
~ ... -.--r::::- e•::-.:.fi:!os """ .:>e<T{t.i· ... :·a- ~J,..il'f'"t:- ... , 
~•c-•i_t .. ~.:.~ .. · ;_ _,~.:1 !l!n•.;.:.·v._ .,. .. ,....,..~; .... _ ;;:.i.:nJ~·.A- ":I 
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:ofol"i~ <:l"' .... ~ t:-:r, l"><"l:.JSJ..,. .. I'<:'•!OlpO.'~ 
p•lo tr.o.!l .. : "~~ • <lló~: • .-J.ad.::. 

APRESEH'r.IÇioDE ~-- ~:~:· .. :. ~&&1~ :.·. 
' . -~-~-:~:;~~~~?~~.' 

11!7-riz;;J •r~.-c..,::-:,..--:.".,c:2.c,~.~."':";.,~:=~~~ T29 .: ,:;~;,,:.::_::_-_-_ 

r -· ,C_.___.. zo:_....... •G-..;;.... .. c;:.-...... •G·.__...;...· 

. l 

Inclu•-•• na l'laG1G• Prov1a6r.l.a nl' 729 o ••Qui::ota art.lll rar•,!!_ 
.. ranGe••• n cta•ata; 

~rt. ~~ ~ ;~!tn•o ·~·<!C IOU.i;:i~()1<! CC 

·~ c~ te.~ E-f;;.1, c• . .=::! <=• <:~n-e:: c~ ''i'"S'7. :::~=. 

s• • v~;::r ;:.- • ••;"1~-:e rot:~;:~== 

•l 0,~11: ~ccr• • :tctlt~ Cr<:t~ ••~ul • .,r•r~;~ 
'"'" rev•"•:. Cl:! eo,.;u~tt~el." 

JllSTIFICATIV. 

Tr•t.a..,c.:-se Cl c:•c;c •c,.~r;;otr•;.l~ •. :.:r __ ;:e:~o:-a •ar-:;c-- ct, :. 
ctr~•"tu~l :e ~11: a:>1ie:oc<: sc:ro a r•ctJ.ta ::.:~ a .. rer 1 ca -

:e,·•"c:a <!I :::.-:.ist!v•u, 11'>v1•:1l:.:ra \c~•! .. ,..,u a ::;!.:. c;~s ""'":'"""'" 
IJo:la :r;;!l.,t;~;l:> :11c h•cro au•au<"1<::c • :~ele •iJ:•,..• ct es:o,-il:fi.. 2 , • 

c:orret•,.dc On"s •d'"inl.stJ."ativos 1t "in.sn:eucs ~I""Si.o::i 
ti~•~• c•~• •s :nt~u.snu • ll'i.cro "'"'":"~••· c .. • ==•r•• ~= s•t~r c• r! 

11• ~•rcace, ., tn!l"t•c.l; "'"' vJ.~r;~r r .. ~•:::• C-<lt t:J1 utill:•'" 
·~=tltO'O ca lucra !l"l'ltsuriC<:I e c;~ •=t~'"•Uv• a!>rl.'i'I"!::I•IS 1 liaç.sr ,.,~ 

~•!"'•"t• a i~t:l:>stc coo: o:ose no lu:;:o rllt&l, a ::u• .a:nret• cust::s ~;:: 
IISCt"ldiria C" I:SIIISCI"fll lt '" CCI'lta:>ilid•dlo 

A "•C1CI nlc 1.,.alic1 olltr<!•s Cl r.scutss, ois:: """"' ••m c:;::.z. 

t•. •• r•f•riCis "'"IIUIU nlc tt'" ccn<llÇI!IItl de c;~u: :111• tri:u:•)ll: 

CCII' l:llslt nc lucra ::•SuiP'iCa cu esti!l•<lo. 

EM_ENOAN" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 729, OE 1994 

lnclua·set na Medida Provisória no 729194 o seguintct art. SR 
ronumerando-u os demais: 

Art.I!P A alfn~a 'a' do par.tgrafo 1' do artigo 14 da Lei nv 8.541, do 23 
de dGUmbro da 1992, passa a vigorar com a seguinte- redação: 

·Art._14. • .............. _ ................................................................. ,_.~··- . 

§ 1~ .... --·-·-·-··· .. ·----·--··-·-.. --.. - .......... ~-.. -·-·--·:...··----

•) 0,5% sobre a rveeita brutli mensal auferida na wvenda de combusti· ,., .. 

EHJ:NDA SUPRESSIVA 

Suprima-_,• o .art. 7;! da Heciid& PZ'oVi.5ór-ia n2 729.· 

J"u.atificativa 

O Banco Cantr-al do ~a•il tea. .:01110 u.ma. d• su.a.a 
atribl.úçr:loo prirociP41o a exoc1.l.Ç•o do. politica monet6.r-1.a • 
O:llllbial do Governe FedoJ:"al. PU'• exazoçoJ:" sua. ·atividadaa, a 
aut&l'qu1a ;J.i conta ec. um a1&n1f1cat1vo vpl\a!O elo r-11ccd.toe 
pr6pJ:"1.a.s e com r;oocllJ:'ooe do Or-çUICnto da Uniao. Aaaia., pare
ca-noa inconcru;ente oat.abttlecer d.l.apooit.l.vo dota:rminando a 
d.ed1.l.ç.lo da ~• de c6lc1.l.lo do PASRP no montante c:orréapond~n
te 6& doapa ... 1.ncorr1daa pelo Banco Cantral na. extte1.l.ÇBo da 
politica aon.~1a o c.mb1al. tal cocponoaç~ nao oc jllSti!.l.
oa -. razio da doia -pactoa. PJ:'j-1:ro, pot'"<l\UI rap:r:-aaanta uma 
roduçlo no vo~ d.Jt CU"Ncadaçlo do PASKP. coç1'01110tando .... 
ata. - cond1çe.a do J6 c:o111bolido Or-çamento da Seaur1do.de. ! 
"lklaundo.· .;orquo t&1o deaPOG&o, como doeo:-rC!ncia natural o 
imadiata do •~r-cicio de ~ funçao pú.bl1ca, doveriiJil -r co
bor-t._. por ,.. s1otolll6.t1ca ~~~ai• deiiKlcr.l:tica e tr4ne;>a.%'ento. 
o.tr-&Wio do prev11:•5o orçsmentú1o.. 

Sala dao S.aaDea, 29 c1o novelllbro de 1994. 
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c;_, . •, 
APRESENTACio OE EMENDAS 

z.---~ lc... -- •:..a.·-- ,.--;:~-

•trt, r! CI ICZIICIIIti<ID 10 1rt, 60 'do Oecreto

-Ld nt 1,59•, de 26 dt de:r-t>ra dt 1'5177, o J ta 

not ••vuint•• t•r•o•: 

t..:-,-•:tre:;l.~ Tr·-~-~hl& ft;e~•l, c._!:;_ade no Dt~e:er Ol<:.u·!. 
vo :?.r 44~, c e 05 aa .. ~·~~"= Cl 1;~:. co,.,si<:e_:• e:"'::- ~;~;e~ri:,>i:;l: 
,~ 1 r;a:: 1 ~· : .. :::a a =~:_t,;~, =•-:.•~• o: e:!vc r:•• ... ::rtJII a~ 
0<:.~~1: c1 :•~->Co,a:, ~: ... o--:: a~ :.e·a fiOO~lt. .. lc:~, aalo v_•lcr 
nti:U. tR- ,,ler ce •oa:cec.=-.,our o.• c oa:or c:nti:i!. f"'t•"c• 

1 ~C,.lnlona;Jc Tto~ut,rie re~ero! ::v• nc cr=~·=~= d• Hcu~:::o;l;, 
c:or:e 1 ru;.:e 01 tlle-;a;l:. • G•,.lC:wl: tlt""o", q~• .1'-'stlrl:a:Lt 
o trett'"tnt: TJ:oca~ e<;;:teco. 

( l;!t ;e ras,tluer, CCI"~uoo aul n1 O'evalu-;1: da3 ~·"• r•••"'" 
c~~t•• ~ llc.:C'e;l~ de c•~~l~C, •::• 16C10e OY ICl~"letae, .-ac ~ 
c:.re ••••~•;I:. r~t~. ;arl c;.1 •• .... n~l<;.-r, .:~~~~=• c.r cr:l'•,! 
~:-, 1 ; •·•·~; •~ rt<:-~•s -;;; ella·o•r• 1 do e:c.l:•nte. 

:. .. ::.:~r c-• ,..,,,;, 't:oi:e :~ 1 uti,..;lc ca :: .. sso• ;"dc:c• =:!: 
~.•se·u~.-~$ra rea:::e;e.::: c:e:s:•:•:!rl"t: e.:: t!t"l~r dc !:•"'• 

·• crc-::,.::-.~• f t:•·~·e:l:•. ~"""" c .. • • •=•·••· ~"'""' C'11::r 
~-_:a O:: c .. ~e~a:_a:!r•.,t_:> .::e~u ~it~:a: <:..1 :s ta.-.s ai:> t:•"•f•rl 

::'1r ;.". Ca:vlô"c C:c: ~ • ..,~:s, "' ''-' c:t:l "•c•rt~rla (":lc!:=_ 
cli::co c:c =l•eltc er1sllurc. (d. e::ra:i, Vci. 3. ~Gg. 1ee: 

'"''" se ea•• '•l•r cr •l1•na;l3 ••"'" c•r• oa at:3 1!:, 
tr: vi•cs. Ca •t=~ de G:ti,..l von:a:·~ "I: ooe• .. ~•:- :;.::_ 
:o:.:~re::s :c-:~ C!ot alil"l;l~. 
"'~:::e- "'lt'" Che~ ••= =--~s!c~:o::~ _c-:--'o c• •l!lt~,.._.:, 
•.:~:O e"'!lCU 1'>1~' I tre~~•ut.,~~~ Cl c::>*l Ci.l _Cil:_t;.t: 
ce ··'" e are c~tr: :et:i.,.~-ic, ~r:a re:l: que .,.., o•r•c• 
"~"=• 1ntui:1.~ Ct e~• • trtn,ri-:1-,..cl& ~•c c.:n.!. 
.... -:. eeo .te, '"'' ee .-o:tl de- t<I$'.•Cer,'" 

[,..:er 1 jS tenro,,., aidc are•tdcu ~iirh' C'•cisl!c-s :;"(!l:lea 

aentido e• ou• • Ciltriouiç•c 101 1licia~ do oetri.-~.,10 J!co..1C:: ac 

.::\e,adlt e~i••clvida nleo co,..r:t;ura alit,..lçlo • er~:ot•, ccn••:::ie":, •"t• 
• n::oteae d• C>,.trlo ... içlo desruç•d• dlt lucros (REO lC4.11S-$:O, TFR, 

41 r, tlJU 8/CB/86, ac. un. da El T Co,._HII, At: 84.615-S:O, OJU 141~/FJ;:l, 

• •c-1,..istr•çlc "rlbu~fr1.tl Feder•~ "'antior • ar>anta;l:o •c'"i"istrltive 

d1 •"e~u•dr•: 1 tnoct•:o• ""'"" •lir,..e;lc, lllll~vel, •"' co,..aee:i>lndl, Cllt 

Cf,n ctio:l"" ~ con!'oecid• fi;ure Cl diltribuiçla Ci:orar;ada di luc-:c•. 

,_ ;ae••"t• ,,.,. .. -~~ .. J.,, eli•li"u ea1e l•'"'"t'v•l ;-Qutvcco,ead!. 

'"t' • i,..clu~l~ CIO lj 90 ao art, ~O dg O•creto~t.•i nlt 1.S98/77,lt•llr•!!_ 

CIQ Qye o 6<' ji rore ICI"I~CI"tad~ palo ert. 70 dO t)ec;eto-Loti nO 2D6S/. 

B3. Cont-,,. 0 ; pc-i~, c o,. o 1:1oic d~s "o:>rea ~lar·c-.- do Ccn;re:oao liacional, 

Qll"l vl-11 lpfOVIdl. 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEOIDA PROVISÓRIA N"' 730. OE ZS OE 
NOVEMBRO OE 1!n4, QUE ~ALTERA O ARTIGO ISO OA LB N" II.I!M, DE 12 OE 
AGOSTO OE 1913, QtlE OISPOE SOBRE AS OIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL OE 1Bol E DÁ OUTRAS 
PROVIDêNCIAS~. 

CONGRESSISTAS EMENDAS N-5. 

Deputado JOSÉ MARIA EYMAEL 001,002. r 

APAESENTAÇl.o DE EMENDAS J 
!'i!? ;;"T;;J I' 

C 
I' ,-g . .;;...,;;.;··itl·- 'n- •O·- •O·--....;... 

ryy;;;---:J c~-
r ~rilfii•H 10 d~n111 E, F I do ut. 73 relativo 

jc•çlo da ~rt. 1511 di ld 5.991, de n d1 dnentlro da 1973, ou• 

1
, v:l.gorer coo 1 ••qulnt• r•d•ç.lo: 

~art. IS~ • diBIIIn:oaçlo do .. acico.,ento i :~rivative di: 

a) Fu..ic:l.a: 

o) Orc~aria: 

c) Pc3tc do -~-:ica,.ento • unldiCII volante~ R 

C} Oi•P•nairlo ~· '"edic•m•ntc.-oo 

JUSTtFICIITtVII 

O "'''-' hibito d• qrand• parta .:!1 sociiCiad• braeil•ir• aarLo 

l.;tflvldo caoo • pcsaibiUdaC• di comgr• d• ooedica.,lntca ''" 3YPermar=.! 

~asi•, prop8a este •'"•ndo • :oupres110 d1 pcasibiliC•d• Qui 

OC'Ori-a a uenda de m1dico,.1nto.a noa citedos •=tebale~i,.•ntca comere! 

•i• 'nlc aogocial1radoa, 

1!9? ;;7!4J r -Ef'l(ICIA l l'lroJOII PROUJ~J-. lf~ 730 di 15/11~ 

I 

l 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO--------------

1994 
!, -ATA DA 176" SESSÃO, EM 2 DE DEZEMBRO DE 

1.1- ABERTURA 
!.2- EXPEDIENJ'E 
1.2.1- Parecer 
Refei-ente a seguinte matéria: 
- Projeto de Lei do Senado n' 34, de 1994, que acrescenta 

parágrafos ao artigo 2' da Lei n' 7.986, da 28 de dezembro de 
1989. . . 

1.2.2 -Discursos do E~pedieote 
SENADOR WURN AL BAPTISI"A ., Prática de jJros altos no 

Plano Real. Os salários do funcionalismo público civil e militar e es
pecif:teamente-oS do Senado Federal Artigo veirulado no Correio 
Brazilieose. sob o títplo Hipocrisia salarial, focalizando a questão. 

SENADOR ODACIR SOARES, como Líder- Isonomia sa
larial Estabelecimento de índices pífios diferenciados de aumento 
para o funcionalismo civil e militar, contrarl_a.:!!_~ detel.lllinação 
prescrita em dispositivo constitucionaL 

1.2.3 -O li cio 
- N' 5/94-CAS, comunicando a aprovação do Projeto de 

Lei do Senado n° 34, de 1994, que acrescenta parágrafos ao art. 2° 
da Lein'7.986;de 28 dedezem.\>rode 1989: · 

1.2A -Comunicações da Presidência 
- Abertnta do prazo de cinco dias úteis para inteipOSição de 

recurso para que o Projeto de Lei do Senado D0 34. de 1994. seja 
apreciado pelo Plenário. · · · · 

- Edição, pelo Seobor Presidente da República, da Medida 
Provis6rfu n°732, de 29 de novembro de 1994, que dispõe sobre 

· isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (lP!) na aqui. 
sição de automóveis para utilização no transporte autõnomó âe 
passageiros, bem como por pessoas portadoras de deflciência físi
ca e aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providências. 
Designação da Comissão Mis_ta, __ e estabelecimento de calendário 
para a sua tramitação. -- - - _ _ _ _ _ _ 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n'733, de 29 de novembro de 1994, que autoriza óPoder 
Executivo a abrir ao Oxçameoto da Seguridade Social da União, em 
favor da Companhia Naciooal de Abastecimento do Ministério da 
Agricuitma, do Abastecimento e da RefonnaAgrâria, crédito e>traor-· 
dinário 00 valor de R$5.075.000,00 (cincO milliões e setenta e cinco 
tnil reais), para ampliação do Progxama de Distribuição Emergenciai 
de Alimentos- PRODEA. Designação da ComissãO Mista e estabele
cimento de calendário para a sua tr.nnitação. 

1.2.5- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Implantação de refina

ria de petróleo no Estado do Ceará. 
O SR. PRESIDENTE- Reparos a noticiário veiculado no· 

Correio Braziliense, de hoje, intitulado Caso Lucena provoca crise 
enlre Poderes, a respeito de reações no Congresso Nacional à decisão 
do Supremo Tribunal Federai, que oonfúmou a cassação do registro 
da candidatura à reeleição do Senador Humberto Lucena. 

SENADOR.J.ONASPINHEJRO, oomoLider-Depoimento 
de S. Ex:r., na qualidade de participante de reunião de Líderes do 
Senado e da Câmara dos Deputados. convocada pelo Sr. Chagas 
Rodrigues, Vice-Presidente do SeJlado, _para avaliação da decisão 
doSlF. · · · · · 

SENADOR MAURO BENEVIDES, como L!der- Solidarie
dade ao Sr. Chagas Rodrigues. 

SENADOR JOAQUIM BEATO- Repercussão no Congres
so Nacional_da decisão do S1F a respeitO da cassação da candida
tma do Senador Hu~berto Lucenã.. Solidariedade ao 1 o 

Vice-Presidente. Senador Olagas Rodrigues, por matérias publica
das na Imprensa alusivas às reações do Congresso Nacional após a 
decisão do SlF. 

SENADOR EPITÁCIO CAFETEiRA -.Considerações so
bre a nova !11~· o real. Criticas à manutenção da desvaloriza
ção do dólar em relação ao reaL Reflexão sobre a repercussão na 
opinião pública do Caso Lucena. 

SENADOR RONAI.DO ARAGÃO - Denúncia de falta de 
verbas para o pagamento de funcionários públicos federais. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
- DiSpensa da Ordem do Dia da presente sessão. nos termos 

do arL 17 4, do Regimento Interno. 
- Ténnino do prazo para apresentação de emendas ao Proje

to de Lei do Senado n° 11. de 1994-Com.plementar, sendo que ao 
mesmo não focam oferecidas emeri.das. -

1.2.7 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.3- ENCERRAMENTO 
2- ATO DO PRESIDENTE 
N° 367, de 1994 
3- ATO DO DIRETOR-GERAL 
N' 142, DE 1994 
4-MESADIRETORA 
5- ÚDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
li-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENJ'ES 

Ata da 1763 Sessão, em 2 de dezembro de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.: Chagas Rodrigues, Nabor Júnior e Jacques Silva 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS, SENA· 
DORES: 

Chagas Rodrigues 
Epitácio Cafeteira 
Jacques Silva 

Joaquim Beato 
José Eduardo 
Lourival Baptista 
Maguo Baceiar 
Mauro BenCvides 
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Nabor Júnior 
v aimir Campelo. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista de presença 

acusa o comparecimento de 1 O Srs. Senadores. HaveD.do nUineró 
regimental declaro aberta. a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tn\balhos. 
9 Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERN°249,DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o PLS 
D0 34, de 1994, que "aaescenta parágrafos ao art. 2° 
da Lei N" 7.986, de 28 de dezembro de 1989". 

Relator: Senador Coutinho Jorge 

I -Rdat6rio 

É submetido à análise desta Comissão. em caráter terminati~ 
vo, o Projeto de Lei do Senado n° 34,. de 1994, que "acrescenta pa
rágrnfos ao art. 2"da Lei n• 7.986,de28 de dezembro de 1989". de 
autoria do eminente Senador Aluízio Bezerra. -

Trata-se de proposição que, segUndo a sua justificação, visa 
a ampliar o amparo oferecido àqueles que, recrutados pelo Gover
no do Presidente Getúlio Vargas, desempeoharam papel estratégi
co no esforço da n Guena Mundial na produção de látex na 
Amazônia, destinado a material bélico, em virtUde do acoxdo feito 
com. o governo americano. 

A esses seringueiros, chamados de "soldados da borracha", 
a Carta Magna de 1988 garantiu, no art. 54 do Ato chisDisposiçõ
es ConstituciOiiã:iS Transitórias, pensão meD.sãl Viiiilícia. extensiva 
aos seus dependentes carentes. O beneficio foi regulamentado pela 
Lein°7.986.de 1989. 

A presente proposição altera a citada Lei n• 7.986.de 1989. 
no sentido de~ precisar o conceito de dependente carente.' De um 
lado, determina que, para efeito de definição da relação de depen
dência, aplicam-se, aos "soldados da borracha'\ as disposições do 
Estatuto dos Militares. e, de outro. específica que são co.nsiderados 
carentes aqueles dependentes que percebam renda mensal até dois 
salários mínimos. 

9 Projeto não recebeu emendas. no prazo regimental. 
E o relatório. 

ll-Voto do Relator 

Os requisitos formais de constiblcionalidade são atendidos 
pelo Projeto de Lei do Senado n° 34, de 1994, tendo em vista que 
a matéria deve ser disciplinada em lei oxdinária, sem restrição de 
iniciãtivã.. -

Quanto à ]uridicidade e técnica legisla~a. não há qualquer 
reparo a ser feito. - ---

No que diz respeito ao mérito, cabe ressaltar importância da 
proposição, que-visa a precisar direito concedido, de forma corre
ta, pela Lei Maior. àqueles brasileiros que, meSino em condições 
adversas, participaram do esforço de guerra, em defesa da liberda
de e da democracia.. 

O Projeto, ao alterar a Lei n° 7 .986. -óe-1989, representa efe
tivo avanço no sentido do cumprimento do princípio cOnstitucio
nal da isonomia, concedendo. aos 11soldados da borracha'\ 
tratamento similar aos demais brasileiros que iritegraraiD o esforço 
de guerra. _ _ 

Assim. do exposto, opinamos peJa aprovação da presente 
proposição. -

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994. - Jntahy 
Magalhães- Presidente, Coutinho Jorge - Relator, Jacques Sil
va, Odacir Soares, Dario Pereira, Joaquim Beato, João Fran~ 
ça, Cid Sabóia de Carvalho, Lucídio PorteU~ Carlos 
Patrocínio, Moisés Abrão, César Dias, Ronaldo Aragão, Jonas... 
Pinheiro, João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Pf'L.SE. Pronuncia o se· 

guinte disCurso. Sem revisão do orador.) - Sr~ Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, recentemente, em duas oportunidades, vim a esta tribuna 
registrar alguns comentários a respCito do Plano ReaL Ressaltei sem
pre a importância do fãto de termos hoje uma iflflação muito menor 
do que as que o País- Vem registrando nos últimos anos e a sensação 
de relativa estabilidade de preços. em oposição ao caos das inflações 
mensais que beiravam, recentemente, a 50%. -

Nas duas ocasiões. mencionei a vOlta de esperança e de oti
m.ismo entre a população, de um lado, e o retOmo dos ir..vesiimen-
tos produtivos por parte do empresariado. Saudei. aínda. a redução 
da taxa de des_emprego e a contenção da alta do _dólar. O Plano 
Real fez com que,-felizmente, passássemos de uma economiã do 
tipo "salve-se quem pudet' para um outro estágio, no qual os in
vestlu:ientos fmanceiros já não são atraenteS e que vale a pena 
apostar no crescimento econôm.ico do País. 

No entanto, por uma questão de coerência, alertei. noS dois 
discursos, para a problemática dos juros altos. ainda mais altos 
agora. em termos relativos, do que nos meses da mais desenfreada 
"Ciranda fmanceira". Vejamos. No inês de junho do corrente ano, 
para uma inflação da ordem de 46.65%, a taxa de juros era de 
64%. Ou Seja. a tãxa de juros efetiva era cexca de SOo/c rnaio1: do 
que a de inflação. -

Acontece, porém. que no mês de novembro. para uma ínfla
ção que está sendo estimada em 3,27% (pelo IPRCR) ou de 2,95% 
(pelo IPCE), qs_ bancos oficiais - que cobram alíquotas mais bai
xas- estão praticando lima taxa de juro de 13%. Os juros agor:a,. 
que a inflação declinou, são, cm termos proporcionaiS, quatro ve
zes mais altos do que no auge da inflação galopantet 

Sr. Presidente, feito mais uma veZ este alerta. quero hoje rnc 
dedicar a uma questão da mais alta importância, que é a do salário 
do funcionalismo público, mais especificamente a dos servidores 
do Senado Federal. 

Os salários pagos aos servidores brasiJeiros. de queda em 
queda. desde meados dos anos 80, chegam boje a um de seus ní
veis maiS baixos.. São freqüentes nos jornais os mais diversos rela
tos de dramas vividos por funcionários da União que. por não 
terem vencimentos dignos. são obrigados a recorrer a atividades 
paralelas, quando não, desesperados. se entregam a atitudes deses
peradas. 

Creio que o exemplo mais eloqüente do descalabro dos sa
lários pagos aos servidores brasileiros se reflete no irnpass~ viVido 
hoje pelo Presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso. que jã re
cebeu duas recusas de pessoas que desejava ver à freilte do minis
tério mais importante do País, que é o Ministério da Fazenda. Os 
dois especialistas sondados declinaram do honroso convite sim
plesmente porque não teriam condições de levar uma vida condig
na com os salários que receberiam como Ministros de Estado. 

Num percuciente editorial intitnlado Hipocrisia Salarfal, o 
jornal Correio Braziliense diz que "a remuneração dos homens 
públicos. no Brasil, é objeto de tediosos exercícios ·de hipocrisia". 
Antes, registra o jOrnal que um Ministro de Estado. recebe líquido 
cerca de dois mil reais por mês. E acrescenta o editorial: ''N<'. de::;. 
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cida da pirâmide. ganham mal também o segundo. o terCeiro e o..o:: , 
escalões a seguir, o que instaura nas estrutnrils administrativas ofi
cias apatia total e um complexo de inferioridade social. sem falar 
na exposição imed.ia1a a evenn.tais· atrativos e vantagens _que certa 
dose de prevaricação possa propiciar." 

A verdade é que sucessivos planos econ8micos - fi;acassa
dos em sua quase totalidade - e medidas demagógicas vêm acha
tando 'impiedosameiJte os vencimentos dos sexvidores ?lblicos 
deste País. Penlas ocorreram quando por ocasilio do c:llamad9 Pla
no Bresser. prej.Iízos ainda maibres vieram no :início'do Governo 
Collor, quando o achatameuto foi de 84% apenas no primeiro mês. 
Os servidores reclamam também defasagens referentes à URP Gã 
pagas a algumas categorias). Outms perdas viexam na conversão 
dos cruzeiros ,reais para URV e desta para a nova moeda. o reaL 
Por fim. hã também a perda de poder aquisitivo dos salários por 
causa da inflação em real- pequena. se comparada com os índices 
do passado. mas insustentável quando se sabe. per exemplo. que 
os servidores não têm aumento desde janeiro deste ano. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.Ex•umaparte? 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Pois não, com muito 

prazer. eminente Senador Mauro Benevides. 
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex" focaliza hoje um tema 

extremamente delicado que envolve interesses de mais de um mi
lhão de funcionários civis e militares da Uniilo. Acredito que esse 
tema também começa a preocupar os servi dotes do PQder Legisla
tivo. Nesta Casa não são poucas as vezes em que somos intetpela
dos a respeito da perspectiva. a exemplo do$ servidores do 
Executivo. de se garantir. também aos seiVidores do Senado Fede
ral, uma reiDllneração compatível eom a responsabilidade das fun
ções per eles aqui exercidas. Acho que V. r.x•, portanto. ao se 
reportar a esse assunto não se frustrará de fazer menção explícita 
também ao Poder Legislativo. a flm de que não apenas no âmbito 
do ExecutiVo. mas igualmente no âmbito do Legislativo, tenhamos 
o atendimento de uma reivindicação que é justa. que é latente, é 
flagrante. é visível e que a todos nós tem chegado. insistentemen
te, sobretudo nos últimos 45 dias, quando a remuneração se tor
nou, sem dúvida alguma, apooeada em função mesmo da 
estabilização econômica e das dificuldades Viyi(las pelos servido-
res do Poder Legislativo. ~ 

O SR. LOURIVAl- BAPI'ISTA- Muito grato a V. Ex", 
eminente Senador Mamo Benevides, pelo seu aparte que, com cla
rividência, nos apoiou, dizendo, naturalmente. da sua visão do que 
está havendo no Brasil nessa hora em que os 3S$3lariados, aqueles 
que t.Iabalb.am ganham relativamente pouco. Gra!-o a V. Ex• pelo 
seu aparte. que muito enriqueceu o nosso pronunclãD:iento. 

Vejamos agora as perdas dos ~--~s servidores desta 
· Casa. Na verdade, os funcionários do Senado Federal sofreram to
dos os arrochos acima mencionados e mais um - que decorre de 
um processo equivocado que é a isooomia~ Aliás, freqüentemente 
se ouve dizer que o Congresso Nacional não se empenhou a fundo 
na busca da isonomia.. Nada mais errôneo. Além de participar de 
todas as reuniões, o Legislativo outorgou os poderes que lhe foram 
pedidos pelo ,Executivo, a fim de que aquele Poder concedesse, 
posteriormente, gratificações't.Os seus serVidores civis e militares. 

Com freqüência, o conceito de isonomia tem sido confundi
do com um tosco, primário e mecânico igualitarismo, seja de nive
lamento parn cima, seja de nivelamento pam baixo, como o que se 
deu aqui no Congresso Nacional. Os salários desta Casa foram es
magados, enquanto que os do ExecutiVo tive:cim ganhos reais. 
Ora, isonomia pressupõe não apenaS igualdade, mas também di
versidade. É preciso saber quem é igual, mas é imperativo estabe-
lecer também quem é diferente. - - ---- -- - -

O Sr .. JacquesSilva -V. Ex•meconcedeumaparte.Sena-
dor? 

O SR. LOUlUV AL BAPTISTA - Com prazer, emineme 
Senador. 

~ ~ O Sr. Jacques Silva - Senador Lounval Baptísta, V. Ex", 
que tem demonstrado nesta Casa g:cmde preocupação, inclusive 

- com a situação dos funcioDários públieos, IIaz na sessão de hoje a 
preocupação cOm ó problema da isonomia. Confesso, Senador, 
que tinha muita. preocupação com o problema da isonomia porque 
temia que acontecesse exatamente o que está ocoxrendo. ou seja, 
tentam fazer a isoilomia nivelando por baixo, sob a alegação de 
que o Executivo tem mais de um milhão e ~eio de funcionários. 
Dessa forma. aqueles que estavam ganhando relativa.;:nente bem 
estão sendo obrigados a aguardar, natuxalmente, que aqueles que 
Citão com_nível salari,ai muito baixo se igualem. Estou perdido 
com essa isonomia; hOje já não se dá mais aumento a pretexto da 
isonomia. e esta não acontece. Nesses últimos dias temos ouvido 
falarem em aumemo de 17% para os civis e 20% para os milita
res. Ota. Senador, isso é brincadeira! Para quem está desde o iní
cio do ano sem aumento, isso não é reajuste que se: venha propor 
agora, sobretndo levando-se em conta que a inflação não p8rcu de 
subir. Quem freqüenta os supeiiilCI1'0dos sabe disso; não só relati
vamente aos supennercados, mas todos os aspectos envolvidos 
pela atividade eeon&nica registram que os preços estão subindo. 
Há funcionários, Sellador, que estão com dificuldade até para ir 
para o sexviço, porque nem todos dispõem de transporte e têm que 
üxar do seu bolso o dinheiro para pagar o ônibus - e isso míngua 
mais ainda o seu pequeno salário. De modo que eu me associo a 
V. Ex .. neste seu pronunciamento, reforçando o pleito no sentido 
de que o Executivo dê um aumento maior. Wao s6 o Executivo. 
mas também o Poder Legislativo, e aqui faço um aflelo para que os 
funcionários do Tribunal de Coutas da Uniilo também tenham o 
seu aumento de aco:rdo com o que realmente merecem. Estamos 
vendo que alguns dos servidores ainda estão conseguindo comptar 
o mínimo necessário jxmjue dispõem de algumas gratificações, 
t.Ç_m ~~-E aqueleS que não os têm, que representam a 
grande maioria? Como flca a Situação? De modo, Sr. Senador, que 
v. Ex• está de parabéns. e eu ine associo -ao proiüi:ilciatnento- de V. 
Ex". 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou grato a V. Ex", 
eminente Senador, pela ilustração que deu a este pronunciamento 
em seu aparte, que, com objetividade, expôs a situação que esta
mos at.Iavessando, coo.fumando que há necessidade de que o Go
verno tome uma _ providência para que essa situação seja 
regularizada. 

No caso especifieo do Congresso Nacional, é bom lembrnx 
que esta Casa não tem horãrios rlgidos de funcionamento. São fie
qüep.tes aS sessões que avançam marlmgada adentro. Nossos servi
dores jamais tiveram, por exemplo, a facilidade de compra de 
apartamentos funcionais como os do ExecUtivo. _De outro lado, é 
importante considerar que o Parlamento tem pooquíssimos funcio-
nários, quando comparado ao Executívo, por exemplO. ~ 

Tenho informaÇões no sentido de que hoje os salários pnui
eados pelo Legislativo são inferiores aos i:oneedidos pe\o Poder 
Judiciário e também aos pagos aos que ttaballiam na Receita Fede
ral, aos quais tr.u:licionalmente as remunerações aqui pagas esta
vam equiparadas. 

Estudo recente, feito no âmbito da Assessoria da Câmara 
dos Deputados. constatou que_ os salários atualmente pagos aos 
-servidores de nível superior do Legislativo representam apenas 
30% do que pe=bia um servidor de idêntica posição em matÇO de 
1990. O vencimento do iníciO de carreira de um servidor de nível 
médio representa agora 39% do que era pago naquela data. 
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o....-o tlüt:.nodo Sr. Loori>o~Boplma." Sr. 
Nabar JiiiOiar, 2" Sa:Tdário, tlrim a cat1ei7a tia pn!ri
--., """ é """"""'pdo Sr. Clía&ou llotlript:s, J• 
Vi:::e-...9 •u·•-.r 

OSit.oDACIRSOARES-S&I' "!e:• p:çoapolamt 
pcla I MJennç:o dD l'H.. 

O SR. I'RESIDJ!N'IE (O:op; R!'d<W:rs) Olu:cedo a 
polamtaoiDDkcScuodo:rOdacirSoa<s.::afillloa"ti •! 

OSILODACIRSOARES(l'RAW.ComoU<!e&Scm.n:oi
siDdo..ma::.)-S&Jl "!e:• St"seS'Is.Se: •- oclioc:modo 
Semdocl.ooãv:llllo(úla:m:da:DJua.....çio-o filo de-lo
moo l:tje,. ua paa elas ljp do Gc:uauo W a iocoomiia 

...,., -·-dosláS-~ • • • cp:sliD abõal,. 

...., sj;g;bau de...- que oGc:uauofi:deDI pmmdc cJ. aoo 
wwidtusciriscvlihrs Ameu:V~~r.c:ssclrmll• •Mà•••"' • ...._ 
pcnmilo-....:po.-EJ:dfm!»c~ 

A quc:slio ela jqoooiMa é JDDilo djpàjcJa ,.W, cleiJOiicJa e 
pouco CXJU4ll<"'"'i-c ji .m:.-op<ldlmidode de malisUu, ia,. 
clo:sive .00 a Pn •õc!o" • ia de V. EX', s.mdcu: O:op; Jbx!rip , 
que. an OIIID ~ fi:z uma •••' !i= j::fdio:a-., o 
~-:~seccww6wwlt -~~-aos~ 
don:sa.vJ$emilifwn:::s satW'!IICJ§qoea•P•••uckswwillacs;IDI-

lil:lm: só pode .... d"divada - ""plÓpÕDiõ - Nio"" 
pode awdjmdjr a quc:slio da ioooomia dD .mdcrmilila- oom a 
q::esliocJajpMMWjÜ>OO-ciriJ.. 

A C..••4i'"i;*' é ~ cJua em Kbçio a esse 1em:1.. 
....-diz,..,§ 1•oo m.39. cp:c: 
"1oDDIDAiolã. • z ••' aos a:uit:laus. arln+i+f4 t- • cfin:ta. 
ist&:>wia de w•••·· ""6 ~c:upde ... a •• ~o• siguais cu as
cmr"acJos do mesmo Poclrr- DO caso,. saia do Poder &c:c:olivo,. 
cdm asb&Folçasqne i"" gr••• as: FOIÇISA.Imadls-ou c:d'mcs 
suoido.os dos Podcn:s -· Lc:gã;btivo c J;oG õ:õ '. mosal
..W. as.......,.... dec:aóla"iodividual c as n:blivas àDOim1:Z:o. 
m ao locoJ. de tDbll1o. 

TU.,__ elo • •:o11 da si1::açio i:oli>iduddD wvidcu;. 
do •••••wnll• cm que ele foi ~.cm c:ua:m»Jo p6bliro. do 
"""'*""'em que de tew: ...,..,..,ao sari;o pliblico. elas,...-
lifiaçõ-s. das--.,....,.;. que l!ni 0 DHII ela -1iljcaç3o: 
... "" "'* ... •de -~~.çw..que c!eaJun, ela.......,., ... ...,.,;dou:; do 
SICil apa:f.-;. • ... to c assim '(XX" cliuK.. 

A ;;:,...m. ~é aJso .-,simples como paa::e IICI' c.. JDDi.. 
tas vcz:s, os Ülll&pld.CS.. apr .... S. cpc nio sedio ao tlabiiJo de 
amJisar' a OwtsJjlui.;io., eoJocam DO peJonrinlao O sc:rvidOI' civil..
-o.mdcrciv:ildDPodc::Legjslolivo. 
~ é nm:a ~ c_pe,. a IDCU ~ pa:isa ser dcb:lóda 

oom sai<dadc,. cooi ......,.,;dadc, mas oom • .,~ .. ã01 •' jmídico 
dDprobk:ma.oqueb::oaúvdmculeuõO ............. 

GcJalmmte, vemos a p{jpia iiq:auiSa eri~; IDIJiifes

lmllo-sc; às- sio os -·-milibm:s, os oficiais~ 
elaslüpsAimadas,quc ---qncsiÕCS-40 
salário e à n:IDDICDÇio dos ~ civis do Poda Lc:gã;btivo 

moi1o gaodcemu:loçiDaesaqacstiO; S.&" ~em.......-..,. 
sjdlncjo ioduiwe- pt;p;as FOps Amladas. .,....,....._ 
......, CID adias op:a•ii -fwJ. F Jida:.a -=sla Casa a Baacacb. do 
Gon:mo,. Jivc djfjmlcbclrs: em. ee 11njnJpw :IIJôltá:Ds 001110 essa.. 
pmqoc eg ••dii i •'L I - ri! IS SiCkJa:s cbs Folças Almadas JDrilo 

t ..... aas cm Ji • 1t s:a1il:i:s jdêqtjros, per exemplo~ a05 

soJiõoo dos-ela-FalcnL..,. -da l'D>vidâ>ci& 
dc.;lBDI.~~cbqo:iloqucaOwcsiilfiipnJU*Ddcc:sta-
bdcc:a'"COIIID •P••••N 

Um. oatmpaoiO igmilmcntr: imptalaide e que me chama a 
-.çio- cpndo ft>j> o Govaao-o-.... 

-wvidcw civis e milibn:s.. qomdo o <lovaJK> fiu em 17'1. o..,_ 
JmSo dts sc:u:idcaes civis c ~-cp:: cm. 2()11, o EJD:Illo dos-·-- JllilibRs- é soiJoor COIIID OS JiJõslas dD GovaD0 
" li Õam nl! 1 1 o clispmD 110 lilci<o X do :nt. :>1 ela 
Ccwmj•( .. -D qocdizoseguiok: 

A n:risio JPil ela .. """" I .... dos ...,;oo,.s piblicos. 
...,djdji'SMide íioliasadle -•idcw píll6oo<cms eDiilil.u§ 
-a Oon1i11i,;i'A éelp'l i& a écbn. é lii<Dla ioll:lpdaçio- f:u:-------PaUdo. Dio z aJIDO o GovcmD • • •• ,r fiDr.. ocsse 
DiD'IIl0011kC:Im••ID.•. 1DD. sinuJwm de maJizaÇio dos w•• juw MIL I$ dos sali-
ÕQ$da.e __ • ___ ç-,~~c=stah-~essadi.i.fioçio. 
queto lai!!riUpmibida pclaQmditqjçiO 1'cdl:dL _ 

O Sr. Momu B uides- Pamiile-me V.&" mn-"'" 
s.mdcu:OdocirSom:s? 

O SR. ODACJR SOARES- Qm DMiilo pu:a=. Semdoc 
Moam Bweridcs. 

o Sr. M.uuu • ;":lcs Nobn: - Odo<ir SoaRs. 
em.I91Jl,D&época cmcpe aaci a PJ s~ lP w:ia do Scmdo Fedcal 
..... ~.li:iCOilVidado,a:da ..:z..pdo c:olão-ela 
Jlrp!Nica R:u:oudo Colkr de Mcllo. pua uma D:IIJlião.., Polá
ciodaAmlu:odo. A m:::iõo- J.IDÚ"........, qw1w OO.US. mm ···•õ q .... -ela ... -" ela-- c:olão ~ ... -.. ... -ela Cimom.lboeo Pinheim; do Mioislro 
elaJmliça. Célia Bo:jaedD }'rrsiclmte dDSapn:mo Trilimall'i:do> 
DI. que ... - o MiDàtro Sydaey SaodJc:s.. Noqada ocasiio, 
n6s DOS do J ••IÇamo 5 aatamrntr: sOOm CSSlCS IIII:SIDOIS dispQsilivos 
cpe V .. &-atpa 11•••io 111a E digo a V. &- cp1C.. pelo JDeDOS-... 
~~-~de.,..,..,..., o MiDàtro da :Justiça. mja com
pc:ICDCia é nwpws;t••Pwd. - nio 11M: amo de pucbuw -;.- oio 
-~dequeo babduoem busca daisooomia pudesse 
a• ••li•• UIDI. soloçioimecfiat• cm.Dzio do disposilivoaJDStibl-
cioool ao ..... V.&"- se :rcpadL V.&" 1<:m absoluta EIZio 
de tmzrr o taoa a dcbdc.. Vamos vu se os pmta-vcm::s do Gowc:r
.,-uio sc:i se CID u:laçiD a esse tema o poda-VOZ é o Mioislm da 
.J::sliça 00 Mi:Jimu da l'ueDda,. ji que ambos ponricipom boje. de 
todas"" gmlllo:s docisões dD Govaao,pmjet:mdo o Cem.""" ai
..,. escalões ela VqúNico podan dar a c:s1a C.... uma defi;úçio 
emldaçio ao pcHr.ma 

O SR. ODACIR SOARES- Na ..,.fidade. Dão sei cp:em ~ 
o p::da-W2 do Govemo; sei que o aumento foi uwmciado Q:J.cro 
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ap:ms \ ••i• oomo o CicJvaiD • •• EJ'"' "ftQCC:r esse óbice 
• +iid~· - yl 

Sa:i vul:ado .. DOS pfmi11•• ~ 111. CnmisSio de Assmdos 
6 ..,. · • a qacstio Dio é JX"Ú"'U", IDIS c:iJOmao.mc l...,._ 
çio '"'" • prc:ausadap•ti):••daOwctil•+içãnuo:sadido 
de CJ11C se MF L Ç • iDdiccs iiHna::iadc:b de ..ado pml scr
ftlon:sciriscmiJàn:s-.ol'i'lid<>SJVAM. 

Dcvicbàmiohaeai ·• ; deadY_.,-csoulaADR
:zilaia,. o aumdO é do- ela n:giio-. dc:liv<>-mc ms cioro 
~- ll • doi'> . \ • elaRoptiira cpc bbUD elaOIIIclizaçio. 
pdoSmodoWP.,.oGonmo camoiremp:E>ú«s alei:
...., 11Es oom o Boa::u do Basil das llbas C3ymm. essas JIJas 
Cayman tão qP:Ididas c tio lrmlrwJas pela impuua,. c dois ou
IIm,. cpc irrpiom emissão de JPas j••wi!isu.,.+ias ~pelo 
póJpio Tacmo NM:ioml oom. cag ~ -- •• IS fiaw:wzü:os: intmpcjo.. 

:aais. 
No Jllimciõ C:ao.o do Bm::o do Blail,. a c:bamacla "ki do 

• • ••i1iM -·proíbe a UJJiio.<XliiiOadroladtu. do lloB::u do 
BasiJ. de- .....,w.m-. com um houco Udluiado P"' 
do.lsoow:mOCULtwdo em IOdos aoEII>dcs "blaoiJeims com base 
na .mesma lei. No caso do COIIIIalo a strli:ma.lo com.o:g»••isuwos 
fiuMI - K ofil:iüs jntnnac- MIIÍS --iii. fuuna. das IICJ Rig 6 do 
P> "hle elaR<p6blico o Smodo l.'cdl:al Dio pode dar-
çioJDIIIIC:iaoimpticanar:mii:liio«k:IIDiast••••Üsp;.p$ oqucé 
]llllillidopehRrsolnçioTf'96,. dos....Jo w --do ..... 
di; idatw )do iiKmo ceDI::tnoda Uniio,. Estados C M•nicfJ:+.;: 

A p6pia J'h• wwhjo-Gc:td ela Fazl:acla. que emilio pm>
arsolJn: o --.-de ..,__essas 'I""'Õ"S No 
p;m.;mcaso,.c*" cduoouma ftlmladec:sape cmmdou aplicar. 
.,.. ••1 a lei. um~ de 1964. que. _..oo a l"rocuJa
doõa-Gc:td elaFazl:ada. -.-ia...., &ice. A"""'-. Diovm
cc. No--- ela emissão cbs-.s~iou;. proibida 
p:la Rrrinçiio do Scu.lo, a Pn• mar"• ri• -..... que é uma 
i!q;sljdodc, mas 1 1• • • '"--que o Sc:oldo pode cw:qx:io-
Jia'caascilas•• z c.:dcJiizaroewli:ril•••>'o Ameova;. 
Diopodc. - ' . 

P.w:l, cp:: O SeDado acqrinnea::IICS dois fA1jM(djiiM6 pl0-

p>510s pdo m-.tiVO w DI 5 
jn mudar a RgA fF" 

Di. que é a ela Rrsolnçio 96,. O que cotoo ""td1••• • a V. &"s é 
CIMI I 0 aDI1III<Íialkil.~-aJdãlUiéoõmplliria-peh 

cpai pdudtm :as o •ios jmidicas do Fbclcr&.x:ul;vo ~ 
uróbia:sdemdcm•A•B•ir• ;..w sj .. p. 5 .. e.oo pmpcc:oosidc
l!lllll ..... O Sc:oldo é U1D1 C&a. ficiL ouJe SC 1àz IDdo. ouJe S1> 

....... ~de 1III'J&tda peloo COIIbh .... - .......... fui 

-~-__...,.~'!"-~-· me de~ CID.:mac:JS de finrw;w •u• *"'que nada lCDl a Ya' c:mn 

0~--
Finl!muc!o.S&l'D:sidadc,digoqucoiiiiiiCIIIo~UIDiimo-

:alidodc. O ÍDiiiClC é lãD boizo.,.., o CJ<Diiidao UIDI opasio ao 
illl:l'ridcrpiblico c l•••N ··rio doP.oís-ao illl:l'ridcrpiblicoque 
Cdlll;que hobila.quc- oloBJC). que-c:oJógio. que..,..,. 
mopacque.eamodãacoSalitkrli<qllesSilva.csliDOdia-e-dia 
mi& .,.., os IDas de :ioflaçio. O..-é pifio. é imoal c é 
~la~doowviidaupliltliroscm!l'DL 

No c:uo doo mi&...,, além de ..,. pífio. O que aJlÕdc DO 
pimoim IIIOIII<dO Dioé o foto de 5UO -clili:mx:iado-o 
cp»e fm: a Qwrdil•fiçã• • D11S O dé ser lmo...,.. C:O diria-~ U11D jg
I!OIÚDia. ~ à <a"''l<rit dos _,..,..,._ o Govc:mo p1lcisa 
dK mn m:tocdo CCDipSIÍVd. com as 'D'"f"rS'Õcbdr dos Sld:Yi~Jt:d:s 
pilDros ciris c mililaRs. pu;.. Cllliadar a qacstio doo baixos 
-doo mi1itm:s. que :oioda Dio fOi. malisoda tilvcz P"' medo 
ou P"' &h de b:omsj:«R!u:ia do Govc:mo. A " """*'?doo mi
tiiD'C::S: nio pxJc caurinbx ao lado da u •••••nação dos ser:vidolcs 

g a•.,;;" nacimi' à defesa !:daDa do~ Os :mmrptgs aJml

ci:mos adem são •as "'"& b o úxlice é mnil:o 'baüo.,c mo -=a
de. is ,. sielwlrs dos sc:rvidoft:s píiblicos.. E mais: a 

cJifcD:a::iaÇio agóde a Cnrtdi'"içio c lança 05 seuidores civis 

""""""'--Aol:uo<ol2rofok>.pcçoooPmsidcolellam:lrl'lmt:o-:üo. 
dalaá tempo de noJu:,. a JD"!JSlg'"1l não foi cnc a111- IQ!b ao Coo
gtc&O Nociooal-que:dlib.sObmoasamto.Suafucc!Fnri•lml 
:wns~1wlidadc :sn& - Mo foi 1 1 1• •4• aqui umito lcqlo-pma 
--queoíodioepoposro é1111D. ""'lJlJlhca~ é 
aioda YI:I]!IJdlamaiot:. 

-.,olxipdoaV.&".S&I'a:sitlc:mc. 
O SR..l'RJ!SIDEN'l'E (<l>ap Rodõgncs)-~a......._ 

olicioquesodlidopdoScabo.-I"Sc<:laiõo. · · 

Elido o--
Scd!cxP.ni.Je••e 
Nos ...,_ do podgcúo 2'. do migo 91 do Rq:inruto ID

II:IJ»,. ~•••aVossa&crJênria qucestaO·missãoaprovou.o 
Projeto de Ll:i do SeDado Tf'34 de 1994. que ''Ac=calla p;aigg-
10.., OIL 2' ela Ll:in"7!111J. de 28 de dca:mbro de 19119'". em n:u
uiãode30dei!IJOC:II!kode 1.994. 

"'"'• 1 .. ,Saat~<r.-....... v~ 
_ O s_R-PIIESIDENTE~<llaps ~) ~ICfa:in-

m ao o6cio qoc aabt. de ser )Mk),. a ftc s-vw •a '"*'""'• e ao Plc--
Dióo qu<.DDS -dom. 91. § 3" aS". do R"!inn*> lm:mo. 
ahõl"-sc--áo p:em de cinco dias deis.. paz i••>i sã; • de mc:m:so, 
P"' U10 ela • • "I\' 6içio ela Cosa pom.,.., o Projdo de L1:i doSo
oodo.n• 34/9<1,.....;. "'"""À""JlCio Plmiiio.. 

O SR. 1'RJ!SIDEN'l'E (OJop; Rodõgncs) - O Scà1cr 
&esidtdc da Rcpfblica ec&ou a Medida FWtisót:ia n• 732.. de 29 
de novembro de 1994. que dispõe- iscoçio do lmp>sro
- Tnms!rjalj ........ (11'1) m "<J'SsM de :mtooJtÓireis por.a 
uliliz:oção DO .......,...-;e llrtiioomo de I g - .... bem QliJIO -
pessoas pcdadous de drficiênria física e acs desfinados ao b:::lm
pmecsoolor. cdi..,..,.povidio<:Ps.. 

De acooloa:m. as "iniW 39'-'"S das I .ãk1a'"Ç!S e DC51a:DJ1:5dos 

§§ 4':cS"ck>"": ?ela~'!' JJ89.CN. fica-*'!._,......-.. a 
emm:sSiomis.ta •• "' 1•1Üi deambr"~sobn: aiD!Iéoa:: 

SENADORES 

'ID1JLARI!S SUl'U:N11!S 
I'MDB 

I.RoomTllo l.Jaaplcs Silva 
2.Cid Saboia De Ctrvalto 2.Césor Dias 

1'fL 
3.Rajmmw)olila 3.Dmol'aãla 

PAI. 
4l.cvyllias U:abas Possaõoho 

PSDB 
S.Jmtby Jllatl;l"ãe< SJoséRic!Ja 

FUf 
6.Mq;oo &a:!..- 6.Ndsan Wedctin 

PP 
7.RacbidSaJdanln Deai 7..Meict.Fílbo 

DEPUrADOS 

2 Genrumo Rigouo 

BLOCO 

I'MDB 
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PPR 

3.0tto0mha 3.Pedro Pavão 
PSDB 

4.Vitt6rio Medioli 4.Mawilio Feaeila Lima 
FP 

5JoãoMaia 5.Carlos Canmça 
PDT 

6Luiz Salomão 6.Beth Azize 
PSD 

7 .Paulo De Almeida 7 .Edi Siliprandi 

De aCOido com a Resolução D0 1. de 1989-CN. fica estabe-
lecido o seguinte calendário parn a tramilafão da matéria: 

Dia 2-12-94- desiguação da comissão mista; 
Dia 5-12-94- instalação da comissão mista; 
Até 5-12-94 - pxazo parn recebimento de emendas. Prazo 

paxa a comissão mista emitir o parecer sobre a admiSSJ.õilidade; 
Até 14-12-94- pr.u:ofmal da ccmissãomi.or;ta: 
Até 29-12-94- pxazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENfE (C:iagas Rodrigues)- O Senhor 

Presidente da Republica editou a Medida Provisória n• 733. de 29 
de novembro de 1994. que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Otçamento da Seguridade Social da União, em favor da Compa
nhia Nacional de Abasteeimento do Ministério da Agriculbua, do 
Abastecimento e .da RefOIID.a- .Agclria. crédito extraonlinário no 
valor de I$ 5.075.000,00 (cinco milhões, setenta e cirico mil reais), 
para ampliação do Programa de Distribuição Emergencial de Ali
mentos-PRODEA. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos dos 
§§ 4• e 5• do art. Z' da Resolução n• 1189-CN, fica assim oonstitulda a_ 
comissão mista incumbida de emitir"pa:recetsohe a matéria: 

SENADORES 

!.Coutinho JOQ!e 
2.Aluizio Bezena 

3.Carlos Patrocínio 

PMDB 

PFL 

PPR 

SUPLENTES 

!.Cid Saboia De Carvalho 
2JoãoCalmou 

3.Airton Oliveira 

4Jarbas Passatinho 4Levy Dias 
PSDB 

5Joaqoim Beato 5.Teotônio Vilela Fllbo 

6Jonas Pinheiro 6.Marluce Pinto 
PT 

7.EduardoSuplicy 

DEPUTADOS 

TITULARES 

!.César Bandeira 

2.Pinheiro Laudim 

3.Cados Azambuja 

4Laerte Bastos 

5Jofum Frejat 

6Luiz Salomão 

7 .Sérgio Arouca 

BLOCO 

PMDB 

PPR 

-psDB 

PP 

PDT 

PPS 

SUPLENTES 

l.Fãtimà Pelaes 

2.A=andb Cosia 

3.Fábio Meirelles 

4.Munhoz Da Rocha 

5.Costa Peneira 

6.Beth Azize 

7 .Augusto Carvalho 

De aoordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte caleudário parn a tramitação da matéria: 

Dia 2-12-94- desiguação da comissão mista; 
Dia 5-12~4-instalaçãoda comissão mista; 
Até 5-12-94- prazo parn recebimento de emendas; Prnzo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a adnrissibilidade; 
Até 14-12-94-priozo íma! da Comissão mista; · 
Até 29-12-94-, pxazo no Çougresso Nacional. _ 
O sR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente, peço a pa

laVIa, pela Oidem. 
O SR. PRESIDENfE (C:iagas Rodrigues)- Couoedo a 

paJavm ao nobre Senador Mauro Benevides. 
. O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta Casa já apreciou, 
atxavés da soa Comissão de Can$tih1ição, Justiça e Cidadania, um 
projeto criginârio: Projeto de Lei do Senado n• 72, de 1994. de au
toria do Senador A!freck> Campos, que acrescenta parágrafo ao art. 
llO da Lei n• 8.443, de 16/07/92- Lei Orgãnica do Tribunal de 
Contas da União. 

Pediria a V. Ex•, jii que houve a iostrução processual prece
elida nos teÍDlOS do Regimento, que, no momento próprio, fiZesse a 
sua inclusão na Oidem do Dia. -

O SR. PRESIDENfE (C:iagas Rodrigues)- A solicitação 
de V. Ex• será eyamjnada regimentalmente. 

Concedo a palavta ao nobre Senador Epitácio Cafeteiz:a. 
(Pausa.) 

Consulto se algum dos nobres Sn;. Senadores deseja fazer 
uso da palavra. (Pausa.) 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa
lavra. 

O SR. PIU:siDENrE (C:iagas Rodrigues) - Couoedo a 
palavta ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. PrOilUncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e 
Sm. Senadores. desejo ocupar a tribuna do Senado Federal para 
transmitir um apelo ao Presidente da Replblica, ex-Senador lia
.~ Fr.moo, pani que Sua Excelê:ncia, aproveitando estudos técni
cos abalizados, já nas mãos dó Poder Executivo, adote uma 
proVidêucia de Govemo relativa à implantação. no Estado do Cea
n\, de uma refinaria de petróleo. 

A .implantação de uma refmaria no meu Estado é uma rei
vindicação há muito tempo encaminhada à Presidência da Repú
b~ desde quando exerceu o mandato senatorial, com a maior 
dignidade, o saudoso Viigílio Távora, que foi, sem dúvida, um 
arauto desta postulação, e seguidas vezes a defendeu desta tribuna 
com o meu aparte e o do Senador Wilson Gonçalves, que compu
nha conosco a rep:esentação do Ceará nesta Casa Legislativa. 

Apesar de ter fluldo todo esse espaço de tempo, Sr. Presi
dente, até hoje o Governo não ch"egou a um conchisão. Eu mesmo, 
Presidente do Senado e do CougreSSO, dirigi. certa vez, uma solici
tação ao Presidente Fernando Col!or de Mello, no sentido de que 
Sua Excelência, primeiro mandatário do País, viabillzasse aquela 
iniciativa, que ia ao encontro dos anseios de desenvolvimento do 
povo do meu Estado. Naturalmente não houvey dutante a adminis
tração Femando Collor de Mello, aquela solução que aroeutemen
te desejávamos e continuamos a desejar. 

Sr. PresideDte. não acredito que possa existir momento mais 
significativo para o encaminhamento dessa pretensão. sobreOJ.do 
agora. quando essa matéria, nanualmeo~. terá de ser submetida ao 
Ministério das Minas e Energia e também aos Ministros da ãrea 
econômica, cóíi:Jcidentemente os, cearenses: Beni V eras e Ciro Go
mes. Acredito que, na excepcionalidade desse momento politico, 
vivido pelo meu Estado, talvez um momento ímpar em termos de 
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projeção nacional, se o Seohor Presidente Itamar Fnme<:n:onsullar 
imediatamente os rvfinistros da área econômica, S. Ex-s opinatão 
para que a refmarla de pelr6leo se localize em nosso Estado. A~ S. 
Ex"s poderão deixar o MiDistério. Praticamente para o Ministério 
da Fazenda, jã escolhido o Sr. Pedro Ma!an, txazendo uma certa in· 
quietação a área do Govemo, inclusjve com a preorupação de se 
esvaziar até a administtação Ciro Gomes à frente daquela impor· 
tante Pasta. E submetida a esses ilustres cearenses, Ciro Gomes e 

· Beni Veras, não há dúvida de que o Govemo Federal daria um 
passo bastante acertado, viabilizando essa iniciativa que se vincula 
intrinsecamente aos nossos anseíos do a:escimento ecoo.ômico. 

Acredito que esta postulação, qne veiCulo uma VC1i-i:õiús da tri· 
buna do Senado Federal, serã chancelada pelo nobre Senador Regi· 
naldo Duarte e pelo emineme Senador Cid Sabaia de Quvalho, que, 
embora auseme do plenário neste instante, estaria solidário comigo, 
com o Senador Reginaldo Duarte, com a representação do Ceaiá na 
Câmara dos Deputàdos e com todas as forças vivas da COOI!lllidade, o 
seu Governador, Francisco Aguiar, a Assembléia Legislativa, enfim. 
hã um movimento com amplitude e abrangência ex!IaordináDas, no 
sentido de que o Governo Federal, na~Administtação !!amar FI:mco, 
decida, politica e tecnicamente, pela implantação. no nosso Estado. da 
refinaria de pelr6leo. 

Sr. Presidente, é esse o apelo que me senti no dever de. na 
manhã de boje. transmitir ao próprio Prrc;idente, no instante em 
que Sua Excelência se aproxima do termo de sua administração, 
que será no dia 31 de dezembro. já que no dia 1° transfere a faixa 
presidencial ao Presidente eleito Fernando Henrique Cardoso.. 

O Estado do Ceaiá nunca teve um instante tão adequada
ménte propício à adoção dessa providência: dois Ministros da área 
econômica. E S. Ex-s tenham a absoluta certeza de que não have-
rão de descuidar de um pleito. de uma xeivindicãção. de um an
seio, de uma aspização reconhecidamente legít~ que hoje 
interessa aos 6 milhões de cearenses. 

Portanto, neste instante, quero deix"ar o meu ·apelo ao Presi
dente da República, na convicção de que Sua Excelência, com 
vontade política. possa dirimir todas as dúvidas que até áqu.i têm 
sido §Uscitadas pela natural pretensão de outras unidades federa
das. E o apelo que faço. 

Acredito que teria condições de fazê-lo em nome do Sena
dor Reginaldo Duarte. do Senador Cid Saboia de Carvalho e até da 
representação cearense na Câmara dos Deputados. para que o Pre
sidente Itamar Franco consiga realmente tomar realidade esse so
nho há tanto temp:> acalentado pelo povo do meu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Srs. Senado
res. V. Ex-s já tomaram conhecimento de qui hoUve ontem uma 
reunião de Líderes do Senado. da Câmara e de membros das Co
missões Diretorns respectivas, reunião essa a __ qu(: eStiveram pre
sentes o Sr. Presidente da Câmara e o Presidente em exercício do 
Senado. eu. evenrualmente na Presidência. Tratoo-se de uma reu-
nião reservada. -

Li no Correio Braziliense de boje notí_cia: que não corres--
ponde aos fatos._ A notícia diz o seguinte: - · · 

CASO LUCENA PROVOCA CRISE 
ENTRE PODERES. 

As reações no Cqngresso Nacional à decisão do 
Supremo Tribuoal Federal (STF), ~que confu:mou a cas
sação do regislro da candidatura à reeleição dO SeD.ã.dor 
Humberto Lucena (PMDB-PB), Presidente do Senado, ·~ 

podem avançar para uma grave crise instib.lcional. 
A advertência Foi feita pelo Presidente da Câma

ra, Inocêncio Oliveira (PFL-PE). diante _dos ânimos 
exaltados que expunham ontem, especialmente no Sena-

do, a preparação de uma verdadeira gueaa. contra o Su
premo. 

''Se deixarmos evoluir uma crise entre os Poderes, 
poderemos colocar em risco a estabilidade democrática 
Conquistada com taD.to custo", argumenta Inocêncio. 

O Registro da candidatura de Lucena foi cassado 
porque ele usou na campanha 130 mil calendários im
pressos por sua ordem na gráfica do Senado. 

Rebelião - A rebelião começoo na tarde da últi· 
ma quarta-feira, quando smgiu a idéia de um decreto
legislativo que daria p:>sse a Lucena, desrespeitando a 
decisão do STF que CODÍliDlOU julgamento ãntetior do 
Tnbnnal Superior Eleitoral (fSE~ 

O clima de guerra foi alimentzdo t;a noite de 
quarta, na residência de Lucena. que ficou cbeía até às 
6h. 

Ontem de manb:>:, a situaçãn :e agravou, quando o 
vice-P:residente do Senado. Ci:J.agas Rodrigues (PSDB
PI), convocou uma reunião urgente de líderes do Senado 
e da Câmara. · 

''V amos fazer disso uma revolução", disse o Se
nador exaltado. "Precisamos resistit ', continuou. 

À noite, o PMDB divulgou nota qualificando de 
"usurpação da vontade popular' a decisão do STF''. 

Isso não corresponde absolutJ,Dlente à verdade.. O nobre 
Presidente do Senado, em sua casa, pelo contrário. foi muito' mo

--desto. O:J.egou a dizer. ''DeCisão dO Suprelno não se discUte, acata
se!''. E absolutamente eu não preguei revolução alguma. 

Quando convoquei os Líderes do SenadQ e _os Membros da 
Comissão Ditetota e pedi a S. Ex•, o Sr. Presidente da Câmara dos 
Deputados, que comparecesse e que também convocasse os Ude
res e Membros da Comissão piretora foi precisamente porque eu 
queria que esse assunto fosse encaminhado pelas Lideranças do 
COngresso e não por mim. 

O que eu disse ~·e aqui é que ã notícia não foi captada cor
retamente - é que muitos Senad<nes, Deputados e Governadores 
se encontram nas mesmas condições, porque nesta. Casa Senadores 
e também Deputados, há mais de 30 anos, vêm conseguindo folhi
nhas, vêm conseguiri.do calendários e outms publicações, e de 
acordo com as nossas resoluções isso foi tido como nQrmal. _ 

Diante disso - se alguns Governadores e alguns S~nadores 
vierem a perder o mandato - o que fli" fcií uma advertência. Isso 
não ~nde da minha vontade; são problemas de sociologia polí
tica. E que, em alguns Estados, pode haver agitação. rebelião. in
c_onfonriismo. Foi isso o- -qUe eu -disse. N""ao preguei nenhuma 
revolução, e absolutamente eu- rião poderia Fazê-lo. 

É o esclarecimento que desejo dar aos nobres Senadores e à 
Nação. Encerro estas considerações certo de que o CoÍlgresso pre
ten~ criar uma solução legal, regulamentando disiX>sitivo consti
tucional. E desde que as Lideranças do Senado e da Câmara 
concordem, o projeto serií oferecido à consideração do Plenário 
das duas Casas do Congresso·. E o objetíVó é precis-amente este: 
evitar que o nosso País possa amanhã, através de protestos em vá~ 
rios- Estados, chegar à situação que todos n6s não desejamos. O 
que queremos é paz. o que queremos é pacificação, O que quere
mos é uma situação de tranqüilidade para o País. Estamos cami
nhando para o equilíbrio orçamentário, estamos caminhando para 
a estabilidade monetária, estamos caminhando para reduzir a infla
ção a níveis aceitáveis. QueremoS a retomada do desenvolvimento 
deste País. O que queremos é a geração de empregos. é a melhoria 
_Qas condições de vida e de trabalho para todos e o fortalecimento 
das instituições democráticas. Isso é o que todos nós desejamos. 
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Portanto, retifico aqui esta noticia. Afinal de contas tratou- porque fom atingido péJa decisão do Supremo não apenas o Presi
se até unia reunião reseiVada. Se fosse uma reunião pública eu dente do Senado, mas, igualmente. o Presidente do Congresso Na
nem precisaria dar esSes escla:recimentos. cionaL Dai por que V. Ex• desejava. nesse instante~ partilhar as 

Hca, Sn;. Senadores, o que estou dizendo, que conesponde preocupações que atingiam não apenas Seaaolores, mas também 
à vexdade. Deputados, na busci. de ahemativas que resguardassem o c:orreto 

O SR. JONAS PINHEffiO - Sr. Presidente, peço a pala- exercício das atividades parlamemares. 
vra como Líder. V. Ex' foi muito pueciso na conceimação dos objetivos des-

0 SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - Concedo a se enoontro. E para quem COilheoe V. Ex', um homem clarividente, 
palavra a V. Ex•. __ _ _ _ _ lúcido, com equilíbrio e aprumo inquestionáveis, jamais ü:rogaria à 

O SR. JONAS PINHEmO (PTB-AP. Como L!der. Pro- sua faCe a peeha de incendiái:io.para conduzir o Congresso a uma 
nuncia o seguinte discurso. Sem Ievisão do orador.) - Sr. Presi- postma revolucionária. 
deute, adito aos esclarecimentos de V. Ex' Illlris alguns, porque V. Ex', írel cumpridor da !e~ desejou, até mesmo na mani
como Líder participei daquela reunião; quero dar o meu testemo- festação que eclodia no âmbito dos Líderes presentes, que se bus-
nho do que realmente aconteceu. - casse algo que pudesse preservar a atividade parlamentar. Foi essa 

Em um ·dado momento V. Ex• fazia considerações, na forma a grande preocupação de V. Ex.•, e também a nossa. No dia ante
como acabou de explicar. e chegou a dizer que a cassação de man- rior, O Presidente Humberto Lucena. já havia recebido solidarieda
dato de parlamentare~> por essas razões certamente provocaria uma de, da fonna mais ampla e abrangente possível, numa 
insatisfação muito gr.mde nos respectivos Estados aos quais os espontaneidade que Chegou até a comovê-lo. S. Ex• se comoveu, 
cassados representassem no Congresso Nacional, e o próprio Pro- sim, mas em ueuhum momento deixou de nos legar aquela lição 
sidente Inocêncio Oliveira não entendeu. ouviu mal. porque estava admirável de serenidade, que nós haurimos, absolutamente convie-
desatento e eu estava prestando atenção aos dois, ao que V. Ex• 1.0$ de que estávamos diatu.e de um estadista, que, mesmo injusti-
havia dito e às concessões que o Presidente da Câmara fez. S. Ex• çado, sabia se camportar com a maior dignidade. 
mesmo não entendeu, e é uma pena que o que aconteceu na :reu- O Sr. Jacques Sava- Senador Mauro Benevides, pennite-
niãó-tenha passado para a imprens~ e mais- o que não é surpresa me V. Ex-um aparte? 
- distorcidamente. O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não, nobre Líder 

v. Ex- usou a expreSsão revolução, afmnando que isso po- Jacques Silva. 
deria causar uma revolução nos Estados com a incozüormação dos O Sr .. Jac:ques Silva- Senadoz;.Mauro..Bene.vides,. primeiro, 
eleitores que elegeram determinado candidato. mas não foi no sen- com a permissão de V. &•, desejo fazer minhas as suas palavras. 
tido de uma revolução do Congresso ou do Senado; já que em ne- Segundo, para aproveitar o discwro de V. Ex', gostaria de comen
nhum momento V. Ex' falou uisso. V. Ex' referiu-se tão-someme tar que hoje li na imprensa que o Sr. Procurador-Gera! já estaria 
ao estado~de ânimo dos eleitores que haviam depositado sua coo- remeteudo para os Estados solicitação para que os Procuradores 
fiança no seu candidato. No caso específico do povo -panul>a.D.o, esta<.fuais fommlassem dem:íncia contta outros Senadores. Ora. Se
quase 500 mil eleitores depositanmJ. a sua confwiça nesse homem nador, o processo eleitotal,. pelo pouco que entendo, é preclusivo 
digno, um dos mais ilustres homens públicos da Paraíba; e como por excelência. Se não fosse assim, não teóamos como realizar 
não se sentiriam esses eleitõres que haviam votado no Senador eleições, pm:que. se a cada momento se pudesse questionar o regis
Humberto Lucena? Nalllralmente, frustrados, revoltados; da(, a Iro de candidamra e pedir impuguação de votos, não chegaóamos 
origem do comentário de V. Ex!. Não teve qualquer sentido, em a lugar algum. Por isso, ele é preclusivo. Entendo que esses pro
nenhum momento. de transformar o Senado da República nnm cesses não terão guarida, até porque não há preclusão contra a 
palco para uma revolução, numa dem.onsttação de inconfonnação Constib.Iição. O próprio Sr. Aristides Junqueil:a questionou no Su
pela decisão do Supremo. - _ - premo, alegando que a matéria que enVolveu o processo do Sena-

Fiz questão de dar aqui_ o i:neu testemunh~. embora desne- dor Humberto Lu ceDa Dão era constitucional; portanto. não sendo 
cessário, porque a palavra de V. Ex• é insuspeita, merece fé e cre- constitucional, em se tratando de matéria eleitoral. ela é preclusi
dibilidade por todo o seu passado e por todo o seu presente, por va. E lamento porque também o recurso do Tribunal Regional 
llldo o que é e representa para a Nação. Muito obrigado. Eleitoral da Pat'lllôa foi intempestivo. Desse modo, ÍJquem t:ranqüi-

0 SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Agradeço as los aqueles citados, porque, com oerteza, nada lhes oconerá. Era o 
palavras de V. Ex•. e acrescente-se: na Panuôa. não é àj>enas O Se- que tinha a dizer. 
~dor. mas os dois Senadores e o Governador que estarla:m amea- O SR. MAUR.ó--BENEVIDES -MuitO grato a V. :&•, no-
çados de ter também o ~dato cassado- é uma questão de fato. bre Senador Jacques Silva. Eu estava presente à reunião no- supre-

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa- mo. quando, na intervenção do l'rocui3dor-Geral da República, S. 
lavra pela ordem. . Ex• deixou muito clara, por diversas vezes. a conceituação que fa-

0 SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Tem V. Ex' a zia. daquele processo, ou seja, de que se tratava de matéria infi:a-
palavra. constitucional. · 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. PortaDto, Sr. Presideute, desejo, neste instante, levar a V. 
Sem revisão do 001dor.)-- Nobre Presidente O.agas Rodrigues, Ex' a minha manifestação pessoal, e muito mais do que isto, pois 
desejo também levar a V. Ex•, neste instante, a minha manifesta- V. Ex• pairn. acima de qualquer intetpretação equivocada dos seus 
ção de solidariedade pela matéria reconhecidamente injusta que a tos e das suas atitudes. Gostaria de dizer que sou testemunha viva 
acaba de ser lida, para conhecimento deste Plenário. daquela postura absolutamente correta que V. Ex• assumiu na con~ 

Co1:9-o um dos Líderes desta Casa, estive presente à :reunião dição de Presidente em exercício do Senado Federal e, conseqüen
para a qual V. Ex•, com a sua autoridade de Vice-Presidente no temente, levando também a solidariedade da Câmara na 
eventual exercício da Presidência da Casa., entendeu de convocar a manifestação do Presidente Inocêncio Oliveira e dos lideres que 
nós, Lideres, bem assim os membros da Mesa do Senado. Na aber- ali estavam presentes. 
tura do encontro, V. Ex• justificou a presença-também do Presi- V. Ex• cumpriu o seu dever, e nós todos haveremos de 
dente da Câmara e dos Líderes na outra Casa do Congresso, aplaudi-lo em decisões como essa. 
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O SR. JOAQUIM BEATO- Sr.~ !'residente, peço a pala- na rua, quando o carro pãm, vem limpar o vidro e pede: ''Me dá 
vra para uma breve comunicação. um real" Quem pede esmola quer pelo menos um real- e um real 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Tem V. Ex" a está valendo mais do que um dólar! 
palavra. Em seguida, concederei a palavra ao nobre Senador EPI- _ Entretanto, o Govemo está fazendo um trabalho no sentido 
TÁCIO Cafeteir.l. que está inscrito. ~ de salvar o Plano. Cbego a pensar _se estão procurnrlêio um Plano 

O SR. JOAQUIM BEATO (PSDB-ES. Para uma breve para o Brasil ou se estão procuraudo um povo para o PlaDO, por
comunicação. Sem revisão do mador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. que pan= que o Plano é mais importante do que o povo!-. 
Senadores, neste momento, gostaria de dizer que compreendo a Fala-se em isonomia salarial; mas para quê? Para manter 
preocupação do Senado e do Congresso com essa decisão - que -achatados todos os salários? S~ parque todo mundo vai ganhar 
chamaria de chocante- do Supremo TnOuD-3.4 que envolveu o Pre- maL Essa isonomia não é para melhorar o salários de ninguém: é 
si dente do Congresso. -~ - ~ ~ . . . para igualar o sofrimento, os problemas, as dillculdades, a falta de 

Mais uma vez. gostaria de lembrar que a reação do Con- dinheiro para pagar as contas., o alimentar-se menos. 
gresso está, em boa hora. sendo conduzida por V· Ex• com a maior - Que país é este - como dizia Francelina Pereira - em que 
sabedoria e competência. Portanto, podemos ter ple~ conflança um trabalhador tem que se manter vivo e manter viva a sua famí-
nos resultados positivos que serão alcançados por me1o de recur- lia. com um salário que não lhe pemúte comprar tlil1a cesta básica? 
sos processuais e c;e me~das le~~lati.vas~ _ _ _ • _ . . Que técnicos poderemos ter neste País que remunera tão mal os 

~sde ontem, f01 entregue a uma CODllSsao de_JUllS~ de seus funcionários? A remuneração dos técnicos do serviço público 
alta competência, tanto do Senado Federal como da Câmara dos rtão tem. nenhum grau de comparação com aquela que o mercado 
Deputados, a incumbência de encontrar a saída para o impasse que oferece. É que a nossa cultura nos diz que quem tem emprego 
estamos enfrentando. Essa C::Omissão es.tá trabalb~ ~de on- deve preservá-lo. Quem tem um_ e:mprego pensa -ter alguma coisa. 
tem -lamentamos apenas a in!ot:ma.Ção que ~mos, ainda há até deveria ter muita coisa, mas, na realidade, não tem nada. Mar
pouco, de que, por não tt:-r havtd? quorum, a _reunião, da qu~ c1.e: chamos todos para 0 sofrimento e, agora. se quer igualar esse so
veria resultar um relatório, poss1velmente agoxa, pela manha, fo1 frimento. 
adiada para a tarde de hoje. 

De qualquer modo, temos plena confWlça na CODdução de 
todo esse processo, entregue, em boa h013, providencialmeme, a 
V. :ex·~ Sr. Presidente.. Também confl3.DlOS nos nomes dos mem
bros da Comissão, juristas cie alta competência, que, num momen
to como este. certamente estarão à almra da responsabilidade. 
Também ficamos ·aqur :iieste frm de semana. porque compreende
mos a importância histórica desta hora. 

Tenho a certeza de que o Congresso saberá. recolocar as coi
sas no seu devido lugar, evitando um conflito institociQnal entre 
dois Poderes fundamentais da República, básicos para a democra-
cia brasileir.t.. Muito obrigado, Sr. Presidente. , 

O SR. ,PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Obrigado a 
V.Ex•. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Epitãcio Cafeteira. 
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pronnncia o 

~guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.. Presidente, SJ!s e 
Srs. Senadores, parece-me que houve uma mr!dauça no clima entre 
o início da Sessão e o instante atual. No início, falava-se em isono
mia e, falando-se em isonomia, falava~se sobre o Plano Real e so
bre salário. 

Na realidade, o País todo torce para que o Plano Real dê 
certo. Não há quem não queira esquecer daquele periodo de infla
ção. Não há quem não lembre oommuita tristeza daquela iDf!ação 

. • que chegcu a 85% ao mês, no ano de 1990, quando tomou _posse o 
ex-Presidente Fernando Collor. ~ 

Mas, hoje, estamos diante de uma situação realmente dificiL 
Primeiro, disseram que não se devia dolarizar a nossá economia, 
porque seria drástico. Pois conseguiram um J?lano que foi ~ém da 
dolarização: pois: o dólar ficou tão desvalorizado que, hoje. vale 
R$ 0,85. Ou seja, forçaram tanto que chegamos a uma situação 
em que a nossa Jncbjstria-~tá visivelmente temerosã. Os nossos 
produtores não sabem como vão exportar e para quem, porque, de 
repeilte, como o Brasil conseguiu manter uma grande reserva cam
bial, ele pode se dar ao luxo de manter nossa moeda num patamar 
que não tem nenhum sentido em termps de desenvolv~ento na
cionaL 

A nossa cultura inflacionária levou-nos a uma remarcação 
de preços, em que o real está sendo tratado como se fosse o cru~i
ro. Hoje. :Linguém fala em centavo, s6 se fala ''um real". O memno 

Temo muito por esse Plano e por-este País. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Com muita alegria, 
nobre Senador Roualdo Aral!iio. 

O Sr. Ronaklo Aragão - Senador E!'Il"ÁCIO Cafeteira, 
ouço com atenção o pronunciamento de V. Ex• e o endosso. Diss~ 
aqu~ há mais ou menos 15 dias, que aquelas medidas tomadas 
pelo Governo, chamadas de reajuste do P~o Real, eram medi~ 
:recessivas, que bloqueavam o desenvolvtmento, bloqueavam m~ 
vestimentos e só traziam benefício para o sistema fmanceiro. Com 
o aumento dos juros, só quem ganha é o sistema_ fmanceiro. E, 
hoje, V. Ex• constata que a única coisa qu~ está dando certo no 
Plano é o não-anrilento dos salários. Por quê? Porque isso não in
teressa ao Governo; para ele aumento de salãrio é inflacionário- e 
rtão é; mas ele rtão diz que, no Orçamento atual. estão alocados re
cursos, em quanti.&des até astronômicas, para pagamento de juros 
da dívida- recursos que eram destinados à ~ção da casa pr6-
pria, investimentos públicos, aumento de salário. A única coisa, 
neste Pais, que não subiu depois do Real foi_<> salário. O cidadão 
que vai ao supemercado constata claramente os aumentos. Basta 
comparar a nota flscal de uma compra realizada no início do mês e 
com a nota de uma compra feita no fnn do mês para se constatar 
que houve aumento nos_ preços dos produtos de superr:netcad.Cl. 

~ Fe.z;-se um plano falando-se única e exclusivamente em conter a 
~ inflação. que hoje já está em 3,4%, o que corresponde a quase 

40% ao mês, com achatamento salarial; e agora se dá 17% de au
meDto aos funcionários públicos, quando sabemos que esse au
mento deveria ser muito maior, para compensar a perda salarial. 
Então, parece-me que o Plano Real é uma cortina de fumaça. To
dos queremos -já disse isto aqui e v~ repetir- que a inflação fi
que num patamar suportável; nias não ~e pode fazer esse ajuste em 
cima do_assalariado. em cima do funcionário público. Assim, neste 
aparte, parabenizo V. Ex• por trazer a esta Casa uma discussão que 
interessa realmente à Nação. Muito obrigado. 

~ SR. EPIT ÁCIO CAFETEmA- Agradeço, nobre Sena
dor Ronaldo Aragão. 
~ Gostarià~ de ~abordar mais alguns aspectos. A graude impren
sa talvez aceite a colocação que o Gove010 faz. O preÇo do arroz. 
do feijão, eiifim. da alimentaç~? de um modo geral, est2. aumen-
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tando mais do que em qualquer ootro setor. sem nenhum paiâme- ver no que iria dar o problema do nosso Presidente. Agora que já 
tro. Mas o que se vê? De repente, o Ministro infOr:oJa:--"0 Governo foi resolvido, eles texio que jUlgar. Por quê? Porque há uma juris
está atento â queslão dos canos populares. Não se pode cobrar prudência já fumada. 
ágio nos carros populares". O povo não está ~o com.er, e, no Não SOil contra a cassação de registros. A imprenSa está di
entanto, o Governo se preocupa com o ágio dos carros populares! vulgando cassação de mandatos., mas não é cassação de mandato. 
Além de tudo, criaram também o imposto sobre esses canus, ou o que está em discussão é cassação de re,gistro. Cassar mandato, o 
seja, quem comprar um cano popular_ não podeiá vendê-lo antes Supremo não pode. Cassar mandato, ninguém pode, a não ser a 
de um ano de uso. E o feijão, o atroZ e a farinha,. ninguém se im- própria Casa. Nós, aqui. cassamos mandatos, sim, de alguns parla
porta com isso? Selá que estamos realmente - como disse no iní- mentares em conseqüência de investigação executada em comissõ
cio - procurando um Plano para esse povo ou um povo para esse es de inquéritos_ na própriã. Casa. Não devemos passar para o 
PiaDo? público a iiiipressão de que o Supremo está cassaudo maudato de 

O nobre Senador Ronaldo Aragão disse que os bancos são parlamentar. Não está. E o Procuzador não está envolvido em ne
os grandes beneficiários. Acredito que devam ser. porque foram os nhum serviço de caça às broxas, de buscar todos os parlamentares. 
que mais contribuíram para as campanhas eleitorais, os mais gene- O Sr. JoãO Calmo o -Permite-m~ V. Ex* um aparte? 
rosas Da compra de bôDUS eleitorais. . O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Ouço com alegria o 

Essa situação que estamos vivendo preocupa-me niüito. Sr. -Dobre Senador João Calmon. 
Presidente. porque não sei até onde o povo poderá suportar. Preci- O Sr. João Calmon -Nobre Senador EPITÁCIO Cafetei
samos ter alguma cOisa concreta. É claro que queremos acabar ra, V. Exa se refere às repeiCUssões que já estariam ocorrendo nos 
cem a inflação, mas não queremos acabar com o povo, temos de Estados, em conseqüência do epis6dio que envolve um dos mais 
presenrá-Io. Nosso p:wo é sofrido e esperançoso. Hoje, um funcio- admiráveis homens públicos deste País. que é o Senador Huniber
nário. seja do Executivo. Legislativo ou Judiciário, com o salário to Lucena. Na realidade. essas repercussões_já exiStem e jã prqd.u
que ganha. não pode pagar ~o míniuio para um empregado _em ziram seus efeitos iilicia.is. Por exemplo. no meu Estado. que tenho 
casa. En~ a funcionária tem que conseguir dividir o seu tempo a honra de representar no Congresso Nacional. o candidato ao Se
entre o expediente, o serviço doméstico. o serviço de mãe e, âs ve- uado. que por sinal já integrou os quadros do Senado Federal. o 
zes, até de professora particular para o seu próprio filho. eminente advogado Eurico Rezende, encaminhou ao Tribunal Re-

Tudo isso porque o importante é manter a nossa resexva _ gional Eleitoral uma representação acusando o nosso eminente co
cambial, o importante é dizer que o Brasil vai entrar no Primeiro lega. meu velho e primoroso amigo. Senador Gerson Camata, de 
Mundo, mesmo que isto signifique chegar lá com u_ma pocção ~ ter também conseguido da Gráfica do Senado a impressão de mais 
6rlãos. O povo está no Quarto Mundo. mas o BI3Sil quer chegar de cem mil cadernos escolares - segundo ele. com objetivos elei
aoPrimeiro Mundo. torais. Todos nós coobecemos. no Espírito Santo. a condllta do 

Todos sabemos disso e fazemos de conta que não sabemos. nosso eminent_e colega Gerson Cama ta. que seria incapaz de come
fazemos de conta que está tudo certo, porque a inflação baixou. ter um ato de tamanha gravidade. O que o Senador Gerson Camata 
Mas a inflação náo pOde ser o parâmelro de tudo. Eu gostaria de fez, numerosos Senadores, numerosos Deputados sempre ÍIZeram. 
fazer aqui uma pequena obsetvação, que pode parecer coloquial E nunca houve nenhuma estr.mheza em relação a esse pedido. Por
mas que é a realidade. Toda vez que minha família e eu estamos à tanto. não se trata de alguma coisa que possa vir a oco:crer. Essas 
mesa, fazendo nossas refeições, e vemos aíruncia.rem, no jomal. coisas já estão ocoxrendo, já estão tramitando, independentemente 
que os preços estão caindo. minha mulher repete sempre esta fia. da opinião do eminente Procurador-Gemi da República. J;>r. Aristi· 
se: "Queria fazer m.iJJhas compras junto com essa gente que faz des Junqueira. Estaria na hora. eminente Senador EPITACIO Ca
pesquisa., pcxque, aonde vou, os preços sobem todos os dias." Essa feteira, de nossa Casa, que está sendo alvo de tantos ataques. 
é a milidade, mas fazemos de conta que não sabemos, e batemos prestar à opinião pública alguns esclarecimentos a respeito. Leito
palmas pam o Govemo, porque ele estA conseguindo f~ com res de jomais e de revistas, ouvintes de rádios e telespectadores. 
que a inflação caia. A isOnomia que esfão querendo fazer é a iso- não por má-fé, mas pOr desconhecimento, pensam que o Presiden
nomia da pobreza. da dificuldade. te da nossa Casa, o eminente Senador Humberto Lucena. deu uma 

Antigamente, o mês de dezembro era sempre o mês de ale:- ordem direta ã Gráfica do Seuado para a impressão de alguns mi· 
gria, porque é o mês do décimo terceiro salário e muita gente tro- Ihares de calendários. Está na hora. repito, de se prestarem alguns 
cava de C3II'O. Hoje, não: estão todoS vendendo o q~e têm. Mesmo _esclarecimentos à opinião pública. Quem 3.utoriza. de acordo com 
can essa história de ágio na compra do cauo popular. quem tem o Regimento de nossa Casa, a impressão de material_~ Gráfica é a 
OJ.gum dinheiro fica com medo de que ele se desvalorize e oompra M<.sa do Seuado Federal, não é a figuia solitária do Presideute do 
~. Há gente comprando o que não precisa e gente deixando de Senado Federal e do COngresso Nacional. Esta é uma decisão da 
canprar o que precisa. Esse é o quadro, Sr. Presidente: ·- Mesa. mas não é uma decisão da Mesa ilegal ou auti-regimentãl. 

De repente, estamos aqui preocupados com o problema da São esras as funções, são esras as atribuições que cabem à Mesa do 
Gdf'I.Ca do Senado FederaL No entanlo, a meu ver, ele já _poderia Senado Federal, como há numerosas outras. Creio que é indispen
ter sido sohlcionado há muito tempo. Assim que suigiu o questio- sável que o Senado Fedexal preste este escla.recimento, porque até 
namento, antes da eleição. bastava reunir o Senado e decidir que agor.t está aparecendo como alvo de criticas, de ataques. de injú
quem usasse a Gnífica Pagaria pelo que usasse. O assunto estaria rias dirigidas ao Presidente desta Casa, eminente Senador !'fum
resolvido, pois o serviço não ieria_ sido feito com~ dinheiro- do berto Lucena. Se :p1e pemütiss~ nobre Senad~ EPITACIO __ 
povo. Agora, já não há nem essa Solução. . . . Cafetein, para que, pelo menos. ficasse este registro nos Auais do 

Ouvi, ainda há pouco, uma oolocação que. tenho certeza. Seuado Federal. eu diria que o Senador Humberto Lucena é um 
não é verdadeira. O Proanac!or-Geral da República não maudou homem público de folha corrida rea!meute admirável. S. Ex'. na 
abrir inquéritO cóiitril oS Parlamentares em todos (_-'S E~tados. ~so década de 70, candidatou-se a Senador da Paraíba e não conseguiu 
não é verdadeiro! O que está sendo examinado nos vários Estados eleger-se. Encontrei-o, numa esqu,ina da Avenida Rio Branco, no 
já está sezido feito há muito tempo. Acontece que alguns trib.mais Rio de Janeiro, e. como-somos--Velhos amigos. indaguei-lhe: ''Lu
tr.t.balharam com presteza, outros deixaram o tempo conet para cena, 0 que é que vooê está fazendo agora. depois do episódio da 
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sua teutativa. que não alcançou êxita, de eleger-se Senador?". Re- Um Senador da Reptíblica ganha pouco mais da 
cebi esta resposta de Humberto Lucena: ''Estou desempregado". R$4.000,00, e isso nada é.. Esse s~o representa~ me~ 
Realmente, segundo me revelou, bateu às portas de vários peeme- nos de US$3,600.00, e é salãrio bruta. o imposto de tenda aindi 
debistas importantes no plano nacional procurando obter um em- tira um pedaço. Então, estamos fazendo de cont.a que estamOs re
prego, e todas essas portas· se fecharam para aquele que é o atual cebendo uma determinada remunera.ção, mas cobre-se isso cor.: 
Presidente do Senado e _do Co}l~so_ Nacional. Como, naquela automóvel, apartamento, serviços gráficos. pas-sageil.S. Tudo ~.>:: ·. 
época. desempexlhava eu o caxgo - muito homoso para nrim - de está ena.clo, Senador! 
Presidente dos Diãrios Associados, imediatamente declarei a ele: É preciso que a nova Mesa do Semtdo entenda isso, que es. 
''Voeê estava desempregado. A pàrtii deste momenta, já está em- _ tabe!eça a temnneração de foana transpatente, para que todos sa 
pregado: vai ser assessor da Presidência dos Diários Associados". bam quanto vai ganhar um parlamentar, e que nada haja em termo·, 
Revelo esse detalhe pa:ra mostrar que o Senador Humberto Lucena de remuneração incli:reta. Que rudo seja feito às claras, para que,· 
é um homem que merece o nosso respeito, a nossa admiração, quando se falar em isc?nomia. tenhamos a cabeça erguida para ài
tudo isso con:fimlado por uma declaração antológica que S. Ex• zer que não ganhamos tanto quanto se imagina.. N"ao podemos que
fez, já tepetida aqui neste plenário, pouco depois de tomar conhe- rer compar.!l" salários quando existem os salãrios indiretos aqui, 
cimento da decisão do Supremo Tnlmnal Federal e que vou citar nos Ministérios, Jl3lS antarquias, em todo lugar. E são salários que 
textnalmente: "Decisão do Snptemo Tnõunal Federal não se dis- não estão claros. E isso que está ptejudicando a imagem do Poder 
cote; acata-se". Isso demonstra a grnndeza do espírito de Humber- Legislativo brasileiro. 
to Luceria, que não pode, de fonna alguma, estar sendo apontado à V. Ex a pediu intervenção numa parte do meu discurso er1. 
execração pública como autor de_ uma ordem crimino~ ~ Gnífica que eu disconia sobre o fato de .» estarem andando esses proces. 
do Senado. O que foi feita em relação a pedidos do Senador Hum- sos de cassação de registres. É verdade. No Maranhão também j.: 
berto Lucena e de todos nós, Senadores e Deputados? Essas provi- estão, assim como em vários Estados. 
ciências e essas decisões estão no âmbito e são de responsabilidade Mas. a colocação que foi feita é como se, de repente. a Pr( 
da Mesa do Senado Fedeial, integmda por pessoas de tepntação curadoria saísse para uma Ietaliação contia o Senado, porque aqui 
ilibada,. inclusive pelo eminente Representante do Piauí nesta __ se teria resolvido, juntamente com a Câmara.. criar um casuísmo 
Casa, Senador Olagas Rodrigues. Está na hora de ser prestado para resolver o problelll\ de um homem sério, como é Humberto 
esse esclarecime:nto porque, se não o fizermOs, realmente conti- Lucena. Mas não poderia estar na imprensa que estaria!ll()s procu-

-nl.laremos a ver nossa Casa enxovaJhada, enlameada por pessoas rando uma forma de criar um· artifício- legal para mudar a decisão 
de boa-fé que não conhecem o texto do Regimento do Senado, da do Suptemo. Isso não pega bem para nós, não pega bem para 
Câmata e do Congresso Nacional. Fica aqui esta sugestâo e agxa- Humberto Lucena. E Humberto Lucena disse exatamente aquilc 
deço a V. Ex• por ter me concedido um aparte. que V. Er citou: !'Uma decisão do Supremo Tribunal Fed~ral nãc 

Q SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Registro o aparte de 
V. Ex• e quero apenas dizer que não seria no aparte de V. Ex• que 
eu iria conhecer Humberto Lucena. meu compa.nbeiro do velho 
MDB. Homem que, como eu. passou pelo maior sofrimento du
r.mte o perlodo da chamada Revolução. Na eleição em qu~ S. Ex" 
ficou desempregado, eu também fiquei, porque tivemos a ousadia 
de disputar mandatos majoritárlos quando era crime, era pecado 
mortal alguém do MDB pensar em disputar um mandata majoritá- · 
rio. Hoje, não, hoje. o PMDB é o maiorpartiilo; serPMDB hoje é 
participar das decisões, das cJire93es, participar· dos ministérios, 
enfim, participar do governo, ganhando on não o govemo. 

ConheÇo Humberto Lucena e sei que é homem íntegro. lu
tador e se1.! Ctir:Óculo homaria qualquer políticq brasileiro ou es-
trangeiro. E um homem sério e tem o meu apoio.:-- - - ---

. O que não entendo, nobre Senador. é o Parlamento brasilei
·- . io não ta coragem de assumir d.etenninados fatos. Os salários in

diretos pagós nos levam a sitnações dificeis. Deverlam.os ter uma 
reDllJDei3.Ção condigna e cada um deveria morar oode quisesse. an
dar no seu próprio caiiO. pagar a sua própria gasolina e imprimir o 
que desejasse, sem que isso fosse uma remuneração indü:eta, por
que, quando isso acontece, ocasiona probterilas como esse que 
OCOIIeU. O que deveria ser remuneração nOilD.al de um parlamentar 
nos é oferecido conio salário indiret.o. Nós mesmos votamos uma 
lei dizendo que não se pocil> fazer propaganda com -dinheiro do gO:: 
vemo, e isso é dinheiro _QQ governo por ser remuneração indireta. 
Nesse momeDto, criamos os nossos próprios problemas.. 

Tive o cuidado de nunca ter sentado em um carro oficial, e 
estou aqui há quatro anos. Não condeno os qoe usam os carros do 
Senado, mas não o faço por acreditar que essa =neração indire
ta não condiz com o cargo de Senador, já que noS- deixa expostos a 
colocações de dúvida por parte da imprensa. Isso tudo preciSa ser 
mudado. 

se_discute, acata-se". 
É isso que temos que fazer, com todo o bem quo querem::·' 

a Humberto Lucena. _ _ 
Tenho certeza de que, na pzúximo eleição. o povo da Pa..--a 

ba vai repãrar tudo isso, dando-lhe o dobro dos votos que deu age_ 
m. Se quiser ser Governador, S. Ex• o será. exatamente pelo que c. 
Agora, não podemos diniinuí .. lo. Não JX>demos diminuí-lo ao pro
clamannos ou deixarmos que a imprensa proclame que estaiilO<:: 
tentando encontrar Um ca.suís.mo regulamentando o parágrafo C 
um artigo da Constituição. -

· -- Isso não tei:n (Jualquer sentido. Há um artigo- que garante a·· 
Supremo o direito de julgar. não que obrigUe-o Supremo a julgar. 
Então. acredito que devemos olhar de maneira clam para, prinCí
palmente, não diminuir a figura: do nosso· Presidente Humbert\"l 
Lucena. 

Veja V. Ex• que meu discurso, boje, fofmet3.de real e a Ot:· 
tra metade também. ~- Não o real moada. n:_~;as o real fatc. q<.. 
ocorre diariamente conosco, porque não é irreal o que estame-:; :·: 
lando. Estamos falando sobre algo que realmente aex1D.teceu. q1.o, 
foi a cassação da candidatura do nosso fusidente Humberto Luce-
na. 

Mas, Sr. Presidepte. quero concluir minhas palavras voltan
do ao assunto inicial. E preciso que o Brasil tetiba.. na_ sua equipe 
econõmica., alguém com sensibilidade de povo. Não se pode sc:
frio diante dos números; tem que haver sensibiliàade ::~.:.<::... _. 
fome que está começando a enl.rar nos lares brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Epitácio Cafeteira, o Sr. 
Chagas Rodrigeus, JO Via-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr.Jqques Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Concedo a palavra 

aonobreSenador~o~do.A~g~; ~~-· .... ~;> - -a~Jei,d:~. 



7882 Sibado 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACDNAL(Seçiom 

O SR.. RONALIJO AKAGÃO (PMDB-RO. PJ: .......... o ORDEMDODIA 
_.- cljsrnrsg Sem ..,.;,;;o do <l1311oc.)- s.:. B:csidaJic;. sn c _

1
_ 

S.S..~ niovm CDII3rm •h' - juódica som, a dcci-. PROJEIO OOIEatETO LEGISLATIVO N"44. 00 1993 
smeloSop.<mDTübomJ.FCdca!.alé-iiio""" advoplo.. (kriúdocm.OrdemdoDiaDOS famo5 

Gmtari• JJCSieiiiOIIICIIIo,de..,..aestaC'asaliDD.p«lCCI- eloott.37S, VJU.eloRq:inrntolnlemo) 
poçio que eósle no"""' Estodo, já <pi se lliia de al!!<> aõ _. V<üçio. em lllmo1ÍIIil:q. elo Projeto de Doc:a:rol.c:gisbóvo 
ris: cii:Í. fidraodo - ..... 0 («g jjCo ... elo funcimpJjsmo DO 44. de 1993 (Jt' 2SIW3 Jla CimOia doo; Drpntados). que aprova 
poõlico fi:douL Tcmon:a:ticlo &x c k:legnmos daquclcs Jimci<>. 0 -que........._ a 1omisã• da Ridio I..-'••• ,,, •• Lida.. paz 
Diriosapu:nsivus.qoeuãotêmp:upxtiwas;.atEaga:a.. den::ccbi-_ ap1cnr serviço de ,.&klifi•sio mnaca cm fmquê:aw::ã:a: JIIOÃdada 

........, doo;"""" solitias. ... cidade deLa.icado;:~ elo Rio-~ elo SuL~ . 
S g •••• iuf.......çiO elos lq!;ios ~eis pelos mc:ur- ~~-~~~=CS.~I:-·:·:..,:d:os::c:ml'lcaiõo.em~aCom;s.. RB,. csti fallando o arç:nnmtJrio ~ csbaDIIo .. Sr.~ há_9 siodeE+ ;;-

fiuaoxiro c mo hão apmmtário. -1"p-• · 1u:: l!dako:: Scmdo< AmD: LaodQ, r...o-
Épa:iwqueoG>..:mo""' ami•loeao~Nacioool mclaoJm!icto: -

uma-mplr"*"''"' odmuadojmmio.pmoqoe....,_. -2"1* ... • -..:Scmdo<AumoMcllo,pela 
lDI:do seja feiro-U e:t-Tenjtórjos Acre. -Roidõaiz... Rm2ima e eguJaridwledos~cp:c•edj••W114ns &e••resàpr:op:;siçâo.. 

Amopi. - • . . - • -2-
QH:ro """""""l'koário esta~clos tu..""'*"" PROIEIUOOIEatETOLEGISLATIV0~4S. DE1993 elo ..... Estodo, que. ao final elo auo. Jl'Cil'ODIIo que iõam RCOber 

paz &>a- f1<e is suas desposas m!a!im• """" ,.. iminfnrio de (kriúdocm Ordem elo Dia""" famo5 
jMmlemnmNatal~ eloott.37S, VJU.eloRcgimencolnlemo) 

Faço es1e "1"'1<> ao oc:1o1: do G>..:mo F<xloo:!l respombel V<Jiaçio. cm 111mo 1ÍIIil:q. elo I'>Opo de Doc:a:ro l.egislalivo 
pelo pg!'ID'U<> elos limcionoilias piblicos li:dcWs, pmt que Clll2- n• 45. de 1993 (n"253193. no Cioma elos Dep•ovlcw;), qnc aprova 
minhe..comamaicr-~csseR:CDJSO mpL' ••lar?..es•" •a L• o_, que :rr:oava a • 'i -c~ à Rádio C1pioza)IJ:da... 

ao --elos fimciooálios po'"blil:os li:de.ais elo &ado de paz aplcnrsaviço de ""'inifjfus;j S<liiOia cm mdamédiz no ci-
R"'"""nia,de001rooEstacloscb.Ndetaçãoecloscx Tcni!éoõ'> dadedeCapinzal&aclodeSaDiaCàõm,tmdo V.&" pode""""-. como""""""" obse..,ualo. que o P.uecucs.po:>fc:õdosanl'lcaiõo.cmsubsliloiÇioàComis-
Ieal,. iofcJizrrw:nte, já está. • •. sa""'• a não dar cato.. Com o salá- são~Fd.. i-
rio míDimo deRS10JlÍJ. onbollaoloo-Bio ~,........uma -r..--Rclatoc Scmdo< AmD: Laodn, favo
a:sla bisica.. E mais:: com o aiJ:aso no n:<el>imcoto elos saliõcs, a GíYel ao projeto. 
cada dia oecomplicaz vida desses iim<:ia>áxicS põblims fedcnis.. :- Z" pl' e Rdax: Scuadlr ~ ~ p:la 

Mõfoobópclo. _......,..clos..,.cpl'"fi *'""'"'' • niCsap-
Em o que IÍillla a <ii=. SL Presidcu!e, 

COMPARECEM MAJSOSSRS. SENADORES: 
Airllln Oliveila 
AJcuodle Costa 
Aluizio l!czDa 
Cadool'almcÍilio 
Césa<Dias 
GoiiJc.tme Palmeict 
Jllio Calmon 
Jllioi'Dnça 
JClllaS Piobeim 
Marluccl'in!O 
MoisésAbdo 
OdacirSo:m:s 
Rrginildo Dome 
RooaidoAiagiio 

O SR.. PRESIDEI'ITE {J""'J'JCS Silvo)- A Pn si• lê•• ;. lfis.. 
pcusa. ... .,....,...., sessão, o .,..nodo destinado iii <>roem do Dia. 
uosfamo5elolmto.l74eloRegimculol®emo. · · 

Na p1:SClte sc:ss:ão. tconioaJ o pam pua a ãpR SH"açio 
de cmco<12s ao Projcro de lei elo Semdo n• li. de 1994, ocmple
IIICWir, de 3Diclia do ~ Mm:o Maciel que <fispõe soln: as 
foolcs de t= do Fundo de AjlOio ao Desenvolvimento Social 
- FADS,e dá OOIJaS proridêDcias. 

o JIIOjelo Diio I=bc:u emendas 
A matériasctáinciuidana OJdcmelo Dia~ 

O SR. PRESIDEN'IE (Jacques Silva)- Nada mais haven-
do a l!alar .. a Presiõência vai rcncitiiai 0Sli3balbos,. designando 
par.lasessioadináriadesegunda-feixaaseguiilte -

-3-
PROIEIU 00 IECltETO IFG!SI ATIVO N' 46,. 00 1993 

(Jocluíclocm Ordem elo Dia; nos lam:is: 
eloott.37S, VJU_eloR g·IIMII!OiuJcmo) 

V<üçio. ""'1Dmo 1ÍIIil:q. elo Proj:lo de Dcm:ro l.egislalivo 
n• 46.. de 1993 (rt' 248193, ~ ~ dm ~;"""). qnc "~:"""" 
o ato que u::acwa a 1• • m15sa • ouror:pJa a Rádio Fiala:nidade 
Lida.. pua aplcDr saviço de adiodifusão"""""' cm fuoqüêocia 
modulada na cidade de ADDs, Es1ado de São Poulo,ll:ndo 

Pam:a;. poliaido cm Flcaiõo. cmsnbsüuição à Comissão 
de Fducoção· -

-1" __..., Rebla: Scmdo< Ahr.!ro P.achcc:o.. 
favaivel aoJIIOjclo; 

:-Z" .. • • Rclot<r. Scuadlr ~ ~ p:la 
~dosalosep••ofi •••fro•»••n•Wi•esap:+"f p• 

-4-
PROIEIU DEDÉCREIO LEGISLATIVO N'48, DE 1993 

(kriúdo cm Ordem do Dia. nos tmuos 
eloan.37S. vm e1o ~lutemo) 

VOI:IÇão, cm tomo~ elo Projelo de D<=lo Legislalivo 
Jt' 48, de 1993 (n" 264'93. na Cioma elos Deputados). que aprova 
o aloqnc RDOVa a pcmússão da Ridio.lomal elo Btasilllda., p;na 
ap1cnr saviço de Ellliodifusão """""' cm fi<qÜênda modolada 
ua cidade elo Rio de Janeiro. &ado elo Rio de laDeiro, tm!o P.uecucs. profcõdos .... Plcuário, RdoJoc Scmclor Áurea 
Moiio, em svbsli<niÇk> li Comissão de F"'w==ção 

-I•pPMII"MD"n"'to= favocívd ao projeto; 
- Z" _.--, pc1o "'!ll'iaõdode elos aros e proa:-

õnncrms~àpupos;i~ 
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-5-
PROJlm) DE IECRE'ID LEGISLATIVO N" 49. DE 19'JJ 

· (lilcloíOOcmOnlemdoDia.ll05k:lmos 
doart.37S, VDJ.doR«gin• 11••1'*"'<>) 

Vor.çi<>. em IDmDÚIÕCq, do Projclo de lloa<ro Legisbmo 
Jt'49,de 19'JJ(n'273193,naCâomadosJ)qd•lo,.).queopuva 
oaloqueii:DIJVao.lruuj .... cJaRidioLiknllJda..pilaexploar 
saviço.,Je LWIW difiuíãp .llDIK.a an fi:tquâ:a:ia :mnJnlada Bl cidade 
deOsáio.EslododoRX>GPmdedoSul.tcudo 

Parectns;, profoüdas<mPicuiõo,em ...-mpoiComis
s:iodcE* i-

1"1*- .. Rdolol:-Amirl.ood<>. favo. 
liYcl aoprojello;. 

- r'* · R«~oto~:: Scuadoc Ncy Ma ... , pda 
N§'laridadedo&anset" w .. •lns••••cn•••rsàJ i ~C _,_ 

FROlElU DE llllCREIO JFGISI ATIVO N" 50. DE 191)3 
(hriúdo cm Onlcm do Dio....,."""""" 
doart.37S. VDJ.doRegimenlololl:mo) 

VOI:i!Ção. em 1DmD ÚIÕCq, do Projclo de lloa<ro Lt:gisla6vu 
,;>SO.del9'JJ(n"2nJ93,oo.Ciam:adosD i ••\,.).qocopuva 
o...., quc-a ClldaqJil dcli:õda..,- Nor.am de eo. 
"""'. ~ Ula., pila expJoar ~de pcircljfusjo SCIIOill cm 
<llllkmédiam cidodede & "'""I" .ti' &lodo do Pami, tmdo 

Pa1ea:r fav-._ profeõdo em Plmíõo. Rdlfa:: Smadoc 
José Edoa:nlo,. cm snlp;titJjjÇio i. o - - • de E I [ 

-7-
PROIEIO DEilllCREIO LEGJSI ATIVO N" S2,. DE 19'JJ 

(IriódocmOnlcmdol>io.""""""""" 
doart.37S,VDJ.do)ltgin•nlol'*"'<>} 

V<>!aÇiio. em IDmo mDco,. do Projeto de o..:.- Lqisla
Eiwo n" S2. de 1993 (li' 7Aiíl93, na Ciam:a dos Drprt>dos),. que 
3plO'iF3 o 210 qnc KDD~ra a • • • ~ CJUtolpda i. Rádio GnDdc 
Lago Lida.. pila aplonr ~de~"""""' em 
aoda média "" cidade de Sanb. lkll:oa. &lodo do -. ,.,_ 
do 

i'.ua:at:s ~ pwli:aido< ...,l"'tomo,. cm mbotiJui. 
çioà~deF' ;-

-1"1* ·, h• Rt:bo<E Sce•dodiey M• r < 
-r.. lu: Rdolol: Smadoc A!fCliiSO c:.....qo, 

pela n:gulzridade dos. ala!;: C p• fi IM j tos • i+• eu • i. popo-
.;çoo. 

-3-
PRoJEro DEDilCREl'O TErn!:r ATIVO N"SS, DE 19'J3 

(lilcloíOOcmOnlemdoDia.DCl5.......,. 
doatt.37S. VDJ.doRegimenlololemo) 

v~ cm IDmD ÚIÕCq, do Projclo de lloa<ro Ll::gisblivo 
,..• SS,de 1993 (n"1fi11'13,naCiam:ados J)qn'""""). qocopuva 
o-queD:~><>Vaa · - ot&xpdai~Eqaundô•c>>

IOs Lida.. pom ezplcar soniço de Ddiudifü>ãu """""'" cm oada 
médiamciõode deFkxi;mo.Esladodol'imi,tcudo 

Pamxr l':av<Jiáw:l., ...,r-crido cm Pll:niJio, Rdlfa:: Smadoc 
Ney Maranhão., em.plQifniçàn à Comissão de Edw C • _,_ 

FROJEI"O DE DllCRETO I.FIJISI ATIVO N"7. DE l'»J 
(IDcllúdo cm Onlem do Dia."""'"""""" 
doatt.37S. VDI.doR~Iolemo) 

Vobçào. cm lmDO mDco,. do Projeto de o..:.- Legisla
tivo n• 7. de 1994 (n" 308193. no CâJJJaR dos Depuudos). qne 

aprova o 01o que n:nova a -..p. deferida i IWiio Coltma 
de Tllllbó Lida.. pan. explrnr serviço de Ddiodifasio sono
Ia cm ODda mEdia na cidade de Tllllbó. Estado de s.nta Ca
tarina.leDdo. 

l"m:a:r-'11:1, profaido cmi'I<Diõ&>,-.,., Smadoc 
:Mr:imFiflo,.em. p4wslitu+;5 •à Ownissiodc W ;; 

-11-
PROJER) DE DECRETO LEGISLATIVO N"9.DE 1'»J 

(fnc\ódocmOnlemdoDia.DD5 tconos 
doatt.37S. VDJ.dol>~loll:mo) 

Vofo<;ãa. cm lmno~ do Projelo de Dc:cmo Lt:gisla6vu 
Jt'9. de l'»J(Jt>301193, noeãmamóas Dr:p>lados). qocapovao 
alo(Jre:o::oavaa - •iibgpwh à:Ráàioe"'VTapajôsLida..,. 
paa Gplacor ..mço de ,.Jicdif- de """' c iinoi!:Ds (tdo:ri
!iio)aacidodedes.nmfm mt.dodoPad.leDdo 

Pa= fav<llá<N:L profaido cm Pimááo, Rclala: ScoOOar 
DiRzuC';mriro,Cm.Snhdihlil;il•àOw+ ~ -odeF' ç: E! 

-11-
PROJER) DEDECREIO LEGISLATIVO N" 10.. DE 1'»J 

(lilcloíOOcm Oniemdo Dia""' ta:mcs 
doart.37S. vm;. do Regimenlo .._,) 

Vor.çi<>. em lomo~ do Projelo de Dc:cmo I.egil;bmc 
n° 10.. de 1<»J (p"1!11!93. m CliDma dos J)q•blo s). que apova 
o d:> que 0111o1!:Jo i' *Di- "o i Rmdação Pe. Thbmo Thicsm pom 
eu:adal: sa:viço de pdjodjfusjo scmaa. cm. fit ,-.... ia 'DWJ'hlach 
cxanÕ!Js c:Wusi..........,eduaciwos.nocidade de Novo Hombo:--

---JlD.EslalodoRX>GcozledoSuL ........ 
P.mu:n:s ~ p:of.:cidos em. Plea:áaio, em mhstiJui.

çãoàComisÃodcEJ Ç-
- r ... _ · ,,.. Rela!o!:: Scmdcr Joio Fi:mço. favo. 

m.daopmj:!o; -r.... --Rdzlco:: Smadoc Mo:ã:t. FiiJo. pela 
~dosa!oscp:ur>'fi wntoui •ri*Si.p•• -~-0-

-12-
PROJEJO DE DllClUITO J.EGISI ATIVO N" 11. DE l'»J 

(lilcloiib em o..Jem do DioDDS b:mJo5 
doart.S75. VI!LdoR~Inlr:mo) 

Vo<:oç3<>. cm 1mn0 ÚIÕCq, do Projeto de Dcado Legisbmo 
li' H. de l994{n"76SI93.naCimal:odosJ)qn'..,.).qocapova 
o alo'<""'""""'" ....,.....,...adaJI:IdaàS.A.. Rlidio vem.. Ma
-. Jm"- aplo=' ...-.iço de A?M!õ olifitsin .....,.,. an li:eqoiêa:ia 
'""""""" ... cidode deF<:mlcza,. Esbdo do ec..i.-

· PzRa:r fuY<llivd, prol"eüdo em l"'oaióo, Rdoloi: Scea
dlr Dirceu Cam:iro~ em sul:eJitiW;ãuà a •• - -o de Etr ; - • 

-13-
l'ROIETO DEDECBEIO LEGlSI ATIVO N" 12.DE1'»J 

(JoclniinemOnlemdoDia.IIIJOtconos 
doart.375. VIII. doR g· ••lnlr:mo) 

Vofo<;ãa. em 1mno ÚIÕCq, do Projclo de lloa<ro Lt:gisla6vu 
li' I:Z. de 1994(n"31W93. naCim:aadosllepúdos).qocopuva 
o aJo que ""'- I" m!jssã.> à Foodaçao Collmal Cmzeiro do Sul 
paaexcaltarsoniço de I3diodifusão """'""cm fi:r<;iência modo
lado. no cidade de Saocaht.EslododeSio P.mlo.laldo 

P .. r.ceres &voGiveis, pufaidos eml'lmiírlo. Relatoc Scea
docMcimfillo.cm~ à ComissiodeEd çi : 

-t•pnt-'1..;, dito: favOJ:::i.vel ao projeto; 

-r~ r .:Ia "'!lPlaõdade c:;·"''",, 
ifinv:uos CCDCft!lt'Ues à proposição. 
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-J.4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tem10S 
do art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Votação, em tumo única, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° !8, de 1994 (n• 252193, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato q-o.~e renova a concessão ontorgada à Rádio Araguaia Ltda., 
}ata explorar seiViço de radiodifusão sonora em-oD.da média na ci
:ade de Araguaina, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Carlos PatroCínio, em sUbstituição à Comissão de Educa
ção. 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"!9, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda., 
para explorar setviço de :radiodifusão de sons e imageri.s (televi
o;ão) na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Sena
Jor Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educa-
ção. -

-I6-

PROJETO DE DECRETO. LEGISLATIVO N"23, DE 1994 
(Em reglme de urgência.. nos temJ.os ' 

do art. 375, VIII. do Regimento Intemo) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legisla
:ivo n• 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que 
.1prova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Monta
~ês de Botelhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
·.onora em onda média na cidade de Botelhos, Estado de 'Minas 
:erais, ieD.do 

Parecer favooível, proferido em Plenãrio, Relatar: Senador 
Hem:ique Almeida, em substituição l Comissão Educação. 

-I7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 
(Em regime de urgência. nos tennos 

do art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Votação, em tomo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
t" 24, de 1994 (n• 32&'93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
' ato que outorga permissão l Fundação de Eusíno Superior do 

. . I ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em 
i:eqüência modulada, com rms exclusivamente educativ~. na ci~ 
:.!ade de Pouso Alegre, Estado de Minas Oerais. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário~ Relator: Senador 
Lucídio Portela, em mbstituição à ComisSãO de Educação. 

-IS-

PROJETO DE DECRE!P LEGISLATIVO N" 62, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, VIII. do Regimento Intemo) 

Discussão, -em tililio Uiüco, do Projeto de Decreto Legíslatí
·,·~ 0° 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmar.t dos Deputados), que 

ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
-:- .tda., para explorar serviço de :radiodifusão sonOia em 

oa cidade de Cuíabá, Estado de Mato Grosso. (De
-rr-... 'Cer da Comissão de Educaçãó.J~ 

-I9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"64, DE 1993 

(Em regime de urgência. nos termos 
do art. 375, VIII. do Regimento Intemo) 

Discussão, em _tllmo único, do Projeto de Dea:eto Legislati~ 
vo no 64, de 1993 (n• 275/93, na Câmaia dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outa:gada à Sociedade Rádio 
Emissora Pa:ranaemeS/A pam explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do Pa
IlU!á. (Dependendo de parecer da ComissãO de Educação.) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Disrussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmaia dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqúência modulada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas GeiaíS. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

-2I-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, Vlli, do Regimento Intemo) 

Dísatssão, em tomo único, do Projeto de Dea-eto Legislati
vo n° 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmaia dos Depotados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cuhura de 
Paulo Afonso Ltdi., para eXPlorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade âe Paulo Afonso, Estado da 
Bahía (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, VIII. do Regimento Intemo) 

DiScuSsão, eln turno único. do Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n° 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmaia dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão ou1orgadal Rede Nova Terra 
de Radiodifusão Ltda, atualmente denominada Rede Fêníx de Co
municação Ltda., par.i explorar setViço de radiodifusão sonora em 
freqiiência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado 
do Parnnã. (Dependendo de parecer da ComiSsão de Educação.) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, VTII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~ 
• vo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmaia dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Independente 
de Arcoverde Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqiiência modulada na Cidade de Arcoverde, Estado de Per· 
nambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos lemlos 
do art.375, Vlll, par.ágrnfoúníco, do Regimento Interno) 

Discussão, em tuDiõ úniêo, do Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pemiissão -à Rádio Campos Dourados 
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FM Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonoza em fi:e.. 
qtlência modulada na cidade de Medianeka. Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação,) 

-25-. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, vm, do Regimento Jntemo) 

Discussão, ·em tomo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Serra Negm FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqõência 
modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De· 
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-26-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

Qncluido em Ordem do Dia nos teDDos 
do art. 336, b, do Regimento Intemo) 

Votação, em tumotíniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n° 22:2/92, na Cãmru:a dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assillado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favor.íveL proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat MariDhq, em substituição i Coioissão de Relações Exte
riores e Defesa NacionaL 

-27-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N"65, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos-tennos 
do art. 336, b, do Regimento Jntemo) 

Discussão, em tumo l1nico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
65, de 1994 (n• 3.80!/93, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que ahera dispositivos do C6digo de Proces· 
so Civil, relativos aos recursos. (Dependendo de Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) ' 

-28-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"66, DE 1994 . 

(Em regime de urgência, nos le1lDOS 
do art. 336, b, do Regimento Jntemo) 

Discussão, em tnmo único,-do Projeto de Lei da Câmai:a n° 
66, de 1994 (n° 3.802/93, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que altera dispositivos do C6digo de Proces
so Civil sobre as ações de consignação em pagamento e de 
usucapião. (Dependendo de Parecer da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania.) 

-29- . 
PROJETO DELE! DA CÂMARA N"67, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos le11Dos 
do art. 336, b, do Regimento Jntemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n• 67, 
de 1994 (n• 3.803/93,. na Casa de·origem), de iniciativa do Presidente 
da Replblica, que altera dispositivos do C6digu de Pn;x:esso Civil so. 
bre o processo de canheciniénto e o proeesso cautelar. (Dependendo 
de Pareoer da Comissão de Constituição, Jnstiça e Cidadania.) 

-30-
PROJETO DELE! DACÂMARAN"68,DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Inte!:no) 

Discussão. em turno únicoy do Projeto de Lei da Câmara n° 
68, de 1994 (p0 3.810/93, na Casa de origem), de iniciativa do Pro-

sidente da República, que altera dispositivos do C6digo de Proces
so Civil relativos ao processo de execução. (Dependendo de Pare
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-31-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 133, DE 1994 

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

Discussão? em turno úriíco, do Projeto de Lei da Câmata n° 
133, de 1994 (n• 4.699/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que cria as Superintendências Estaduais 
do Jnstimto.NacionaJdo Seguro Social-.INSS nos Estados do 
Amapá e Roraima. e dá outras providências. (Depeudendo de pa
recer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

-32-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 137, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos temios 
do art.336. b, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmala n° 
137, de 1994 (n• 4.779/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Tribunal de Coutas da União, que dispõe sobre a criação de caiJ!OS 
e funções na See<etaria do Tribunal de Contas da União e dá ou. 
tras providências. (Dependendo de parecer da 'Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania.) 

-33-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 138, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento lntemo) 

Discussão, em mmo único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
138, de 1994 (n• 4.77'1/94, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre a lt30SfODDação da Escola Su
perior de LaVIaS em Universidade Fedetal de Lavras e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer da Co':nissão de Educação.) 

-34-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 139, DE 1994 

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

Discussão, em tumo lÍDÍOO, do Projeto de Lei da Câmara n• 
139, de 1994 (n° 4. 77L'94, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre a transfODDação da Escola Pau
lista de Medinina em Universidade Federal de São Paulo e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Eduá.ção.) 

-35-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"3, DE 1994- CN 

(Em regiiD.e de urgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento lntemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 3, de 
1994- CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comis
são Parlamentar Conjunta do MeiOOSUI. (Dependendo de patecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ) 

-36-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122, DE 1993 

(Em regime de urgência nos teDDOs 
do art. 336, c, do Regimento lntemo) 

(framitando em conjunto com o 
Projeto de Resolução n• 94, de 1994) 

Discussão, em tum.o único, do Projeto de Resolução n° 122, 
de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel. que cria a Comis-
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são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres des Co- ImaiSSão, em 1umo único do Parecer n• 237, de 1994, da Co-
missões de Constltwção, Justiça e Cidadania e Diretora.) missão de Constituição, Justiça e Cldadania sobre a Mensagem n• 

_ 37 _ 314, de 1994 (n• &99/94, na origem), de 24 de outllbro do cotrente 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 94J)E 1994 · ano, pela qual o Senhor PresideDle da República sobmet.e à delibem· 
(Em regime de urgência nos tennos ção do Senado a escollia do Senhor Valdir Rigbetto, para exeroer o 

do art. 336, c, do Regimento Interno) cargodoMmistro Togado do Tribunal Superior do Trabalho. 
(Tramitando em conjunto cóm o --42 -

Proj~ de Resolução n• 122, de 1993) MENSAGEM N" 349, DE 1994 

Í>iscussão, em tunl<i único. do Projeto de Resolução n• 94, ESCOUIA DE AUTORIDADE 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi- (Incluído em Ordem do Dia nos termos 
mento Int<:mo do Senado Federal, tr.msfoxmando a Comissão de do art. 28! do Regimento Intemo) 
Edncação em Comissão de Edncação, Ciência e Tecnologia. (De- Discussão, em rumo único, do Parecer n• 236, de 1994. da 
pendendo de pareceres des Comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
Cidadania e Diretora.) n• 349, de 1994 (n• 991194, na origem), de 11 de junbo do corrente 

-3S _ ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe~ 
·OFÍCIO w S/72, DE 1994 ração do Senado a escolha do Senbor Edson Rodrigues Chaves 

(Em regime de urgência, nos termos para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo 
do art. 336, b, do Regimento ln temo) de Defesa Econômica. 

Oficio n° sn2. de 1994, do SeDhor Presidente do Banco 
CeDtral, encamiJJbando ao Senado Federal solicitaçãó do Govemo · 
do Estado de São Paulo. relativa ao pedido de emissão de LetraS'. 
F"manceiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFr ..SP, desti
nades à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-39-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992 

(Incluldo em Ordem do Dia nos tennos 
do art.l72, L do Regimentolntemo) 

Discttssão, em turno único, do Projeto de Lei da câmara n• 
151, de 1992 (n• 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a ex

' tinção da contn"buição sindical a que se teferem os arts. 578 a 591 
· da Consolidação das Leis do Trnbalbo, aprovada pelo Decreto-Lei 
· n°5.452,de l 0 de maio de 1943 e dá outras providências. tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Ednardo 
Snplicy, favOiável ao Projeto, com Emendas n"s 1 e 2, que apre
senta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a Emeoda n• 3, de Plenãrio.) 

-40-
PROJETO DELE! DO SENADO N°73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
· do art.172, I, do Regimento lntemo) 

De autoria do Senador Jutaby Magalhães. que dispõe sobre 
isenção do Imposto de Renda para bolsas de estudo de médicos re

" sidentes e remuneração de estuâantes em estágio-para complemen
. !>ção de estudos universitários. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos EC<~nômicos.) 

-41-
MENSAGEM N" 314, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennÕs 
do art. 281 ~Regimento Intento) 

O SR. PRESIDEN1E Qacques Silva)- !'.<;tá eocemdaa sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10h46min). 

ATO DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N" 36'7, DE 1994 
I 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
xegimental 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 Pro
cesso n° 0312/9.4-0, rnsolve aposentar voluntarijunente. com pro
ventos proporcionais ao tempo de senriço ANTONIO AMANDIO 
PINTO GARCiA, matricula I 957. ADalista de Indústria Gtáfica 
Legislativa, Nível ill, Classe Especial, Padrlio V/S30, do Quadro 
de Pessoal do Centro Giáfico do Senado Federal- CEGRAF, nos 
tennos do artigo 40, inciso m. alínea c; da Constin.lição da Repú
blica Federativa do Brasil. combinado com o artigo l&p. inciso Ill 
alínea c, da Lei n•S.ll2, de 11, de dezembro de 1990, eartígos !', 
daResoluçãoSF n• 59, de 1991,e36. incisos I e III,§ 4°. da Reso
luçãoSFn•S1,de 1993. 

Senado Federal, t• de dezembro de !994.- Humberto Lu
cena, Presidente do Senado FedeJ:al. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 142, DE 1994 

O Diretor-Getal do Senado Federal, no uso da alribuição. 
que lbe foi conferida pelo art. 7° • § 2°, da Resolução U0 42, de 
1993, e de acordo CO!ll o qne consta do Proce~so n° 020.550'94-4 
resolve nomear JOSE OSMANOO DE ARAUJO para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar. do Quadro de Pes
soal do Senado _Federal. com lotação e exercício no Gabinete do 
Senador GuilbeJ;Ine Palmeira. 

Senado Federal, 2 de dezembro de 1994. - Manoel Vilela 
de Magalhães-: Diretor-GeraL 
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SUMÁRIO 

1994 
1 -ATA DA 177" Sl'!lSÃO, EM 5 DE DEZEMBRO DE 

1.1- ABERTIJRA 
1.2- EXPEDIENTB 
1.2.1- Mensagem do Presidente dn Repúb6ca 
Submetendo à apreciação do Senado Fedeial a escolha de 

nome indicado para. cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência 

N• 372, de 1994 (n• !.093/94, na origem), de J• de dezem
bro, referente ã indicação do Senhor Edganl Lincoln de Proença 
Rosa. para ocupar um dos eaigOS de Conselheiro, código PAS
!0!.5, do Conselho Administrativo de Defesa Económica, criados 
pelo artigo 3° de Medida Provisória n• 696, de 04 de novembro de 
1994, para atender ao disposto no art. 4• de Lei n• 8.884, de 11 de 
junho de 1994. · 

1.2.2- A viso do Ministro da Previdência So<ial 
N" 773194, de J• de dezembro, encaminhando informações 

sobre os quesitos constantes do Requerimento n°_ 722, de 1994, de 
autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.3 -- Ofiá.os do Primeiro Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado Federal antógr.úos das 
seguintes matérias: - -- ---- --

Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado D.0 174. de 
!980 (n• 6.502/85, naquela Casa), de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre o funcionamento das clínicas que 
menciona. 

Projeto de Lei de ~ n• !40, de !>194 (n• 2.072/89, na 
Casa de origem), que _regulamenta a profiSSão de arqueólogo e dá 
outras providências. 

Projeto de Lei de Câmaia n• 141, de 1994 (n• 8382186, na 
Casa de origem), que dispõe sobre competência para eleger presi
dente de órgãos f!SC3lizadores do exercicio profiSSional. 

Projeto de Lei de Câmara n•J42, de 1994 (n• 3.113/89, na 
Casa de origem), que introduz artigo nas Disposições Especiais do 
Capítulo IX da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Projeto de Lei da Câmara n• !43, de 1994 (n• 3.787193, na 
Casa de origem), que altera a redação do artig6332 do Decreto-lei 
n• 2848, de 7 de dezembro de 1940-Côdigo Penal. 

l.2A -Pareceres 

Referentes ãs seguintes matérias: 
Projetos de Lei da Câmara n"s 101. de 1993, que fixa clire

trizes e bases de educação nacional. n• 45, de 1991, que dispõe so
bre a coocessão de bolsas de estudo e Pesquisa aos 
pós-graduandos e dá outras providências, e sobre o Projeto de Lei 
do Senado n•208, de 1989, qiie dispõe sobre os oijetivos de edu
CãÇão superior, estabelece critérios para. a mganjzação e funciona
mento das universidades brasileims, e dã outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n• 157, de 1993 (n• 1.803-C, de 
1991, na origem), que dispõe sobre o seguro-educação e dá outras 
providências. 

Projeto de.Lei da Câmaia n• 13, de 1994 (n• 3.254-B, de 
1989, na origem), que regula a profissão de Con-etor de Seguros, 
de Capitalização e de Previdência Privada, e dá ootras providên
cias. 

Projeto de Lei da Câmara n• !04, de 1994 (n• 560-C, de 
1991, na Casa de origem), que determina a obrigatoriedade da in
serção, na embalagem dos oosméticos, da data de fabricação e va
lidade do produto. 

Projeto de Lei da Câmara n• 150, de 1992 (n• 3.217, de 
1992, na origem), que proíbe a entrada e a navegação de embarca
ções com carga de plutõnio cu resíduos tadioativos no mar tetrito

-rial e 113 zona econômica exclusiva brasileiia. 
Projeto de Lei da Câmara n• 241, de 1993, que aliem o arti-

go 322 da Consolidação das Leis do Tiabalho. -
Projeto de Leidaeâmaran•06,de 1994 (n•J.800.de 1991, 

na origem), que estabelece fórmula de ahtalização dos tipos espe.. 
cWs de rennmeração tiabalhista baseados na média dos valores re
cebidos em meses anteriores ao do pagamento. 

Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1994, que altera a redac 
ção do § 1• do artigo 239 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Projeto de Lei de Câmara n• 64, de 1994 (n• 3.754-C, de 
1993, na origem), que dispõe sobre a bberdade sindical e dá outras 
providências. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 70, de !994 (Projeto de 
Decreto Legislativo n• 290-A, de 1993. na Câmara dos De!'lta
dos), que aprova os textos do Aootdo de Transporte Fluvial pela 
Hidrovia Paiaguai-Par.má (Porto de Cáoeres-Porto de Nova Palmi
ra) e de seus Protocolos Adicionais sobre Assuntos Aduaneiros, 
Navegação e Segurança, Seguros, Condições de Igualtlade de 
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Tiragem: 850 exemplai:es 

Oportunidades pam maior Competitividade, Solução de Cootro- . tura organizacional do Ministério da Justiça o Conselho Federal de 
vérsiaS e Cessação Provisória de Baudeim. ~ . que fia ta o artigo 13 da Lei n• 7 347, de 24 de julho de 1985, alten 

1.2,5 -Requerimentos . .. . ~ os artigos 4", 39. 82,91 e 98 daLein"8.078, de 11 de setembro de 
N" 938, de 1994, de autoria do Senador Divl.!d() Suruagy. 1990, e dá outras providências; desi-ção de Comissão Mista e 

solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o perío- ftxação de calendário para a tramitação da matéria. 
do de 2 a 13 do corrente ano. Votação adiada por falta de quo- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

- Provisória n• 736, de 30 de novembro de 1994, que dispõe sobre a 
N" 939, de 1994, de autoria do Senador César Di;>.s solici- venda de veículos populares; designação de Comissão Mista e fi

tando que sejam considerndo~; .como licença autorizada. os dias I. xação de calendário para a tramitação da matéria. 
3, 4, 7, 8, 9, 10 e 16 de novembro. Votação adiada por falta de 1.2,7- Leitura de Projeto 
quorum. Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1994, de autoria do Sr. 

N" 940, de 1994, de autoria do Senador José Samey, solici- Júlio Campos, que altera o artigo 369 da Consolidação das Leis do 
tando autorização pam desempenhar missão no exterior, oo periO- .. Trabalho (Decreto-lei n• 5.452, de 1" de maio de 1943), permitin
do de 01 a 08 de dezeJllbro·de·1994. · · · · · · ·d<? pl3ior percentual de tripulação estrangeim em embarcações na

N" 941, de 1994, de autoria do senador Neison\ífec!eku:i, cionais, quando oriunda de países integiantf:S do MllrCQSOl. 
solicitando autorização para aceitar missão no exterior, no período 1.2.'8- Apredáção de Matérias 
de 4 a 9 de dezembro de 1994.. ~ Requerimento n•s 933/94, do Senador Chagas Rodrigues, 

1.2.6- Comunfcaçii.S da Presidência lido em sessão anterior. Votação adiada por falta de quorum, 
Abertura de prazo de cinco sessões ord:iiJárias pari -ofCreci~ após Pàrecer de pleiiário favorável. _ 

mento de ementlas ao Projeto,de Lei.da Câmara n• 101/93 (n" Requerin:tenton"937/94,doSeuadorJúlioC&mj>os,lidoem 
1 .25&'88, na Casa de origem), ao Projeto. de Decreto Legislativo n• sessão anterior. ·Votação adiada por falta de quorum. após parecer 
70/94 (n• 290/93, na Câmara ao. Deputaáós). ao l"rQjetõ de Lei da de Plenário favoráveL 
Câmara n• 150192 (n" 3.217/92, ua Casa de origem), ao Pro ]e\ o ~de 1.2.9-'- Discursos do Expediente 
Lei da Câmara n• 241/93 (n" 2.817/92;oa Casa de origem), áO Pro- SENADOR LOUII.IVAL lJAPTiSI'A ..: Considerações so-
jeto de Lei da Câmara n• 6/94 (n" 1.800191, na Casa de origem), ao bre noticia publicada no jornal ''Foiha de S.Paulo", dé>24 de 
Projeto de Lei da Câmara n° 23/94 (n° 489/91; na Casa de Origem) novembro de 1994, sObre lavagem de d.mheifo· Oriundo do tráfi-
e ao Projeto de Lei da.Cãzi::la.ci. n° 64194 (n° 3.754'93, Dã. Casa de co de drogas. CongratulandQ-se·com o·Presidente Itamar Fran-
origem). co pel.ti Operação Militar ·na cidade do Rio. -de Janeiro, no 

Abern.na de prazo de quarenta e oiro horas para interposiÇão combate ao narcotráfico. 
de rec:w:sc para que as seguintes matérias continuem S1lll tramita- SENADOR MÂGNO BACELAR - Omissões e distorções 

·. ção; Projetos de Lei 'da Câmara n•s 157/93 (n" 1.803/91. na Casa da imprensa brasileim no cenário político, denegrindo a imagem 
de origem), 13/94 (ri' 3.245189, na Casa de origem) e 104/94~(n" -~ do Congresso NacionaL Refutando noticia a ser veiculada na re

. 56(\191, na Casa de origem). · vista '1sto É", de 7 de dezembro de 1994. sobre o INSS dos pode-
Recebimento do A viso n° 48&/94. de- zg de novembro de rosos, por ser incluído indevidamente na lisla dos beneficiários do 

19.94, da Presidente do Tribunal de cOntas da União, encaminhan- IPC-Instituto de Previdência dos Congressistas. 
do cópia da Decisão n• 706/94, bem como dos respectivo~ Relató- SENADOR MAURO BENEVIDES, coino. Líder - Reque-
ri o e Voto que a fundamentam. · rendo urgência para o _projet.,o_?riondo_ da Mensagem ~idencial 

Recebimento dos relatórios, do Banco Central do Brasil. so- n° 369/94. que d~põe sobre o fmanciamento do Prógmma de Ação 
bre endividamento dos Estadgs e Municípios referentes ao mês de para o-DeSenvolvimento do TUrisinCi"tió Nordeste do Brasil-PRO-
oub.lbro do con:ente ano. DETUR. - -

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida SENADOR HUGO NAPOLEAÕ -Registro de homenagem 
Provisória n° 734, de 30 de novembro de 1994, que dispõe sobre a recebida no "I Congresso Brasileiro de &lucação à Distância", rea-
criação dos cargos em COmissão que nienciona; designação de Co- liza.da e~ agosto de 1994. no Rio de Janeiro. Recebimento de ho-
missão :Mista e fiXação de calendário para a tramitação da matéria. menagem da ASMCf-Associação dos Servidores- do Ministério 

Edição. pelo Senhor Presidente da RepP.blica. da Medida das Comunicações pela implantação do ProUama de A55istênàa 
Provisória n° 735, de 30 de novemb~ de 1994. que cria. na eStru- aos Servidores. 
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SENADOR ÁUREO MElLO - Falecimento do CIODista 1.3 - ENCERRAMENI'O 
Gilberto Barbosa, o ''Gil", do jornal "A Critica", de Manau,_ 2- ATA DA 178" SESSÃO, EM S DE DEZEMBRO DE 

SENADOR JÚUO CAMPOS- Registro do falecimento do 1994 
Sr. José Aparecido Ribeiro- Reforma Tribuária. 

SENADOR REGINALDO DUARTE- Inauguração da Es
cola Técnica Fedellll de Juazeiro do Norte-CE. 

1.2.10-Requerimentos 
N" 942/94, de autoria do Seoador Pedro Simon, solicitando 

que seja considerado, como licença autorizada, o período de 12 de 
setembro a 7 de novembro. Aprovado. 

N" 943/94, de autoria do Seoador Dirceu Carneiro. solici
tando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 1? 
3, 4, 7, 10 e 16 de novembro. Votação adiada por falta de quo-

1.2-ll- Comunicação da Presidência 
Dispeosa da Ordem do Dia da presente sessão, ncis termos 

do artigo 174doRegil;nento!ntemo. 
1.2.12- Discursos do Expedieote (continuação) 
SENADOR JACQUES SiLVA - Falecimento da fllba do 

prefeito de Anápolis-GO, Vo!ney Martins. 
SENADOR AJKFON OUVEIRA - Preocupação com o. en-

sino público no Brasil 
SENADOR CÉSAR DIAS- Agriculnua subsidiada. 
1.2.13- Comunicações da Presidência · 
Término do prazo, sem oferecimento de emendas ao Projeto 

de Lei da Câmaia n• 126194 (n• 4.604194, na Casa de origem). 
Convocação de sessão extiaordinária a realizar-se hoje, às 

18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

2.1-ABERlURA 
2.2- EXPED!EN1E 
2.2.1- Requerimento 
- N" 944, de 1994, de autoria do Seoador Alnizio Bezeiia, 

solicit;mdo que seja considerada como licença autorizada os dias 
4, 7;8, 9, 10,16, 17, 18,21 e 22 de novembro de 1994.Votação 
adiada por falto de quorum. 

2.3-0RDEMDOD!A 
Requerimento n• 861, de 1994, do Seoaclor Ednardo Supli

cy, solicitando. a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Seoado n• 108, de 1993, de sua antoria, que modifica o paiágrafo 
1 • do art. 74 do Código de Processo Penal par.l incluir na compe
tência do Tn'bunal do Júri o julgamento de crimes contia a Admi
nistiação Pública, o Sistema Fmanceiro Nacional, a Seguridade 
Soeial e a Otdem Tnõutária. Votoção adiada por falta de quo-

2.3.1- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extrnordinária a realizar-se amanhã, 

ãs 10horas e30 minutos, com Ordem do Dia que desigoa. 
2.4- ENCERRAMENfO 
3 -MESA DIRETORA 
4-LIDERES E VlCE-ÚDERES DE PARTIDOS 
5 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da 17'?l Sessão, em 5 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legis4ltiva Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs.: Huniberto Lucena, Magno Bacelar e Jacques Silva. 
ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES Brasília, 1• de dezembro de 1994.- ltomar Franco. 

OS SRS. SENADORES: ' 
Airton Oliveiia - Alexandre Costa - Alnizio Bezeiia- Cé

sar Dias - Dario Pereira - EpitáciO Cafeteira - Flaviano Melo -
Jac<jues Silva-João Calmoo -Josapl)at Marinho -José Paulo Bi
so!- Júlio Campos- Lourival Baptista- Magno Bacelar- Mauri
cio Conêa - Mauro Benevides - Meir.l Filho - Nabor Júnior -
Ronaldo ~gão- V aJmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A lista de pre
sença acusa o comparechnento de 20 Sm. S.eoadoreS. Havendo nú
mero 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 

MEI'!SAGEM PRESIDENCIAL 

MENSAGEM N• 372, DE 1994 
~ i .093194, oa origem) 

Excelentlssimo Senhoc 1'resideote do Seoado Fedetal, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a indi

cação do nome do Doutor Edgard Lincolo âe Proença Rosa 
para ocupar um dos cargos de Conselheiro, código DAS-101.5, 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, criados 
pelo artigo 3° da Me;dida Provisória n° 696, de 4 de novembro 
de 1994. para atender ao disposto no artigo 4° da Lei n° 8.884, 
de 11 de junho de 1994 . 

CURRICUWMVITAE 

I-Dados Pessoais 

!.!. NOME: EdgardLincolode Proença Rosa 
1.2. NACIONAliDADE: Brasileira 
13. ESTADO CIVIL: Soheiro 
1.4. NATURALIDADE: Rio de Janeiro- RJ 
1.S.DATADENASCIMENT0:4-7-43 
1.6. FILlAÇÃO: Edgard de Proença Rosa e Robertina Bap-

tista Pereira de Proença Rosa 
1. 7, PROFJSSAO: Advogado .. 
1.8. PRESIDêNciA ATUAL: SQN 203, Bloco "K'', Ap.• 503 
Bmsilia- DF-70833-1!0 
1.9. TELEFONE RESIDENCIAL: (061) 223-5765 

n-Escolaridade 

2.1.PR1MÁR10; 1951154- Colégio Stella Trovão de Mello 
(Niterói- RJ) 

2.2. GINASIAL: 1?55/58- Colégio Brasil (N'rterói RJ) 
2.3.1° ANO ClENI1FKX>: J.?S9- Colégio Bmsil (N'llel6i-RJ) 
2.4. 2• e 3° ANOS DO CLASSICO: 1960'61- Colégio An-

chiera (Nova Friburgo- RJ). 
25. CURSO DE DIREITO: 1963/67 - Faculdade Nacional 

de Direito- RJ. 

Im-~riênciaProfissWnal 

3.1.SOLICITADOR: 1965/67 _ , 
3.2. ADVOCACIA POR CONTAPROPR!A: 1967nO 

. ----·------- --------~~---~. ---· -- .. - -. ----·---~ 
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33. ASSIS'IENTE JURÍDICO: 1970n3 - Escritório de 
Advocacia José Martins dos Anjos- RJ 

3.4. ASSESSOR LEGISLATIVO: 1973/91 - Senado Fede
mi - Área de Direito Tn"bul.lrio - Concurso Público realizado em 
1972. em Brasllia. _ 

3.5. DIRETOR í.>A SUBSECRETARIA TECN!CA EJU
RIDICA: 1985/86- Ougo em Comissão do Senado Federnl. 

3.6. DIRETOR DA ASSESSORIA: 1987/91 - Cargo em 
Comissão do Senado FederaL _- ~ __ _ 

3.7. ASSESSOR TÉCNICO: 1992/93 - Cargo em Comis
são do Senado Federnl, no Gabinete do Senador Jutahy Magalhães 

3.8. PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIO
NAL: Cargo de Natureza Especial, nomeado em 26-2-93, confor
me Decreto publicado no DOU de l"-3-93,Seção II. pág. 1098. -

3.9. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL: Cargo 
efetivo, nomeado em !4-5-93, conforme Portiriàii• i26, publicada 
no DOU de 17-5-93, Seção n, pág. 2769, ap6s aprovação em con-
curso público de provas e tímlos. .. _ 

3.!0. PROFESSOR UNIVERSITARIO (Gruluaçao): 
1973/1988- Cadeiras de F'llosofla do Direito, DneliO FinàD.ceiro e 
Tn"butárió e Iutrodui;ão ao Estudo do Direito, da Faculdade deDi
reito do Centro de Enaino Uniíicado de Brasília- CEUB. 

3.11. PROFESSOR UNNERSITÁRIO (P6s~duação): 
1987/1988- Epistemiologia Jwídica, Axiologia Jwídica, Lógica e 
Sociologia Jwídica, do CESAPE - CEUB, BiaSÜia - 1994- Co!
dito Tributário- Curso de Especialização em Direito Público. Pós-
Gruluação Lato Senso. OAB/DF l"" Convênio com a UnB-~ . 

3.!2. CONSULTOR JURIOICO: 1983/1986 - CESP -
Companhia Energética de São Paulo, prestação de serviços autó-
nomos. -- - - - · 

3.13. CONSULTOR JURÍDICO: 1986/1988 ~ USP-' Uni
versidade de São Paulo, prestação de serviços autônomos . 

IV- Extensão Universitária 

4.L Curso sobre Imposto de Renda- PUC/Rio. 
4.2. Curso sobre Imposto de renda- Instituto de Cultljra Ju-

ódica-Rio. -
43. Curso sobreiCM e ISS- Iustitutode Cultura Jurldica-

Rio. 
4.4. Aspectos Jwídioos do Cuméicio Iuter!laclonal e relati

vos à Convenção sobre Direitos do Mar- Açademia Intemacional 
de Haia, Programa Exterior, UnB, Brasllia. 

V- Clll"Sos de Pós-Graduação 

5.5. VII Curso de E~o eni Direito Tributário~ 
PUC'SP. Coordenação do Prof. Geraldo Atah"ba, oom tese aprova
da em 1979, sob o título "O Princípio da Legalidade Tribul.lria e 

. sua Exceção Fonnal". 
5.6. Curso de Mestrado em Direito e Estado- Universidade 

• <le Brasília, Brasília/DF. Com Dissertação aprovada em 1985, sob 
o título "Hannonização Tributária Intemacional". 

VI- Graus de Pós-Graduação 

6.1. Especialisra em Direito Tn"butário pela P~C'SP, oom a 
tese citada no item 5.1 . · 

· 6.2. Mestre em Direito pela Universidade de Brasllia? com a 
dissertação mencionada no item 5.2. 

VII- Conferências 

7.1. "O Centralismo Finsnceiro e a Sitnação dos Municí
pios", in I Encontro Internacional sobre Admimstração Municipal 
- 1m- F!oriaoópolis- Pab:ocinado pela Associação Brasileira 
de Mmiclpios, com a colaboração e participaçãO de professores de 
universidade alemães (não publicada). 

7 .2. ''O Problema Fmanceiro dos Municípios'' in Siropó
sio sobre Administração Municipal- 1977- Brasllia- Patrocina
do pela Associação Brasileira dos MnnicíPios (não púbiicada). 

7 3. "Aspectos Fmanceiros e Tn'butários o;1o Distrito Fede
ral". in I Seminário Regional sobre Representação Política para o 
Distrito Federnl- 1983 - BiaSÜia - Patrocinado pelo Iustituto Pe
droso Horta, Seção do Distrito Federnl (não !"blicada). 

7 .4. "Estrutura da Fedemção", in Seminário de Preparação 
aos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, patrocinado 
pela Assessoria do Senado Fedeia!. Brasllia, em 3-10-86 (publica
da). 

7 .5. "Direitos e Garantias Iudividuais'', iti Seminário de Pre
paração aos Tmbalbos da Assembléia Nacional Constituinte, pa
trocinado pela Assessoria do Senado Federal. Brasília, em 
5-11-86 (publicada) 

7 .6. "Reforma Tribul.lria - Mudanças no Código Tn"butário 
Nacional", in II Jomada Fluminense de Municípios, patrocinada 
pela Associação Brasileira de Mnnicípios, Seção dó Esra<lo ~do Rio 
de Janeiro, em Nova Friburgo, RJ, 10-10-86 (não publicada). 

7.7. "Aspectos Constitucionais da Autonomia do Distrito 
Federnl", in Seminário patrociDado pelo IDR, Bmsília, !989 (não 
publicada). 

7 .8. ''.ÁssessorameDto e Apoio à Constituinte", in Serillnário 
"A Nova Constituição e as Constibi:ições Estaduais", patrocinado 
pela União Pariamentar Iuteresladual - uPI - e pela Associação 
Nacional~ paxa o Desenvolviroento das Atividades Legislativas
ANDAL, Câmara dos Deputados, Brasília, 11-4-88 (plb!icada). 

1~. "Perfil dO Àssessor. Recrutamento e Treinamento", in 
H Curso de Especialização em Assessoria Padamentar "Relações 
Executivo-Legislativo", p:ittCcinado pelo Oepartameoto de Ci&l
cias Política e Relações lntemacionais da Universidade de Brasí
lia, 1989, (não !"blicada). 

_ 7 .10. "A Organização Fedelativa e a Organização dos POOe
-- ~". in Seminário 110 Poder Legislativo no Brasil" pattocinado 

pelo Centro de Processamento de Dados do Senado Federnl -
PROOASEN, Senado Federnl, BiaSÜia, 1990 (não-publicada). 

7.11. "As Responsabilidades Constitucionais do Congresso 
Nacional em Matéria <lo~ dos Orçameotos da União e na 
Ftsca1ização dos Programas Govemam:~. AspectOs Ju:ódícos e . 
Históricos", in Seminário ''O Congresso Nacional e os Orçamen
tos da União", palrocinado pelo CEOESEN. SenadQ Federnl, Bra
sllia, em 4-6-90 (não publicada). 

7 .12. -1'Esb.utura das Nonnas Jurídicas Constitucionais'', in 
"Ciclo de Conferências sobre a Constituição Federal: Análise e 
Propostas pra a Revisão de 1993", patrocinado pela Associação 
dos Assessores Legislativos do Senado Fedetal, Brasília, em 28-8-
90 (no prelo). 

7 .13. 'Princípios Cunstítucionais Informadores da Adminis
tração Pública': in VI Encontro de Dirigentes do Mmistório da Fa
zenda, João Pessoa, Paraíba. em 30-8-94 (não !"blicada). 

vm-Trabalhos Publicados 

S.L ''O ICM e os Desequilíbrios Inter-Regionais", in Revis
ta de Informação Legislativa, Senado Fedem!, Brasllia, voL 60-
outJdez. 1978, pãgs. 53174. 

8.2. "Aspectos da Técnica Jwídioo-Legislativa aplicáveis à 
Iuteprestação do Regime Jurldico das Leis Complementares à 
Cunstítuição Federnl", in Revista d~ Informação Legislativa, Se
nado Federnl, BiaSÜia, voL 70- alrfrun. 1981, págs. 97/144. 

83. "Aspectos do Priucípio da Igualdade" lu Revista de In
formação Legislativa, Senado Federal. Brasllia. vol. 71, juUset 
1981, págs. 1771186. 
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8..4. "A QuestãO -do Decreto-lei sobre Tributos"~ EditOia Re-
vista dos Tribunais, São Paulo, 1982. 

85. "O Controle·de Coustitucionalidade no Âmbito dosEs
tados-Membros", io Revista Forense, Rio, 1982, voL 276, págs. 
55{63. .. --

8.6. "O caso "Bóia-Fria'~ uma abordagem em Sociologia 
Jmidica."y in Revista Direito e Avesso, Boletim da nova Escola 
Juridica Brasileira, Brnsllia, 1983, págs. 49m. . 

8.7. "O Negócio Juridico lndireto e Suas Repercussões no 
Diretto Tributário". in Revista de Direito Tributário. Edi.tota Re
vista dos TriblliLÚS, São Paulo, ano V, n°s 15-16, jan/jun. 1981 
(publicada em 1983), págs. 135!144. 

IX -Artigos publicados na Imprensa 
9.1. "O Poder de Destruít', publicado no Jornal do Brasil, 
pág. 11 I o Caderno, na edição de 12.04-87. 

X -Trabalhos Inéditos 

10.1. Integração Econômica da América Latina 
10.2. Harmonização Tributária lntemacional. 
10.3. Concepção Dialética do Estado de Dil:eito. 

XI- Condecorações 

11.1. Medalha do Mérito Tamandaré, em 13-1.2-93. 
11.2. Ordem do .Mérito Naval, no grau de Comendador, em 

11-6-94. .. _ 
11.3. Ordem do Mérito Aeronáutico, no giau de Comenda· 

dor, em 21-9-94. 
Em. 21 de novembro de 1994. - Edgard Linooln de 

Proença Rosa 

(À Comissão de Assuntos Económicos) 

AVISO 

DO MINISTRO DA PREVIDliNCIA SOCIAL 

N° 773!94, de 1 o do coxrente, encaminhando inf~s 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 722, de 1994. de 
autoria do Senador Eduaroo Suplicy. . . · 

As iD!oo:Daçôes foram eocaminbadas, eni cópias, ao r<;qUe· 
rente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 
DO PRIMEmO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos 
~seguintes matérias: 

. EMENDADACÂMARADOSDEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N" 174, DE !980 

(N" 6S02.C, de 1985, NA CÂMARA DOS DEI'UT ADOS), 

Que <lispõe sobre o juncwnmnent<J das clinicas 
que menciona . • 

E~NDA 

O art.1°do projeto passa a ter a seguinteredação: 

"Art. 1 o As clínicas especializadas em emagreci
mento e no trato da obesidade deverão ter licença para o 
funcionamento junto às Secretarias Estadual e ~nicipal 
de Saúde de cada Estado e do Distrito FederaL" 

(À Comissão de Assuntos Sociais_._)_ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2140, DE 1994 
(1<"2.072189, NA CASA OE ORIGEM) 

~.--at.a a pro:fiasAo de :a~l.ogo 
• <1á outzas pzoevidi,ne_:L&a. 

CAPiTULO I 

D.fsp<)::I:Lç5.0 Prel.:LIIUlUI.r 

Art. l.'" - O desempenho das ab.V:Ldadaa de arqU116loc;;o, 

- qualquer de sua ~li.d&des, eo!Uib.tu:L ol:lJoto da p:-o:f:L&::Ilo 

de arqueólogo, naqulaJMnUda Ror oata l-oi. 

CAPÍTULO U 

Da Prot'i.salo de A:-quoóloço 

Art. 2'" - o exoreieio da pi:'O_!~S.II.i<;l cl.• a:qu..Ologo é 

priv.tivo~ 

:t - dos diplel'l&dos ..,_ bac:b:a.rel:ado arqueoloçia, 

par .. o:ol:aa ot'ie:La:La 01,1 - rec:onhoeid&s poi.o Hi.:u.atóor_:.o d:a 

:r.o;Weaçio • do- ce•pc;rto: -
-r:t: - c1oa dJ.plom:adoa - _ arqueoJ.o9:1.a por .. o:olas 

ãatrant:eiras ~das pelas lois dCI pais ct. or:~.~, eujoa 

titulo• t.nb:aa sido revalidados no Br:aa:~.l.· na f~ da lo;-is

l.açlo pertin•n-e.; 

:ti"I - doa póa-~a poJ:" eseolu ou ~• &av1-

-~nte reeonheCidoa p.ilo MitiisU.rio -da &d.uc;:::~.ç:io • do Despor

to, o:a área de o:oncantraçlo - arqueolo-gia, eosL monogrwllia de 

-•trado ou -e.•• do doutorado v.rsando sob:I;'OI ~loqia, • 

com pelo menos 2 (dois) anos ~bvoa de ativ1d&d.ea 

eientit'icaa pl:'6pru,s no ca.po ~fi.11aional da arqueoJ.og:~.a, 

U.V.:~.d&msnto ~; 

"IV - doa diplcaadoa - outro• =soa de Aiv.l 

supar_:.or qu<., :rua· dat.a de aaainatura desta lei, c:on~ CGIIII ~ 

-aoa S (cinc:ol anos C~C~na.eutivoa ou 10 (d.;e,} anoa il.nterala

doa no -rd.cio de ativ.l.dacfaa cionti:ficaa própri- no ea111p0 

pro:fiaa_:.onal da, o&rq~MC~lQ9'.i:a. 

V ---doa que, "na_ d.a~--~-- ~·~E-J:ra cleata loi, t:entu:aa 

conclu.idCI euraos de •.pec.iali.zaçlo em arqueolog-.:~.a r-eeonhec:idoa 

pelo M.:Lni.itérto da Cdueaçlo • do O.Sparto,, ~ eoatam' ~ pelo 

-f>OII 3 (tri~). Uóa -~~tivoa ~ atJ.vidadea eient1t'ieu 

prbpr.:~.&a do euiiPO pro:l!'iaaional ela az-queolog'J.a, cleV:L~to 

OOÇJrovacS&a, -

S 1• - A COII!Prov.&çlo a qUe ae re:fe~ oa in=soa IV 

e v deveri ae:c :l!'e.~.t:a no prazo ~ da 2 (do_:.a) anos a 'XIntar 

da =qincia desta le:L, perante o a C0nae1hoa fteo;.:Lon.a.ia de 

~logia, aos quais eQS~Pet.e dec.:Ld.ir aobre a aua valida.o.. 

s. 2• - O periodo de ~rovaçlo a quo se retere o 

pariqrat'o anterior nJ.o poderá "r eonaide.rado eoeo illpecü.tivo 

para a eontinw.dade doa trabalhoa ~·· que ae Ol'l.eCin~ 
- proouso de a&b..&:façt:o &. ox:l.q6n=:aa. 

Art. 3'" - S.io &t:r-Uiuiç<:~oa o;ios a~Q90a: 

I - Pl.aneJa~, ~zar, acloainiatnl.r, di:rigir e 

-~~ai.onar, .. &tividadou da peaqui- .uoirueol6o;ica; 

"II • id.enti:fiear, registrar, prollip.ec;:tar, .. ca_r • 

p~r ao 1.-v.a~to de sitio• a~io:o.; 

I"Il: - .-eut.r -~i.;:oa da :a~.i••• cla .. it'.icaçãcl, 

· in~J:etaç.io • :~,nt'oJ:mar.~ cion.t.l.t'ica de inte:roaae ~eológi-

=' 
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:rv • .~:elar pelo bca. C!JIIIIIr~nto da l.-o-talaç:Ao qu. 

trata claa &1:.l.V1cl.acS.a ~ arqueoJ.oqz.a no .Pa1a: 

V - coo~, ..::tJ.~iar, au~rvl.aionar_~ adiU~•~ 

oa ~~eton.& de Arqlaoloqia n..a l.n&tituic;a.a qovw:ma.entaia .S. 

adllu.n.ut.n.çAo pública dir.ta • indlnota, ~ COIIod - 6rgioa 

p&J:tielll~a. aeguncb o art. St• ~ata lei: 

VI - p~tar aai:"Viç:oa de conau.l.to:.:i.a • .. _.,o~

to na •r.• de &J:'qu-loq.1a; 

:-":u: - -.lizar perid.- lâat.l.nadaa a ~ o valor 

cient1:t:'ico • eu1 tuz'a1 ele ~na de ir:~~~·• arqgeolbgico, ania 

QOIIIO aua autentieid&de; 

VIII - orientar, a~rv1~ocar a executar p~a 

de :fo~, ap.d'eicoaaenta a aapeeializaç:l.o ele ~oaa habi

li tadaa na ~ ele arqueologi:a; 

IX - o=ant.ar a I:'Oa.lizaç.lo da. s-.i.rtirl.o&, oÓlôquj.oa, 

<=OneUl:'Soa. •xpos.t.;a.a c1o :blbz.to naci.o~ ou intanaa=onal, 

ar.a do a:oquaolog:~.~, fa:uondo-•• nalaa ~r1111sent:.ar; 

X - alal:oonr par-cws relac:1onadoa a :aaaunt.oa de 

1ntorasaa na ~. da arqu.oloqia: 

XI - ~ar, agperviaionar a cha:fiar PJ:O:i&toa a 

proq~s n.:1. •no• de arquool.ogia. 

Mt. 4• - hra o p=vl.lllllnto a oxercleio de ca~a. 

~o• • t'unç:O.a 1:6c:nica.8 de &t'q!HIOlOqia na ~niatraçlo 

pUbl:~.ca din.ta o :z.nd.1.rata a na& .apnoaaa pr.1vac1&a, 6 obrl.

~atóra a cond.l.çio O. arqueólogo, =- te:naoa O.t'inidoa n.ata 

1-.i. 

~t. s• - A oondiçio de arqu~ogo n.i.o lii~aa a 

pl:'estaçio õ. cxmc:ur•o, quando .xl.q;z.do pan provu.nto c1e 

car<Jo, ~~o 01.1 t"unç::io. 

·Art.. .s• - A oondiçio de &l"qlloaóloo;o -ri. ~. 

no• te:m~C~ll de•ta lai, par~~ :a pritica de ato. de a..•inatl.ln de 

c:ont.r.atoll, tez:moa doo paa-. in-.::r:J.çb - eonc:ur.~o, pa9.-nto 

do ~~to• ~doa ;p.lo -.x.rcie:J.o da pzoot'lado • dao--.panho 

de q~.~a:z.sq~.~or t'unça.a a ela :~.ner.rtt••· 

Azt. 7• - 0 -rcid.O da pzoot'i.Sli.IO 0. a~l090 

d<tponde de ~:l.lltz'o no reapec:tiva Con-.J.ho ~ional de Al:ql.leo ... 

loq:L.a, prcnn.•to no art. 11 dilata l•:t., • poater:t.or J:"<tqistro na 

O.lQ9*=a ~lonal do Trabalho. 

Art. a• - o :r.o;r:t.atro no ~•lho ~ional da. ~1110-

l.og:J..a aerá •t'•tuacio, a reque~nto do intere•aado, in~~t%ui& 

com as se<;J~Untoa doe\.llaentoa~ 

l - :r:equer:a..ento, que .av.ri conter, a.l._ dG n~ do 

l.nteresaacso, a tiliaçio, o loc-.1. a data ciso ru1a~to, o ••ta
do =v:tl, aa ~ ·rea:~.dand.al. • prct'illa1on.J., o :rm..ra da 

oarte:LZ& de ,:Lncl•nt.da<h, a.u ~ ~dor • a data, • o 

n,:m.zoo õ. 1,..=1ç:ão no C&daatro de Plll•-• l'ia:t.caa 'do · 

~=•t4:t":z.o da F:lzend.a; 

II - d:z.ploma menes.anado n~ lnci.aos I, II, IU, • V, 

do art. 2•, ou doci!Mnto• OOIII):robat6rioa o. ativi.cllodoM . de 

'~e61Q90, q\.1111 ~.~. irret'utave~t:., o ~d.o 

ct..aa. atividadea, aont"o~ o ..nd.OG.ado no ineiao :tV do alt"t.. •.. 
Are. 9• - A pzoot'i.aaão de &rql.>e6logo ab aeri exarc::ida 

- .nudacloaa pa:.:tJ.c:ul.:area • inatit1.11ç&a doo direito pútlliao 011 
p:::-1.._do, que ••J:ua ~:;.l!'tradaa no Coi1-.J.ho Fed.otnl de Al:'queo-

loo;:~.a, no que o:ll~ reape:~.to ao art. 3•, l.n=soa :r, II, V, VI • 

"'· 

Art. :10 - nc:am criados o eon-lho. ~aderal • ·oa 

consotl.hoa RIIIQ':I.Ona:Z.ll de .Arquaoloq:t.a, ccao 6~oa dll r~~~~Ji•t:ro 

pzoot'ua:~.oi\&J. • de tiacal.:~.xaçio do .-releio ~ prot'iado, 

dontre o1.1traa eoq>otã:u::::;.aa c;:.ab1VIIIl.ll. 

Plo~t'o ún.:L.eo - r... • ....:.•oaolho Foóeral tal:'li. sede a 

t'ozoo - Bl:'allilla, DF a JUZ"isdiçio - todo o t•n:z.tôrto ll*c:io~ 

nal, _! oa Con.aJ,boa Rag-.;z.ona:z.a torio S.S. 111 razoo naa capi tal• 

doa aatadoa • doa tarr:tt:6r1oa, -•J.Wt ~ no Distr1to ~:t'a.l.. 

A:t't. 1l - A .adm.l.nl.atl:'&ç:fio • rllpZ"OSIIInbQlo l<ag-al doa 

CQnaelhoa F-.daral. • ~.:z.onaia in~ ao. :~~a1.1a i'zoalll.dantaa. 

Art. 12: - Oa ..abroa do• Conselho& FWdltral • a.g-io

naia poderio li-cenc:t.~oa, lllllld.i:anta dolibanç:L) de 

~l.~:z.o, po:t" ~K~tJ.YO ~ cioanç:a ou outro ~to da ro:t"o;:a 

-iO:t". 

,., .. Are. :13 - A ll\.lba.tl.tw.çio do qua.lquar ~. - aua 

~to, !"ar-a•-• pala -paee.ivo supl.ento, 

lrlllldian.ta eomrocao;:ão do eonaalho. 

Art. U - Oa ~toa doa ~ doa Con~~•lhoa 

~>:&1 • Reg-ionais seria de 3 (~) &mM, panti.ticla ~ 

reel.e:tçio. 

Art. l.5 -.O. i'zwaidantaa doa COn.•lhQa Fede.eal • 

~iona.ia, al.._ elo voto ec:...., -rcedo o voto da --.pata, 

Art. :lG - O eonaelho Feciar.al ela ArquaolQ9i.a ooapor

_..á de bna:z.lm.roa natoa ou tl.lltl.lral.i~ q'l.l• satiaf&çala :u 

.x:t~c:l. .. âata lai, a e.ri a seguinte conatl.t=~: 

I - aai• ~=• ~tular.a, alm.toa - a..~Uoia 

conatl.b.iid& -por -a.il~•• um de cada. Cona•lho ~onal; 

II - saia agplentea:, •la:a.toa :;unea-nto com oa 

-.bz'o• ti~~. 

~· llDieo - o nÚill!eJ:o ele -.broa titl.ll.a~ 

tede:nu.• poóal:'li. aer _..liado, no a:r:á.xlao - tria, -m.&nte 

r.aol~ do própr!L.O Conaelbo. 

Are. 1.7 - Co!Jpata ·ao c-on..lho F~ ele ~lo-

I - elabonr o aeu a.q:~.-to :rntoa:c"no; 
li. -~ os ~~toa Intarnoa el.aboraclo• pelCIII 

COnMlhoa ~cm.&:l.ll; 

:ru - delil:oarar a~ quahqaer dúvida& lll.lllc:l.tadaa 

pel.oa Colúiel.holl ~onaia, adotando - pzovi~ 

~a&rtaa à ~daóa doa orieo.t.çio daa ql.l&llt6aa rat'

:ra.nt:.,a. à pzoot'iaai.o de arqueól.ogo; 

.rv - JuliJ&r, - 6lu- inatln=a, aa ~ .obre 

u. deliban.ç6u do&. eona.J.hoa P.eiJionaia; 

V - pllbl.ie&a:" ,:c.latbno anual doa aeua tt&balho. e, 

pu.i,~ea-ante, a :wlaçio doa prot'iaa.1oD&.i• • inatituiç6ea 

~·tnldoa; 

VI - IUpllldir aa reaol1.1Qi5oea que .. ~ n-.aáriaa 

~ & Ual in~taQlo e ex.c:uçio dias ta l.e:t.; 

VII -~ aoa 6rv.lo• c:c~~~petantea IIEOCI.it'icaç:6a• aoa 

z.-aqul~to• de axereid.o c1& pzoot"iui.o dei ~..;.loqo, quando 

nacàall&rio; 

_ VlJ;J: ._:::_ ___ ~~ ~ o .-releio. da ativ1dadea 

at'J.na à a.pec:ial.id:ade do &~:logo, N>ll ca- de collrl:J. to de 

ooapat.lnd.&; 

nc - ocmvoc:&Z:" • rea.Lixar, pariocli~te. retmia.. 
pan aatuda!:-, debater o or:~.oantar .. aunto• .ret'erentaa à 

~iadio; 

x - el1119111r, pn- Ulll. lll1m.1110 de doi• tel:'Qoa do •au• 

...abc'Oa ti tularaa, o Presidaftta a o Vio.-Pre&ídoonte; 

XI - fixar o valor da anuidada, taxas, mul.t&ll a 

-.1-~to• davl.ckla palo• pZ'Ot'i•ll:ton&!L.a ao. COn•alhoa: Regio

naia; 

XII - t'ul:lconar ccao Conllalho Sl.l..-riO:t"" de i:t.ica 

Prot'1llaional t'&%ando .;.lar" o C6cli90 da Ética Prot'illlll.onal. 1 a 

- er1.11.do :pa4 ~ ct. &rq~.~IIIÓlogoa; 
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XIII: ·- au.t:or:u:ar o Proa:z.cJ.nto a ad.qu:z.r.u:·, or. .. nr ao. 

alion.&l:' bena ~,!•, ob~ a I..-:1. r~.. 6. 994: ele 26 c!.- -.io 

do 1982, • d-:z.• diapooi~• lQc;J::u.a poiC'tl.nontea; 

XIV - ..U.tl.IC' par.caor c:onclu.:a.vo aobr.~~ pra.taÇio doo 

e<nae&a a qUo ••toJa obri<.:•d.o; 

:iY - publ:a.car, ~nt.e, aau ~t:o • ~

voa c:rioditaa ad:z.C10mlis, oa balanço•, a .x.euçio o~úria 

• o relatório~ suaa auv::z.cl&doa; 

, xvt - orqan.Lzar, :z.n.atalar, orJ...,tar • :a.~onar oa 

eon..olho• Ra;rion&:~.a, t:a.xa:e--lhoa o nU..Z'O • a JUri~ç:l.o • 

oxiiii!PLar o:o:&JM& de p-ataçio da :~~ua -OOnt:ãil; nol•• inte:ev:z.ldo 

daadao qu• ind.i~l&áv.l ao reatabela<:l.~Mnto da ncma;alida.:s. 
:a<;lm.l.n:z.at.~Uva • 'inanco:~.ra ou à ça-nt:a.a do otot:iv:.dado 

pr:z.neipl.O elo lu.OIC'&rq\U& CCin&tl. tUCl.Onal; 

Art. 18 - conaUtUl. :.oe:z.ts do Conaolho Pod.eral_ de 

Arquooloq:~oa: 

l - 20' da r.nda bl:uta do1 consdhoa Re'1i~:~.S de 

AIC'qUflolo<;r:a.a oxc::oto •• doa~a, 1-c.:ad.oa ou aal:!V'enç:3.-a; 

u - cto.ç.Oea • 1~; 

III - subvono;a.. doa gov.rnoa !ocionl, Ollltadoai.a o 

a>:Unl.Cl.p&l.ll ou da 0<11p:e-a ..... • :~.n.atl.tu.1.~• pr:~.v.daa ou pübl:a.caa; 

rv - :e-andl.~Mntoa patr:~o~~~C~n:~o;t.:~.a; 

v - ronda a .,.ntU&l.&. 

SEÇÁO Ill 

Do:. Co:!.solho:~~ RoQ'l.Or~at.• 

Art. 19 - O• eondolhoa IlatJ1-.!n:ua de A%quool09'ia 

sono CQrult:&.tuido• cJ. so:a.a m.nbJ:"'a, oaeolhidos - ol .... ~•• 

di.r.taa onuo oa pro,:~.aa:&.ona:~.s :equJ.:;u:mont.. ;.g.:a.sti:-adoa: 

S t• - ~ mo- ol.::a.çAQ ~orlo escolhido& aol.& 

s 2• - Na piC'lrMU'& ~iio do Conselho Rag:z.onal,

liiOri oacolhl.do o .sou Proa:z.donto, dentro oa m.mt~:coa eleito&, 

~ tormoa proVl.atoa para a elo:~.çio do ~ald4nte • do V1.~~ 
Pr.a:~.doanto do Conaolho Foc!oral. 

~. 20 - COIIpeto aoa eonaolho• R<to;:a.OnaJ.& de ArqÜeo-

lo<;ria: 

I - ototu&:IC' o ~iaUo do• pro.t:z.aa:~.ona:z.a • expedir 

cartel.~ do :z.dent.;L~ Jn;Ofi,. ll.onal, ~. ~at:cacla • 
Vl.sada r~o prbpr:~.o Con11olho, • f"oiC'IIIS d.;t. lol., &saa .earta:z.ra 

V11lori. como -documento do .Ldont.ict.do <1 tori· r4 p\lbhca: 

n: - ot'otuar o 1C'09':Z.SI:.ro t.,.:>oril:'lO dcwll oaÜanqei~ 
cont.r.a.t.ado11 por ont.l.dados quco atuam na •~ do arquool~: 

:IX - juloar =c.lataçõo• o ropro11ontaçõa• ••=:Lua 

ac:orc:IO doa acorvi.ço• do :IC'0<1l.•t" "O • ~ l.nt'raç6os desta lei: 

rv - f1~ca.11;zar" o U.=ico.o da p:IC'Cit'iad.o, i.qle4indo 

•o pun:z.ndo as iir..tiC'lll.ç:Ooa da 1•1., bom CQIIIQ onv:~.ar ãs :au~IC'l.d.adoaa 

eoc=patonto• rolatór:1oa d.ocumont:.adoa sobro- :e-ãtO;- -qu_-apui;. oi 

cuja aoluçlo nl.óo so)a do sua c:ooapetir~=a; 

v - pUbl:~o<;:~.r rcolat6r:z.oa Sl>US:I.S doa .. ua- tz-aba;lhcla o, 

~odi-çamonte, a r.laçio dcwll prot'i.sa:z.ona:~oa l:O<)la~a: 

~ - olabo~r o IM1:L, Roql.IMilt.O Xnton>O, a\ll:IIDOtondo-o 

à :ap~ do conaalho Fodcoral d:- ArqUooloqia: 

~I - ap:IC"' .. nU:r .... ugoathtoa ao eonaolho Fodoral do 

ArqUooloqia; 

VIXI: .- .:ad!Bi.t.ir a col.ato=açio das :a.natitu:~.çõaa da 

nquooloq1.a no• eaaoa d:u lll&t<io:IC'.L&& ,...nc:Lonacl.aa - inci

antetior.s d4at.o artigo; 

IX -- julg&:IC' a c:once••l.o d.o titulo& pa~ ~

to na eatogor:l.& profi•aional do arq~~oólQ<10; 

X - -olOiõlOr ~ por z:to miCWDO doia to:IC'çQ& do &otiS 

.-b:coa, o .. u Pl:'al&:l.dont.e • Vioo-~~te; 

Xl - dal:l.berar sobro aaauntoa do :~.cr..r.a.. geral • 

:adlm.n.latrativo; 

XI::j: - aprovar a piC'OpOat..a oiC'..,.-nt:io.r:a.a • auto:IC':i.:u.r a 

õlbo:IC'tun. do crW:b.tos .ad:Lc::.ona:a.a • a.a oporaç:õoa rot'oront•a a 

altoraçõoa patr.LIDOniua: 

.O: II - autor:~.z:ar o Pro&ld.ant.o a adq\u=r, onora:IC' ou 

al1onar borla l.lDOvo:z.a, ob .. rv.c~& a IA:I. n• IS.9SI4, da 26 de mal.O 

da 1SI82, • ~• d.l.IÇO&:Z.~a lOiõJ&l.a poiC't1n•nt.oa; 

XIV - arroc.adar amudadoa, 111Ultaa, taxa& • 01110lumon

t:.oa • adota:IC' c.o:i.aa aa .oc;b.daa d•ut:a.nadaa à •'ouvaçio da 

r.c:o:~.ta, c;Loataeando • ontr.g-ando, .ao Con .. ll'!o Federal,_ a.a 
l.&lpO:IC'tinc:~.aa ~orontea à aua pa:IC'tl.eipa~ loqal. 

Arl:.. 2:1 - Conat.itu.i. t'OOII.Lta doa eooaolhoa Roql.onal.S 

clo~oql.a: 

1: - 9011 da :anu:z.dado oat.abcola<:l.da pelo Conaolbo Fede

ral c!.- ArqUOolcq:.a, na !o:t:ma da I..-:1. n'" G.SJ514, dO 26 do ~o doo 

15182; 

II - rond.ili!Ontoa patrl.D!OfUaia.o 

IU - doaç:õoa • lOiõJ&C!Oa; 

rY' - aubvtonç6o• • awtili.oa doa qov,ornoa fodonll, 

••~• • RI:Wll.C1pai.a, • ele omproaaa o :~.nst:z.t.UJ.~ piC'l.vadaS 

• púbbcaa: 

v - piC'Ovu.rtto de llllllt.aa apl:a.c.ada.s; 

VI: - r.nclaa .-vet~t.ua.La, 

JU::t. 22 - Para o oxorc:1e1o da prol'iado :IC'O.to:IC'ide no 

art. 2• douta lei, - qu.alquor 1110dalidada de rel~ ':1'al:I&

Úu.at.a ou ~l:.icia ~•ri. ..:z.~Jl.da, =-o condiç:l.o •& .. nc:ial, 

a apreaon.taçi.o doo reo;riatro p:cofiaaional Clitl.do ~a~

ve Con.aelho. 

Parig;ra.to -.in:~.eo -:: M carto:a.raa profi.a.aionai.a, expe

di~• peloa Conaal~ ~a, terão val.iclacle - tocJo 0 
Tozortl:.bno Nacional para qualqu•:IC' .to1to, de acordo c:ca 0 U"l:.. 

1• da 'x..:~. o.• 6.206, de 7 do -io de':l97$: 

Art. 23 - Para o ""J:Lat:ro no. COnselho& JteQioo.aJ.a • 

a ~ da cartai:ra prot'_i~a:z.onal, os do~CO. oxigl.doll 

doa &Zq!H6loqoa,, ao• l:.ozDoa <Jo. :i.neisoa I, II, I'Il, :rv o v do 

~· 2G cleaU. lei aorio: 

:r - para os -eiOl\.&doa. no ineiao I; diploma ou 

~to; COII!Probatórlo do Dacbax.bclo - Arqueologia; 

%I - para oa ~o.......to.a no i.nc:i110 l::t, ~ do 

- tral:.a:IC' do t'OZI!IDa-l\doa - ai,_l do g-raduaçio ou. pó,a-g:IC'aduaç:Ao, 

oa ~toa re.torido• no !.nc:iao :ante:IC'io:IC', eon'cnmo o c:aao, 

~nto ~l.idadoa pelo Ml.=a~r:z.o da Educaçl.o 0 do 

o.&porto; 

TII - para oa- --neioaadoj- Jio inelao III, ee:rt.ific:a

-:_clo de conelu.do do• chdl.-tõa • diplOIIIIl, ou ~to ecapro

bató:-:LO, ro.torento aoa g':IC'&U.& de moat:re ou doutor, o dotelaraçi.o 

da 1nsl:.l.tu1cio do poaquiaa ro=nhoc::z.cla pelos órçAoa of'ieía:a.•, 

eoB~Frova.ndo aua at!Jaç.i.o p~i.aa:a.OlWl po:IC' pi:a:o min:i.lao, ,tni.n

torrupto, de 2 (doia) anos; 

I'o" - ~ oa .........el.~& noa ine:~.aos IV • V, ~ 

da.& c:óp:z.aa autanUead&a doa reapoc:t:i.voa d.iplocaa do n1:vel. 

aupor:i.oiC' o/ou do CU:IC'ao doo .. poc1aliuçio - .a.t"ql:::Oloqi.a, .ata 

os allg'lli.ntoa doc:umontoa: 

a) para ae:IC'Viclo:IC' elo órgS.o ~ico, cert:idlo do t.Mipo 

de .. IC"n.QO, 

-rc:idaa; 

b) para os poaqw.aadoro• - ;oral, pelo -noa doia 
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.. 

1 - comprovaç:io de autgnz:.r;io dct peoaqu.J..s&, nos 

termo4 da ~ 11'" 3,SI24, cW 26 do JUlho de 15161; 

2 - ~~ de auvidacl.-. dooenta, d• niv.l 

~or, - diacipli~:~.a• do arqu.a1Q9:L&; 

3 - ~ro'llaç::lo ele abteor~ç:lo de bol••• de ••tudo• no 

h.i• e/au no ext.:rior; 

-- -tnbalhÕ• Pabl,icado• - r.=o:e.• clent1:!i..e:lull • 

ec:ap~çJ.o do ~tJ.cup~~ç:lo o:!eta,. - r.uniO.• =•~:~t1:!io;a•, 

o:mçrcu:aoa:, .111cu.nário. ou siJif)ó•::..ga; 

- &lel:uaç:io doi in•tJ.tu:.çlo de pe~~qu:t.h =-ccnb~

da peloa Q:tqi.o• otid.&J.•• oomprovaotdo .saa atuaçl.o p~i•ei.onal 

JX)r prazo 1111nu11o, in.J.Aterrupto. de 3 [~) anos. 

~t. 21. - Aa ~1~• pela :a.n:!raç:Ao das diapo

•1~• desta loi serio ~•=pl.inada• no R.-g~nto Interno doa 

CCin.-lhO*. 

~- 25 - Nenht2111. 6~ ou aatabol.aci.moanto público, 

au~c:o, para~•t.atal, de oconoaú.a =•ta ou partacu.l&r, 

poo:&.ri, ct.•an.vol.vor at..l.v:~.c;lacM• voJ.b.c:bl• para a ~og:a.a ••· 

na ex:o.:uQi.o de •-u e:.:abalho, nao cm .. rvar oo principio• da 

Arqu-oiog:La, o não amp~l:' arqu~ggoa no do.-.penho do 

Art:,. 26 - 011 s.:~.ndic:::ato• • ••~ prort•.aionaia 

de Arq!Jool.oq:La QOCPer&rl.o c::. o• eonaol~ - ~ - at.:i.v:z.

d.adea eonc.=.ne.. .l di.val.~~ a ao apr~to da 

pro!'iado. 

C>Pt= v 
Oa Reaponsabil~ o AL:Itor:~oa 

.Azt. '2.7 - :Enquanto -d.u.:r:a:- a oaxocuç:io d& P..,qw.aa de 

ampo, 6 obr.iqatétria a c:oloau;:lo • manut.ençS.o do placas 

~•1vez.a • l•v.i• ao públ.1eo, cant«\do o n- d&. ina1:.1.tu.l..;:lo 

de ,PQ&qa:I.Q, n- do prc!JOto • n- do :.&ponaá.v.l pal.o P:"':J•

<o. 

Azt. 21!1 - O& diH:~oto.:11 de auto:-:~.a de UID p.lano, proJ•

to ou P:'09rama de ~eolQg;..&, :do do p~iaa::~.on&.l. que oa 

•labo:-ar. 

A.J:t. 2101 - As alt.lraç3e& do plano, proJ•to ou pnoq.:r:a

o:-iqiD&ia &6 po<U.rio o•r feita. pelo ~:~oa&J.on.al. qge o 

unha el.abor.cb. 

Pará~a l)n:,~ _- :&atando ~do ou r.cuaaado-•• o 

auto.:- a p:eata:t' sua ool.aboraçio prot'l.&lnon.al., ooa CXIIIIprovacia 

soll=ta~. ni.o ••rio penrit1claa alt.lr:aç:Q&a ou IIIOCli.f'iea.~. 

<:&bendo a outro p=f'iaa.:a.onal. a Dl.abo~ de um oGtz'o pl.&<to, 

proJOto ou PC'CI9Z'ama, #Ob aua :~.<ttei.:r:a J:'O&pOn&abil.:a.clade. 

Art: ,_ 30 - Quando a oon~ ~ral. que ean.cta=u. 

um pl.&no, projoto ou pr~ for a.l.abo::ad& - conjunto pc>l:' 

prof'i&a:l..an&l.a l.aqal.ment. hab::J.litadoa, todo& ••:-.lo eon&1dara.doa 

eo-auto~ do proJeto, caa oa diH:a. too • elevares corre~-

"''· 
Art. 31 - Ao(&) autoE'(-) 'do proJeto, plano ou 

~ 4 atJ:-1.buiclo o ~ de a~ a exaeuç;lo da ~ 

a& etapa& da pe.111qw.sa arquaolóq.:i.ca, da .ado a ~ti:- a au.. 

E'Nl.iu.~ de acordo cem o ••~ecl.do no ~jeto m:l.q::~.nal. 

~- 32 - l'ie& a&'&~ .. -.quipe ci.nt1f'ic::a o 

direito da partJ.c::J.p,açlo p.la~ - ~ •• etapa• de axaeuçi.o 
do projeto, plano "õu ~=--• irlciU,.iV. ___ .sua d.i-vul.~ 

c:i~tif'ica, f'J.cando-lM iqual.IDQnta atz-J..bul.do o ~ da 

exec:utá-lo de acordo 00111 o a~. 

CJ.P:t'l'OLO VI" 

t)iÇOIIi.~ Gan.l 

Az-t. 33 - ta toda expadiç.lo ou llliaa~ ••tE'angaira da 

Arqueol,CMJia ••ri obrigatória a ~.nç:a da um ~ da 

&r:q~;~-.ó.logo• br&.$1~ol.roa que =rtlllsponda, polo -.:JO., à lllltbde 

elo n.'ll:llloro doa arquoél09o• ca.at:&nt;llll.ro• n<ll.a atu-.nt••· 

CAP:i:'l'OI.O vn 
Da• D;..:sposl.ç&o-'11 'l'~lll.t6E'iaa' 

~t. 34 - Dantzo do p.~:azo ele 60 (aaasanb.) c:lJ.aa do 

sua pubJ.ic:açlo, o Poc:!oz:o Exac:utl.VQ -:"OqUl&fi>Onb.E'á eata lo;,;, 

d.l.*POndo inelua:~.~ so.br$ a oatz:outun...,S.o do• Conaolhoa F-.:fe~a.l 

• Roq;l.onaJ.a da ArquooloqJ.a • o zoaq.Lstro pro.t':~oaa:~o~l doa 

arqueólogo•, atO quo SIIIJ&IQ c:J:'>;adoa os :"G&PIIIetJ.v= Conaal.hoa. 

Al:t. 35 - E ata l.e.t ~~ - V:..'iJOE' na data o3. :~~ua 
publ,ic:açlo. 

Al:'t. 36 - ~--•• •• d.J.sposJ.ç&oll: IIIQ eontrirJ.o. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N<!.141 DE 1994 
(N"-8.382/86, NA CASA OE ORIGEM} 
De lnlelathra do Presldeme da República 

0J.ap0e aobr• competênc:~.a para ehu;ar 
P=---•danta doa 6r<;r1lo• fiacal.:.:ea4oroa 
elo ~rei=o prof'J.&&1onal. 

Mt. l_~-- - o• pr•aiclentea d&a •~tl.d&dea CE'J.adaa por 

le1 eom. atr1bul.çe..a de f'l.•e&lizaç:io do oxal:'ci.c:~.o de pzoof'.L.uõoa 

l•~•• aet~ aaeolhido• &traria da ele1ç;io d.J.reca re&ll.Z:ada 

ant:r. todo• oa f'J.ll..ado• da reapac:tl.va ant:~.d.ade. 

.Jut. 2• - cata la:~. antl:'a __ em V1!jl'<:.:l:' na c!&ta da aua 

publ.J.caç6o. 

Art. J• - ~--•• a alin•• a do a:-t • .c• da t.cn .,• 

2.800, <:1-. 18 da )Unho da 1!f515, a aU.n•a a do aE't. ll. da L•l. n .. 

4.084, de 30 • JunhO de- 1.10152, ct..J..a d.J.apouç6ea em 

coa.triJ:;t.o. 

............. "" ... 
~ tt.• ....... llC IT DIE HO"'ZJGaa t)Z lMI 

..,. ::pua ... • =:: J:,-:-~ ':"::QZ -
O Pres-idef!~ da ~úbllea, usando das atr!buJç&!s que lhl!' conrere 0 

arUco 81. :parae:nro un1co. da ConsUt.ulçio, nos termos do art.i;o 12 do 
Decreto-Lei n" 200, de 25 de reverel:ro de 1 967, e- d~ acordo com as du·étrl
zes estabelecidas no Decreto n."' 83.78$, de 30 de julho de 1979. decreta: 

Art. 1.0 :t delqada eompet!ncla ao Minislro do Trabalho para, de 
conform!dadl!= com os artts:o.s II, letra a, da Lei n.0 4 .084, de 30 de Junho 
de 1962, e •P, letra a, da Lez no 2.SCtO. de 18 de- junho de- 1956, obse-rvadas 
as exi;!ncias legais aplie:i'l;eis, nomear os Presldenus elos COnse~ Et: 
derais de BtblJoteconomla e de Quimiea. . 

Art. 2.0 Este decre-to entrar• em viror na data de :st~a publieaçio. 
revorada.s u a.zsposlçóu em ~eu>~t.rárto. 

Brasilla, 17 <k novembro de J;aJ; UIO.~ di Independ~nela e PJ" da 
ftepLibl.lea. - J'OAO flGUEIREDO - Murilo Macido - Helio &-!trio. 

LEI N.O 2.800. DE 18 DE JUNHO DE lG$1 
Cria " ConM-lboa: Federal e Rertonalll de Química, dblJÕf' aop.-c 

o Ht'I'Ciclo da proflMio de quira.lco, e dá ou&ra.~ provldênctu. 
o Presidente da República: ' 
l'aço aaber que o COncreuo lft.Cional decraLa e eu unclono • ae;utr.'" 

lei: 
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CAPlTULO 1 

DO'I Conselbo. d~ Quiade& 

Art.. 1.o A flscaltzaçáo do exerciclo da prottasi:o de quimleo, rerulad& 
no DecretO-Lei n.o 5.452, de 1.o de mato de lt4S- Consolldaçio das Leia 
do TrabalhO, Titúlo m, C.pltu!o I, Seçio lWl - seri. exe~ pelo Conse
lho Federal de Qufmlca e pelos CorwelhOs Resrtona.ls ele QUim1ta, crtadoa 
_,qlel. 

A.rt. 2., o ConRlbo Federal ele QUimie&. e os Conselhos Re(lonais de 
Quintic:a do dotadoa de pei"'Ina.lidade juridlea de d1retto públlco, auto
nolllia admintStnUva e patrtmon.l:al. 

A.rt.. s.o A aecle do Conselho Federa.! de Qulmlca seri. no Dlstrito 
Federal. 

Art. 4.o o Comelho Federal de Qufmlea .eri. const\tuido de bTUllel:ros 
nstos ou naturalludOI, tt~,U:trados c1e acordo com o art, ~ ckiSta J.ol e 
obedecerá a. ~t.e compcsiçio: 

a) wn pnl:Sidente, nomeado pelo Presidente da Rep!Uillca e escolhidO 
dentre os nomes eonst.anta da lista trlpUce ot'lanizad& pelos memtn-o. do 
Conselho;. · 

O o o o o o o o O O O o o O O 00 o o o o O 00 o o o o O O o o o o o '--''00 O o o o 000 oooOH o o O O+ o OOO•O•oO O o o O o O o o o O' 

LEI N,., 4.0&4, DE 30 DE JUNHO 01: 1M2 

Dbp6e Hbre a profiul.o lk Wltl.loteeárle e rqula teu eurcido. 
O Prelldent.e da Repübllca: 
Faço .sal)er que o Conçesso Nacional deCreta e eu a&nel.ODO a aqulnte 

lo1: 

Art. 11. o COrwelho Fecleral de B1bllo!.ccon0mi& seri eonstltuldo da 
bruUelros natos ou natur&llzado. e o~ri à. Mf\llntAI compoalçlo: 

a) um pres1dmt.e. nomeado pelo Presidente da Repúbltea l!t e.eolbldo 
dentnt 01 nome-s const.ant.ell cta Usta t.ripl1ce or;:an!Z&da pelos membros dO 
Conselbo; 

> ••••• ~- ••••••••••••••• " ••• ~· -~-. -~ ~· -~· ~ ••• " ·-·: • .:. .... ;:;::: ::..:_:::_· .. _._._.,_ .... 

MENSAGEM ,N.0 848, DE lRBe, 

Exc:elentisstmos SenhoM!s Membros do con,ressc Nadonal: 

Nos termos do art. 51 da. COnst1tWç.io J'eden.l, tenho a bonra de mb· 
meter à elevada cielllberac;:io de Vossas Excelênclu, ac:omp&n.hado ck expo
slçio de motivos do SenhOr Mlnlst-ro de Es~o do Trabalho, o anexo 
projeto de lei que "dispõe sobre compe!.ern:la para el•r presidentes de 
6rcãos nsc:al\zadOres do exerciclo prot'lsslonal•. 

Brasllla, Z2 de- outubro de lga&, - .1'oM SameJ, 

!:XPOSIÇAO DE MOTIVOS' N.03 OWOJ2, DE I D!: OVTUBRO DI: luti, DO 
SENHOR MINIS"l'RO DE !:STADO DO TRABAI..HO 

Exeelent.bslmo Senhor Presidente da Rep'l\blk:a: 
Tenho a 1wnra: de S\lbmet.er a Vosu l!lteeltncla ó !ncltiiO anklprojeto 

de lei, que c;U.Jpõe sobre compe.tiada para elt~~tr preaidenta de óql~ 
naca.llzadores do exerolcla de prof1U6es Ubetals. 

A medJda atende postulaçio doi Colllelhoa Fede-ras. de ~ e de 
Bltllloteconomla, que, na forma da J.,Waçio vl(ente, tlm .1eu1 ~U.os 
presldentes nomeados por ato do Pr~dente da RepdOllca, diferentemente 
do que ooorre com O& demais Conselbos d& espêc:le, cuJO• presidentes ÃO 
cll:tltos. por rnato:rla absoluta. dentre ~ próprios membros. 

At.uaJment.e os pres1~tes dule:l COEtH!hoa aio nometdol pelo M1nlat.ro 
do Trabalho, por força da delqaçlo eontlcla no Decnlto n.0 M.SS, de 17 
~ novembro de !DIU. 

O presente anteprojeto vlaa nio a6 un1tonnlzar oa prococUmmtol do 
~lha do. dl~t.es deue1 COnaelhos, rnu t.am~m afastar O& lnccnve· 
nlehtes da desneeess*rl.& lntertenncla do Presidente da RepUblica ou. comO 
acontece no momento, do M1n1st10 do TrallaJho, no processo de nomeaçio 
deues d1r1renta. Por Js.w, pcnn1to-me IUPr1r ma aprovaç.lo. 

Sin'o-me do ~Jo pua l"eQQYN' a voaa E:leeltcda p:rot.esto. de mail 
protundo reapeito. - AJmJr Paul&aoüo :r:an&o, Miallitro do_ __ ~· 

(À Com;ssão de AssU1IOS SOOals) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2142 DE 1994 
(N• 3.113/89, NA CASA DE ORIGEM) 

IntroduZ artigo nas Oisposi~es Espo
cial.S do Cll.p~ tulo IX da Con•oll.da~o 
d.ul I.e.1s do Trabalho. 

Nt. t• - Fica r-estabelecido o art:.. SOS 13 Con•ol.1-
daç:Ao doa.- ~· do Trabalho. aprovada pelo cec;r.eo-L•.s. n• 

5.4.52, de t• de Maio de 1!U3, cem a •..;w.n~ redao;;io: 

"Mt,, 505 - ~rovad~ - JUÍZO que a 

~••Ao do ~ado •• deu por lfiCit.s.vo de dJ.scrJ.nu.• 
naç:lo polie.J.e<a, US.OlóqJ.o:a, rell.'Jl.Osa ou ele natur•z• 

..xual, o c:ont.rat:o de uabalho ••ri. restal:Ml•e.s.do • 

a de•pecl.:l.da consl.danld.a n~a para t.odo• os •l'el. eoa 

leQUS." 

Art. 2• - J:•ta lu •tn - Vl.t;or na 4at:a de •ua 
publ.ic:açlo. 

Art. 3• -~ .. •• cl1apoal.ç6es - c:ontrirl.o. 

Leqislagão Citada 

Decreto-Lei n9 5-452, de 19 
l:aio de 1943. 

·--=- -~,-. 

Consolidação aas Leis do Trabalho 

TÍTULO !~-

Oo Contrato lndtvtdu~1 dO TrabalhO 

(À Comissão de Assuntos Sociais) 

CAo:~u ... :: !:." 
01SPOStç6es fsp•c1a1~ 

A~t 505. São ao1 1eãve•s eos ~~aoa:~~~~~es 
r-u,..a•s os 01SPCS't'vos constantes o:Js Ca::•;:v
los I. II e Vl ao o~esente t:twlo 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2143, DE 1994 
(NO 3.787193, NA CASA OE ORIGEM) 

Alt•ra a redaçio do art. Jl-2 do 
O.c::r•t.o-1<G n• 2.848. d•· 7 de a:r;-
bro ct. U40 - C6choo Penal. 

A:t. 1• - o art. 332 da Decreto-lel. n• 2.848, a 7 

dei ~zsmbro ct. 1g40~ pa.ssa a nqonr ~a sequ1nu. :.:~ç.io: 

"'l'ri.~:t.ca ele; inl'leinc:l.à. 

Art. 332 - SOlJ.<:l.tar, •x.s.o1r, c:obn~r ou 

obt.r. para si ou para ouer-, vantagwtl ou prOl!!•••• 

d-. vantll~. a PHtuto de 1n~lu1r ..._ ato pnt:1cado 

por funa.on.no pUbLico no •zcercic.o da ,funçio. 

. . . hna - ~~~to. de. 2 C~::,u) a S tc1.nco) 

anos. • multa. 
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Pariqn.l'o Wu.co - A ~ • awnent.aaa da 

ll*tade, •• o ~t. t.leqa ou 1ns.1nua ~ a vantaq

• t&lllboía ~•t.J.nada -.o tun?on•r~oo ... 
Art.. :z- - Eata le~. en~ - v~oo;oz:o na dau IH -•u• 

publicaçio. 

A:c't. 3• - a.voq..-•• •• diapoa1ç:6e• -. contri:r:l.o. 

t!ÇISlACAo CITADA 

DIECilETO.Lil M' J .... H 7 DE DUI'.MUO DE IM --............ 
11Tvc.OVIII 

DA EXTINÇAo DA PUNiatUDADE ---""' M'7 &...,.....,_......, ,_,.. __ ..-.: ,._..,.. ______ .......... .. _....,__.......~ ... ---........... __ ...,_....,,._._....,. .. .......... ·------·.-,--..-.--..--..... -··------· ..... ·----·~~~·~ Yll---· ..... -· ...... -------..... _~ .... m .. l'lllllln ................ a.... 
YfiJ _ _._ .. ...._ ______ ..,...._ __ _ 

___ _..._....,. __ ·~~· .... -· .. -- .. _ ....................... ......, .... .., ... ...., .. ,.. ... ._ .... - ......... ... .. _,...,....,...... __ ~_ ... 

ltNU>XI 
DOI CAINU C'ONTI.A A 4DMINIITI.4('AO I"UILICA 

~ruwll 

DOI CI.MIII.I ""' TtC'ADOI POa f'AlTIC\It.A& 
CONTaA • Al*!...sn4('40 1M GlaAL 

M.JR. a...:--.·-----~ .. -~.· ~ ....... _._...........,._.... .. ~ ... _ _._. •• , .... ,e-c._ ....... ................. -... .. _ .................. -... .__ ............... ......... 
- D). - w .,._ _..,.. ......... ',.__._ ............. ........... ,_ __ ............... ..... ... _......, ............... ...... 
.............. ·-·-·-------·--,_,.........,. ____ ................ ,._..,.,.._._ -

PARECERN"250.Dc 199~ 

na corm.ao de~. 10b<e os ~a 
L.ci da Cimlna ri' 101. de 1991 qL>C "lia 
dimrize:st bua da '"*-;lo ...dons!", ri' '*1. 
de 1991, que "ditp6e sobnla ~de ~~o~gs 
decsuóotiiC*(Ui•-~·cla 
ouuaaproYidi:aci.a."; e::oabnlof'rotciOclel..cido 
Smldo n". 201. ckl 1919. que "diapOc ... ~ 
~ dll ~' .. J*ior.-~ 
ailcnoli IJKI. • OC'JII'IZI'Çio C" &.nci-0 da 
~ l>ru.ki-. da --
~-· 

REL,TOR: SE."';AD0RC10 SABÓlA DE CARVALHO 

O PLC a~. 101. de_ 199}. qvo: "fiU d1mruc:s e bucs da c:du.açào 

nac1ocW". teve como um& das mau; nmilnu ç;ara.;tmSOW cm Slla D'lmlmçio na Citara 

11m. Dcpuados a forma pan:~c1puue dr- sua d1lxlra~io E pm:tso rqp$UH que nio fOI 

ouao o ntamc:aiO que o Projeto tceebc:u ao s~aldo Fede:tal: illrllves, de audiCrn.1as. 

püb!Ku. du qU~~~s p&raClplt'IEQ 4l.vet$0$ SCJ:!!~!Cntos lf8*So$ i. lira ed!K'Xtonal. \'llltosas. 

W&es!ÕCS forJ!Il IZU!du VIsando ao apeiÍCIÇOim<'!IIO de sua m!.çio. 

Tal canctm:me.. de :ampla p•m~•paooio eJC~-sc: bem ntma das tdelas 

noneadons do ProJt'lo: l da çOQCo:pçio da.~ como um 1M1r1111Je11t0 pu. o pleno 

~icio da cidadania. 

Coa efeito, a preoc:upa;io de valonzar a parti~tP'Ç:Io dos scuxa 

.....,.~.,.._ ... "' COIIl a açio edueao:.ional pnme!a IOcSo o Pro)do. Anim. do propoA)$ o 

priAc:ipio da ~dade dos dlvcaos sctom: mvolvidGs. com a edüçaçlo -

Orgb normaavos. dM sistemas de o:rwno. asstm como a pvtlt•pa.çio da tXtedadc M 

c:laborailo do: S\lll~ pM'I; a pohtl~ eduw:tonal De fonna $CITICllwlte:. i: prevtsu. a 

~ pelor. smeaw dt CIQIIIO. •ôc: proJn$$1vos gm~S de autonom~a 

· m ·,..., ~ c: de FUlo t'isllno:.cna das unidades escolares pciblicu. ccnn o 

eltjdiw * .aonz.. a ~ daquelas •ptuoli. que DW$ $CDtem os problemu 

~ c que. com snuíta fn:qlllnc:iz. possucn melhores cotld.içõcs para a 

~-~ Ji.Ofo~laQUMSIIIas~ckemiiHI~ 

~ ICitoCICOIIti.tb c-. a ~*fiei~ de pro.fesmrcs.. SC'Mdores e aiii!IOS. 

A lqlllliçto dlts rt$p01111bibdade:s das esf'.:ru de pw:mo i: melhor 

.....,._ Aaila. 010 ~ apcaas poderio aNil', ou mlp!W a SWI aç.l.o. ao enstno 

-SIIIiftíor. lpÍS ~uma educ:açlo bti.tc.~ de quahdade = seus -lemti>nos (),. 

M..ectpiM. por- \CZ.. daocrio limitai 1 wa aruaçio ao at=dnnmto pleno da demandl 

111 cdlt;IÇio Wantil c 110 tmi.no fundamcnul .ante5 de se envolv"em C!Jm nt\C~> 

~ lk casino. A Ullilo aaidari de lUa prOpna tcde:. alem de fi'Wllef wa açi<' 

~de: ...._ia- F.D.do5 c MwtKipios. ~ i. cornçlo das destguallbde~ 

~ 

Slo aabdecidu COfldi<;õts. pm:a • '"'J)liaçio das oportwulbd~~ 

~ Vale datlar que. na hipãltse tio DJo...ofc:rmmento do m$IIJO obrtgaton<' 

pdo Pelkr l'ilblico. ou sua oferta ÍlfCSullt, qualquer ciUdlo 011 CDOdade lqalm~"r.l~ 

~ lláll do Mit~Uti:rio Pübltc:o. poclr:ri a:«~~ ao; J!ldiciãno. saxlo p-muta e~~ 

rilo -ario a~ jUdicu.J coti"CSppOIC5ett;, llm c•mto intetro 0: dcdJCido • Pft'"-l•• 

de ahcmMivu ldequldal; U 1ICCCUidadcs de jovens c ad!lllos trlballwlores na cduc.:~,i,, 

IJilic:a. AD -...o te.po. ilutitiU-sc- a obri~ da oferta de cwsos 110mmos na• 

~ ...... dc CllliEIOcupcrior, PICClída ele: DOtON. CiltiXICrWica ~le 

---·~cscollr. 

U... ~ conquisuo proposu i: 1 da abranaCDcia da ~o 

llilic&. lfiiC iKbli a atucaçlo infanti.L o CII$IIIO fundamental c o mêdio. Etn rcl~ i 

~ obriptóri-. t: 5UJCrida 1 duraçlc qiiC a maiona da SOCtCdadc ICIIl 

illll:!rpreaclo -a.-. vilida. Sobre o ensino lllpaior, mcm:c dmaqiiC 1 defizuilo da 

,._., ele aYaliaçio atem~ ao qual cmrio wbmetl~ IOda$ u mstit;n~ de CISIIIO 

.,cri«. A ~apcçial. a ed~ para u c:omunidadcs iDdiscnas c a cducaç.io i. 

...._,. -.. por sw. relcvinc:ta. capilulos próprios. onde suas ~6cadades .............. 
O empenho cm :assqunr.paddo minimo de qWihdade cm todo$ os ni-'Cis 

de ensino C ll'ai\Lf<:SQdo na \'tl~.dos proflSsiOMis da cducaçio. espcctahnCJt~ 11& 

atcnç:lo <W1a a fonnaçlo de l!fO(euora e il'ca:rn:ir. do magnttno. T:ambcm e:sti. 5<:ildo 

·---·-----
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proposlo ::1 Dllflctt:Q dos~ le:JVOi. DII"'CC!uuyio·~.e >'UpmOI', c ~o ~ 

4e rd~çio adequada cntte o niiiiiCTO «-. ;duoo~ c o• pmfcssor, a eup borWul c as 

o:ondiçõcs matenais do estabelel:iti\C'!I_lO de ensmo _na_~ b&sica, 

O !inan:Wnento dl edueaçJo m:cbc um nwnm~o global ao qUC' r 

cw!enctado o eutd&do «<III a nm.parCn.c;~a c a onmiZIÇio dos ~ 0es1a forma. e 

estabelecida a atual~o bunc:stnl. dos m:unosc para o Qlc:Wo do cumpnaeatO do art 

:!1~ di ConsatuiçJo Federal. e ~ csnpul.ados P"UO'I: ~ os deVIdos rqusa dos 

TCCIII'SOS am:ealbdos_ Slo dignos de- destaque wnbém os dísposatlvos que definem com 

maior pr~-cisJo u despe~ que drvem :lei' cons1dendu COI!lO de ~ e 

dcSCDV<~IVImmlo do ens100 c aqtXIu que slo propnas de OIIUU rubrieu. Fiulmaue. 
~ detcmuna4os cntmos çJ~ para a tmlsíerm:ia de ~ plib\ieos U e:scolu 

o:omumtiniS.. '-01Úession.i5 c filuurópicu. 

Nlo obstmle lodos • e outros mêri1os, o P'ro.JCCO de- Lei da Cimm n-. 
101, de 1993. apreso:na alguns é- ..n de rqulamentaÇio e çerta::; 1111propna:t.dcs era 

sua ~. E ~ o;aso, por cxmrplo. do currieulo da ~ bWca. na qual m

rrunllcia$ e :ldje!Jvações clcme«ssinu do csubclccidas. AlCm disso, ~ de qiX' 

a cd!K&Çio bàsica mc:lui a ~lo Wannl. com SUQ creche$ e pré-acolu. bavcMo. 

porw~to. a DC'CCSSid&dc de proo;.nr o bom s=so e • fle~abdidadc ~~a wa claboraçio. 

cturicular. 

Outro exemplo de 1mpropncdack do PLC ll". 101191 rdacioaa-K • 

criaçJo de umrnm'óet. de ensmo supmor. N•1'91id:ldo:. llio c* .o Poõct Pliblico cri.

UUllNJ.çio pnva:l& de: cruino. O trt 209, 1nc:iso n. da COIUIÍftliÇiO F:cdcnl. õcscr-. 

que o cnsizlo 0: liwe i insc:ian .... privada. &lrndida a c:oadlç1o de tm~ c .wliaçlo) 

pelo p(ldc:T Público. Por owro ta.io. nlo pode constar de lei fedenJ dlspos.tivo 50bre a 

•·=çilu de: e~~udades dos demais cotes fcdm.cro.os. Como~ Ye. o PzoJClO coafusldlll o 

poder de Cfl.ç.io Q)rll O de bl~io de ln$tiNIÇõn. 

Da mesma forma. forma comg~dos ais- vicios cennliadomõ do 

Projeto. COI1IO o que euabeJeeia K:l' da llmio a compccà~N. pca aprova' ~ 

eduçae:1onlis e~Cpm~~~C~~taias coa àilo no imbito dos demais ~ de ttiJIDO. OWo 

aspec:IO alterada ~ mpei10 à inadequada exciiiSIVIIbd:c toKCdida à Uaiio ,_. 

acdenou e avaliar lllln'e'tSJciades. 

Cabe meneiorw- aitlda que ni!l nos. pM:CCU WIDI" • ~ de qur 

o fBeasso escot.v no ctJSino fimdmnental posu cc:r compclo oaat a aiiÇio de .-is ura 

~ficado.~o.i nossaopç:lo pela IIDKidadt' ~t ni\"d de.:asino. 

c- o objctivo de-. c:omF' .os probleiDu aponados c de-~ 1 

proposiçto como rca\mcmc ele dimnziCs c bccs da l:llb;a;io, eAiJ 1a1e1o .-.so 
S&lbstitu1tv0 .o Projeto cm málbe-. É pn:àso rePnr que. I:JICSII' du ~ 

~ o Substrturivo mamtm a t;ODC~o c a es~ bisieas do Projeto orizinaL 

P .. o nbalho de apcrfoçomiO!lO di n:âçlo do Sul:lsrdurlw foi de 

snnfk validade a c.onui~ de numerosas EmmcW apratiiiM.u pelos ÜIISUCS 

Salf.dorU .o PL.C n- 101193, Algumas de-las apontanm iocoeltDCiu 110 c:oipo do lr;Xlll 

do Projeto oripw. outtas U'01.IXeram dcfiniçOes maif. pcrtiDcnla. I:OIDO 1 Jdldva. i. 

cducaç1o cspeçi.d. Também fui ~ ama coacepçio mm~ de cducaçio 

profiWooal. 

Mcrcccm lllCI)Çio especial as En!c:Dclas de n". Ol. do iliiSUe Seaador 

Mçlo B&~lar. c de 11°. 1.10. do nobrt' Se~ Darcy Ribeiro. Ambas ofm:ccm i. 

~lo do RcWor o texto modificado do Projeto de La do Scado n", 67 de 1992. do 

Sauldor ~.Ribeiro c de outros parlamC!ItUe$. que i;uaJmellll: "dcl"mc dildrizet e 

bases di ,Wuuçio rw;umal.". O ICXtO moclificado. ~ ns AuroreS das EmmcW 

ac:una citaW. iDccrrporou 1 maiot P'"'" das suscstOC$ que lhe- foramol'crec!das pela C as&. 

auves de Ecncnc 

. ' 

Iaieii!Jnenlc, .: preci$o indicar a lll2'pOrtillcia do PL5 o-. 67192 = 
mríquceimento impa' no5 ckblcc:s que se tra\'11111 e&~ todo o Pais DO seatido de busl:a de 

soluç4n pan. os~ ds cducl;lo bnsi1cin. A~ certamadC ~
se por significativo equilibrio entn: o cst~~belcc:imcnto ck dDposiâvos retlisw e 

movadorcs. ReJettalldo txpttSS~~DCDte a idéia ~ ck que bula ~ em lc1 

Oetmmnldo pnneipio que" se eswi nnsfonnando a realidade. csze wlioso Projeto de- lc1 

nem por ISSO c1ew. de la4o o cpimo di criltiVldade. Dl.i. por exemplo, a preocupaçto 

que .-ibta COil1 a busca c!& lllnnmill ea1re 1 a;lo dlf. diver5u ed't:!D de pvemo. 110 

mcJaO tempo em que. Dllma Jtiwde !XIdjos.a. C samor& ele W1ta poiCmic&. ÍliOVI. ai. 

~dos .. -.cis~ 

De fato. Wrio5 dispositivos do PLC a-. 101193 puõcnm ser 

iiped~. u Conaa do SubstiMIVO. pela~ empR:CI>dida. cem o PLS ri'. 

67192. Oemre os. di~ ~ Projeto do Scaado que foram siDJplesmenle 

u.eorporados ao Sub$titut1vo mcruaa destaque: aquele que institui processo aciocull de 

avaJiaçJo do ~ento cseoltr, a ser çendt=do pela Uaiio. em colabcnçio CQID os 

sist=aS de aLSUIO: e o que faculta a çnaçio de univcnid.Jdes especlalizldls por c~ 

de saber, Da mc:sma fonm. merece reg~stto dpeCial a aprowçio. no Subnituu~o. de 

di.wnas Emendas para o ..,erfelçoameruo do l"rojeto da CàJnara. c:om: o espiri.IO do PLS 

a•. 67192. allfC$CTitadlf. pelo princ!pN s~g~~~.âno deN Propo~1çio, o li!Wn: Sctw!or 

Darcy Ribeiro. e pdo nobre ScMdor Magno Baeclar. 

TwniWTI com o·Projeto de Le1 da C :íman. rf'. 101, de- 199J, dois OutrOS 

Pro)dOS de Lei que wnbém objmvam &pr~m01'31' a cdu.;açio n.M:IOIII.I., 

O Projeto de Lci di Ci:rwa n• 4S. de 1991, da iruciauva do !lustre 

Oepwado F1on:stan Femmde$. "dispõe sobre a ~.meesslo de bolsa óe- estudO c pesquisa 

-~ c ü ouuu J'I'0'1dCnc,:as" A Proposiç:lo .: jusu c oportuna. 

Enln:Wito. n1o cabe inelui-b 1\& Lei dc.Dm:ttun c Bases di EdDat;io. por ntat de 

tetM espco;:ilieo. a $a' C«11eelJPPado cm lc1 pt(lpriL Sossa opçio é. assim. pela 

~do rderido i'toje!:ode l.el. 

Ji. o Projc«< de Lei 'do Senado n• :!OS. de 1989. da &lllomJ do Ilustre C'(· 

Senador Jorsc Kondcl' ~ ~dispõe ~ os objctivoS da ~ supeflQI'. 
~ - -

cStabele~::c o:ntêrlo$ p-.. a ~i~io e func,onammo das ~ lnsilcirU. e 
diOUIIU~~. T.! _.va, ê, sem diMda. ~de nobre pmlCVPIÇiD 

com o cnsillo superior llnsilciro. Contw5o, seu objeto mcomra·sc comanpl:ldo 110 

Pruje«< de Ld.dc ~e Bases da~~ d& Cimua. c:.om U'&llllledQ 

m scmcU..UC.. -on disàm.o. f.5S1m smclo, .nosso ~ e pela Pf!:judi~ da 

~ c du Emelxlas a ela apracnmcbs. 

eor. base no exposto. $OXI\OS pela apronçio, na forma do Substmmvo. 

do Projeto ele Lei da Cirlwa a•. 101. de- 1993: pela~ do Pnljcto de Lei da 

Cilnu:a V!. 45. de 1991: e pela pejudicl&bd&de do ProJeto de Lei do Sen.do ~. lCII. de 

1989. 

PARECERES SO•IlE AS Dttl'mAS APRESENTADAS AO PLC ~. IOI..,l 

E~ENDA. :'11".1 

Mera arcdaçlodo ut 135 A ptOpOSIÇI.D "'II& paaW di: -4" pana 5' scn< ~ 

cntrqp: do cmilicado de QODdusJo da pnmcmo etapa do casino fundarncnl&l, ~Cl'ld·• 

~CIIIftl os .... 13S c 26 A proposta c vUda. mH foi~ pda ~ ~ 

art. 13~. o:m ~ .a~ du En:ndas A's. 101. 2.)4 c !60.. que sotio:it:llll ' 
-.ticidodedo emino !ilndllncrul 

Narcjciçia 

EMENDA N".: 

Stlpriino: 1 ~ ~aTniNÇÜII<ia~dtztn</.:l t J, -..•m .A· 

frnnB~·. no IDCiso \',~o~ do ut ~ Sus=Jo Opom.ma que comribu• p:.u 
aper!~odof'nl;elo ---
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• l'ropeallqueuja~ldocomo StJbsiiMriOOIC!noii'IO<IifgdodoPro~o 
"" Lei do Senado rr 67, de 1992 o ld"mdo l'roja.o ~ atençlo apccW, tendo Sido 
iDcor'poradu ...riu M ou.u disposlçau 

Pela l!provaçio parcW. nos l!:miOS do Substlwii'<O 

EMENDAN".4 

Supnme a apruslo "aJlcoi/J>Ih Mhrw ~ J'llWS """ ~. 110 1n. 11 J 

Sen:l dirw;ll. li1o ~ ...avd K clilnCIWQn&r u do:spcsas de e&piii)ÇOCM pon;;c:ngaetn dos psros de ...... 
EME!'IDA N". ! 

SUprime o parqnfo 5" elo ar:t 49 O reo:so com o proiOfll&nlCI>Io ele curso 

nomal C: lq:ltimo. pois- CSSll mcdldl """" d-t.r eiS pn~...,.m candodalos ao lm6'Sieno 

Embon &COIIucb em su. ~ 1 Emenda Ido !01 intqnlmem~ aprovada ~ 1 &ee!t~Çio. 

1105 ~do SlibstiNlivo. das EmenOu rt' 113 e n" I ~~ 
P~ apr.,.;açio parcu.J. na foma do Sukmuti\-o -

EMESOA N". 6 

Com(!C' unpropneGadc na redaeio do incso 11. pangrafo """""'· ., ~6 A. 

llfOPOSU apcrfci.;e~~ o Pf~o 

Pd&ajlrov&ç.k> 

EMENDAN".? 

Allo:ra os~ 12 a I& Alllda que :se ro:onhcça como JUIU • !I«<QQpll~ 

~cm tomar a LDB menos dt:alht$U. optou•st: pdaii'W'aller>;io d:lt veRSo onlllflll ..... .,_ 
EMENDAN".I 

Modlb o caplll do an s• ('I;HTIO • ClqllnSio "dlr~rto 1«14"' te cnam;n 

~ ocpioCIIad:lt nio KJUISOU pmn:mc sua lkctlçiQ 

Pela rqeiçlo. 

EMENDAN",9 

Substituiopll'llfl(o "o:ocloan.l9por ... _.nito 0_ ....... _ 

de pnon<bda c r- doe .o;Jo par p!anuçlo d& ,iomMa---~ • ...
Comudo, o SubJtttiJiivo ~~~&~~teve a . . ,,.. onpa.l do I'Jo:rC'Io, ICIIdo 11111 ..._ o prirlocipoo • 

-"""' Pci/Rjeiçio 

EME!'ODAN"'.IO 

A,çrcsoerU ,. Clq>t'CSIIao "Dutn/<J F,.,.,. ao .....- U!licoo tSD an. 12. 

l.t$tttrA prepostçlct, que vem. c:omS'f ~ do Pnljao ..,_ oali!ir lo .Dillrilo ,...., --
.EME.'WA N". li 

lndul. onde .:ouber", 1 obnptoncdNc do profnlclr de EIIIDo ...-oWic:w o 
mtnHIIO de: dez horu :lei'IWQe :10$ alunos. ~ ..... • ~ ~ A 

mlO<>CIIIIIUIII\"Cn~Unatndiusa~-~·CIIIIiao...-~ ... 

EME.'IiDAN".U 

ÁJI~ o. elo an 12 l'rdériu·IC,.... • ..-lo -s... • "
"" tiNdo" por melhor se ~ c:om u expresll)a m-a-- 011n11 .._ * 
e.wno, fcport.vldo-SC, pois. todu da$, ~ ... tw.• pif!!~· . Vailo.-~ -~ • 
Dtstmof~ ' 

Pda rojeiçlo. 

EM.E."iDAN",U 

Acrescenta novo disposió.,g re~a:~r."O 1 ~deu.~ -..-t de: 

1valia;lo do rendimento, ltl!t imbilo n.adonal Propoa vilida. que III* COMrDiir pa. 1 

mcillona da l!ducaçJo nc. Plil. 

Pda~pWai. 

I:MENDAN".Iol 

Modilbo!BdJo lido.,; 39. kecprtUIO)~~~--c 
mau; .o.brall~e. devendo o ~o~ a du st ~ ....... A 1'8Uçla r-1 do-.,.,. 
CO<IIudo. b dada pela Emenda n" \17 

Pd&aprov&çiopwdai.--do~. 

EMENDA N".IS 

Da nova recbçlo aos an.s, 17 ·, 91. que: u..n da rom-ç~o 6e cduç.f,dom; 

.oÜida que iC CDIISl6cfe JIISIIfieaoill O empenho COm I WJincia ali R proniOYlC'" ~ 

CSini~IKIJ'I"l)Ce:UO dcforma;lo de~ opi,_Rpd&fon!lll ~do l'rvjo:lo 
__ , 

EMENDAN".I6 

lm~ novo dis:posnr.-o q,~e dis;>ok :IDbrc alloc&çlc ele~ !\runcaros, 

tendo como çm,;,o_~ 01 rca.LTS<l~ nwerws e llumano5.. pan. que ~ ~o 1 cada 
ai!UIO o padrlo nuruono doi qualidade A <f.efilllçl<! de cri1trias ob}euvos paro. .>locaçio de recursos 

e fiúic!a:ftcnl:al CONUdo. consiclm.~ que o PrOJCIO ja os delmnina. ck !'or1u ~e 

"""""" 
EMENDAN".l'l' 

Pro!~& t'onnu de Of!IJÚZIÇlO p~tl as instítutiçõcs do: _..a tupencr publi<:ZS 

A..lJ&tllllla de .aoom. &bsoi!IQ do c:o<p0 doc:em~ nos or;.ios o:de3iK1os c ~ aam- a 
tillenlade dausoo;açio ele 1:SI\Id...res em diretOnos o: rmtros academicos. do fundamenws 

Pda aprovaçio parci&l, nos termos do Subsawtivo 

E...'\tESDA S", I& 

Jndw dtspOS!ti•'O çresen1.111do emmos para aa~QQ.Çlo de ll:QnOS IÍII&Iltt~r«o 

O SubsuciJII\'0 llllmtve a venlo ori!1naJ do PrOJC'IO por plp·la a;11'opNda ..... _, 
EML"'DAN".l9 

Modifica omciso I elo pan.grafo t• do an 19 O ensir.o pan:ia1lat deve ucndc:r 

aos pKirl>e:r; do sislel!Ja; doe ensino como um !<>do 

Pcla~rova;Jo 

EMENDA!\. .. ,21 

ModlftQI. rcdaçlct elo ln<:'tso IV do an <17 Os 1Cm10:f m:lis sirTIJllCS fac:ililam 1 

~~o COII:$C'I"'""'e ltUICbmcnlo aos precr:uos leg~~s 
PcJ. &pfi>V&Çolo. 111n 1Cm>0S do Subn>Nll\'0 

EME."iDA N", Zl 

Modiflcao-.cisolllcloan: 109 A~COIII~<kl'onna;io 

pro6s3lonal ele: -..cm pUbliça ou ~ e proc:otlcnlo:. A proposiçio foi corumplada cm 
- ~ .aà:da que- aprOQÇio imqru tenha $ido~ pda.-.bÇJo de~ 
qut: ~ a IUprCSIIfoo dos md:sos do ftfc:odo aruso 

Pela ~ puçi&l. na fOfTIII 4o Subotii!Mo. 

EMENDA.ff'.U 

AcR:sl;lctU disposilivo que rcssuar~ o ~ de aplicaçlo in4evoc!a 
Lei apeafica. pmriP para~ o saiano-eclucaçlo, <ievai t:aar deul qt.l$10 

Pc:la~ 

EM.ENDAN".U 

"AcresociU 11111 pansr.fo ao -'" 7:. propOftao 1 possibilidade de mC'I!$10 eh 

autonomi:a ~ • instiMiçõa de alta o;ualificaçio aenll&i. A :IU&edo 1 vdida. m.u 

~ 1 ~de uma lei de clitctri=; e bases U -~ 

Pda~· 
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Modl5c:a o parasrüo 3• do 1n 43 Por se «~ftS!dcnr • pl'(lposoçlo onpul 

do~ de aa&àentc~ JII!Bou-SC:IJIOP(I<tUIIG o dcullwnento propoJ~o 

""""""' 
lnc:lui 110\'0 paria:rlfo 1o0 "" ~- cm QIH: c flculla:b a cnloÇlo de ~es 

por QmpO$ do ilaber A ~ e proccdclllc c ~= senda lpiJC&da .;om su= em divt:nes ..... 
EMENDArrr.17 

Modi.lkola ro;laçjo <III .Jinca 11", ela iDc::uQ IX do UI 4" Nlo h& duvida da 

í~ 41. ~ de ·- mat..WS" enc"" os inmmos do processo de cmno--= 
Propõem rnodúiCIÇÕCI ao VI :0 A ddino~ das cal:t'SCN:I' d.u. IIISbll,ll<;.;.,. 

pri...t. de- Ji roi - dcblto;la, I;OftSldrnnd-~ a pn>!'O'h;lo 

conUclll no l'ro)acl. 

P&~ 

EMENDAN".n 

Suktirui oa ~ do 1rt 41 por um nove ani,ao A ptOpCniÇio sup« 1 
aiaóncis de~ di~ de insutuo;l)cs que ofereçam • cducaçio lllfllllll O <I~~ 
1iu. ocone ao a~ AJiim. .Jem daf. CftiCbc:>. o;ommuariam a f'unl:1onar asas c:on'klnH""~' 
cmti'DS de puericulrura c «<fJJ:: Em ~ pc:st' o :IIU<!r..-.:1 ral~m~o da pr!)po:na. o Subslnut"'' 

~ am .a~ oriPW do Ptojno. que prevo; a ofen. de llduciçlo lllf:.nnl em .t.'" 
tiposlk~·cnclle$e~ --

5upnman. por 'liaO ele: ~e. diSjlOSIIÍYOS ~ 10 

COIIIdbo Nacional de Educ&çlo e/ou ao Fonam NaaotuJ de: .EdUQçlo ..... _.. 

s.-o~or do.-t 17 Acollibcntç.loenm:osJ2S<1!:111UdcotftSIOIO 
r.knl...m..J c lllllllic:iPII dcw: l(:f aubelccldl por lei complemmw ..... __ 

Alcpm. 1 ._rtuClo1111hdadc de dlsposnivos ela ...,,OilOiml de zc:stlo 
• IÕMioccÍIII c parimoaiaJ proposta pan. u ~cs 

Pdare,eoçJo 

E-~tNDA N". f5 

Sopnmc: o an 13·7 1:: SCU$ puq:rafo:~, q~ 1~ das escolu te<:ni<:U e 

...,.caicu e 0 c:cnlros focfera~de oduçaçio to::noiOSIQ A tuSes!IO foo a.o:a11. poiS O 

Projclo om analise nlo tem çom,pero!ncil. pan. dispor~ o assuno:o .... _ 
Estas~ solil:iwn 1 supreuia do lllci:so IV do § 1• do an 19: que 

paNe • libenlaclt ele orpnaz;açio ~ c ISSOC:Ialiva nas insaruiçOe$ ~n•Ws de eTI$lno 
1\pawcksta ~ Ja' cima. vlk I pma reforçar O pnllCip<O 

J>dsrqcio;lo 

Prop&: a pOULboli<!adc de enq!Wir>memo du irisÍtulç&:s p,;...-a.w de o:=no. 

contetn9l~dai na 111 21l di COII$UL~ Federal. em IIWl de uma c:.~egona T.l.l pnnc1p10. 

eol'!lu4o. nJo e ~-...:Udo no teltO onJ&Ir hivell6o n~c!ade de ""Phgt:a-lo 

Pela rCJt~çlo 

N proposoçiks supnmem o:<pres:llo no e~~p•t do ut ~L Mirando u 

umii!.I>ÇÕCS pnvadu. q...c recd>cm recursos publ!ços di obeti~Cnct.' ~ delo:<m~~ dutlnzc$ que 

--déverio W segu>du wnbo:m pd.u. IIISIIIU1.;6cs pubhc:u de od\II:.IÇlo bast~ C01110 05 r«<,U$0$ 

&lo pUbliCO$. c proccdc=te o =W>dccmcmo du dlfOINCS proposas · 
Pc4'C]açlo 

,o,Ju:ram os criu:nos de tl.Collu. dos· mc:r1b<os do Cõn:lélho ":u:ooftll de 

EducaçAo O tema~ roo mt~cmc debatido, n.io stl'do con,·cn~me y<Omo<ld' mucilnça 

Pc'..,r~o:io 

A.Jta'><ll a &hrlca "'!" do ""'"" 1· do ut ::6. c:Nbde«ndo. no En .. no 
fundl:ncntal o lJliCIO ws 6 anas, a cn1et1o di es.oia c: se CXI:rlll' vaga. ISSml çomo 1 ~ lk 
4 anos em~ aclo.. enio eDp& A éiYI~ do en!Lflo fuM&ITIC!IW f'<l• I'CYI$1& no Subwruii'O la 

u OUlnS suges~Oes da E.menU enrnm em 'onflo10 o;Qm pollloS fulldameftla~J; do PLC !0119~. que: 

o Sub51otuli~o mantO.:. 
Pcbrqoçlo 

E~ENDAS ~a. .56 c: 11 

l"r9pOcm :dteuçlo 1111 ~IRQ"(' do onc:oso 111 do 111 ::9. ~.do ~om~u;lo a SUca 

rc:daçJo De f:co. o 1~0 do !'rO)C'IO e ccniuso e cs1a ~ndo çom!IJdO pc:lo Sllbstmmvo. ~ 

e;n senado difm:IIIC do IJI'OI'OSlO pela EmeDda 
Pciol ~o~""' termos do $ubmtllt>VO 

EMENDAS N"a. S1 cM 

Dlo nova <edaçioa&b!>CII "!I: doUK•so Vl do an 19. remc~endo I f«<.l~ 

pata o r~ QCQlaf c1o ntabcJKÍI!ICII\0 de eriSIIIO As Jinb4 I!Cflll~ da lliCUIIC"Içio, 

encreufii!O. proo;aam ser cmbelee•daf. m. LDB 
' Pda rqCIÇ&o 

EMENDAS N"a. 5I cU 

As Emendu ~rnci'Q a P'Ja.n "publica." <lo Clput do on ~6 A. ~ 

altera ponto ~ai do PLC 10\19}. quejulpti'IQS w1ido II'Witer no $ubww1n10 

.M<><~t~c:am 1 ndiÇiO do 111CÍSO 1 &> 111 70 As J>fO!>OSW foram ~du pcb 

acci~. n& forma ~ 'Subs:totultvO. da Emcndll n" 17 

PelarC)C'içJo 

Sunat:.am o .an 109 c seu-s ínãSoS:que tntam da isc:nçlo ou :~~~spc:nslo da 

ccalribuiçkl do ~ A propom. c v~l<D. uma vez ljUc: o :wumo ~,_ lO' 

~o cm lo cspeafiCI ..... _. 
EMENDAN"."I 

Acrcx:eata dlSJ)OSitivo no z.n ~· . m'lwndo ,_ o;!ucaçi.o pua o ulru:lto nos 
mvcis ful'ldamem.al e mo:lio Apc:sv d& mdls<;uuYCiuulldldc desse c:sllldo. em nio c: nwcri& de 

uma la de: din:o\1:ocs e bises da cduCiçl.o Alem dl»o.. o PLC J0\~3 co~~~~:mpla 1 ,. forma do 

Subsmwvo. no an.Jo. § ::0. inciso tno enilin•· d~n de-'a'eS ~s. quc ~o clo•-er 
de rc::sp.et~o IS las, •nc:luSI'o'e udo lriru.l!o Os 'll$ICTRU de ensu>e~ dc:vcd.o IIS'.Ir do -.mo 

""'"""" 
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l'niJik & includo do c:swdo de t«nku. de lrripçlo 11U CKlliu de lillslno 
II!OdiodoNonbl~ E:llC COIIIeUdo, apa.vd& -imponincla, ,.,.., ser~ atiJIIU.Jei de 

diremzes e~ C. Clduuçlo i.aaoa...J O an 30, § or .• do SulntrtuuvÕ~ perraqe ~ 1 bue 
nacional CDml1ftl diX ~5 iiCJI' eomplcmenwio em wt.sist~ de easi[K>. de acordo c:om .q 

-.c~t::ri$11cu rqjonul ... ..,.... 
EMENDAN'".6J 

Acraccata J l" .o- &ri--l.cJ. Iludo pnzo a ~ p(oblica$ c. 
Amaz6sli& Lepl ~ cumprir detmnanadu ms=cw =~ no l"rqcco bc aaw:o n1o 

<k:-.T- tmado 111. lei de: cl.<retri:= ~ lwcs em Vlnudt da ~do 11!11111 c.bcn aos 
ór;lo5I'CÇIOIIU.VC11i pela lvaliaçlo 1111W1CJ0a.1J CRipu.lu ~ ~ ~ JXUOI. 

''""""" 
EMENDAN"',IW 

~. § ,.. 10 art 94. dlsciplinmdo o suYiço de ltlpCfYido pcdaaOJPCI. 

Esu: Emcndll c propom; c:m lupr ~U&do. poos o an 94 dilpOo: sobR: C$UiiOS AJc111 disso. • 
~ cnua ez um nrvd de daallww:nto ~mpropno • 1111111c1 de doremzcr. c bues. nwwto de 

macria da compe16.aa doi~~ liaemq de ~no F"onalrncn!e, 1uo outros profinoon&~s 
baPdosa uea. aJán doJ IUp8MSora ~OJ!KO'- que: IUibcnlmcr~ Jiip-lk .tesuq~ 

"""' ......... 

~ • e.ocprado •do <:r~SiftO publico" 10 inciso V1 do ar'l .,. c rc~n o 

panarz(o unicct ~lrt'SO ~ • s=Uu democn\JCI. .-~ prMda. De tao. ~ 
P'OIP"** apafciç;ol• I ftiCII.çio aawa do USO dC' tmnos IIWSIICQÍS. l'or outro lido, &liey&d& 
~ nlo- plftiOal antit-

Pda "''flMÇÇo p&fCIII. rwn tennal <lo Sulnl~. 

Suprime no .n I<J o§ J' corn stus 111050Sc o 1 zo .que II'IUmdaa&don:açlo 

para o ~ de oiiSiorwçOc:l; pnvlda. dt eot~~no. E imporw~~e a preMIIÇ;I dess6 

dospoSIIIVOf ..-iJando a qu&lidadedo amao pnv1do .......... 

EME~DAr'lo'",'' 

EsQ projiOiiç.lo &hera • ndaçio do incuo lU c --. 01' llacoa IV c V 10 

.n: 136.. ~ clisp6c IOtq a rdaçlo ~ de~ por nivd dt _.,, A 

fbibilidadc:~ pdl: pruposiçlo foi ~pdiiiCZitAÇiodl E-m rf. 70. 

PdarejcO;.Io 

" Emenda :oaaecnca ~ único ICl ar'l 1 J6 • ..,:Mdo que o IIÚIMfO ck 

alunos por prorcuor depaoda da c.osw;cpç1c ~ di institulçlo de cruiiOl' A riple:z do 

II::CO lN~ filo okYc lU 11111\llda 0$ SÍ&\:cnlu de moino dcMrJo - ~ pela 

• - ampiilçlo do ..rc:u...-o -·alunos. , ... .,..._ 
DIL'<IDA. S". 71 

SupntM o pangrdo uaiw do ar'l n. que • rd'CfC a MAoriDçlo dt 

filncioMrnc:la:o c a .,peMS~o dtii!SUW>Çio pri\'a.da dt- superior ~c de~ 
<:UtSOf. Ê unportaate -a- escc dispositivo, a &n tk ~ 1 4c:xaou h"(M da rd"md.l 

eompc:tàlc:ia. quando o.-- ~dcmonstr&rcm e>1ndíçks JNr& o Jo.l aertiàcl 
l'cl&~ ._ . --

Supnmc oilloso UI do an. 41t '1'1'1' ~sobre o.,. de lfnsua~.,,~ 

modcmL Par& mpeiur 1 C11n1Nra do PLC 10\l'õll t- pr«ito ,_. - dintnto 
~ Qs...o.iMJYopn><:IRO.Id.t,...rormamii,~IO-. ·· 

Pda~çlo 

A&ICIIIll. propOeacom:çio de cm>ta:..io;ono at 67. § ,.. 

l'd.o lpfOYaÇ&o,- ftmiOI.do Sukucutl\"0 

Ik -I'Cihçlo ao t 5" do an .ol9, 'I"" .., rdtl'c &5 &nOd.llldacles tocrJca -e 

IIOI1M1, - dunçlo c em;.o ~ A llcx.ibUi<1ldc requend& pela crncncb foo 
~notS"~odo SubllrMNO 

Pck~.,..a.J 

AEma>d&~o§7" aoan .119,quecriaeutSOideii>IIC!alldadctu:l'lca 

em. nr.d de E~o Pfo6saonal inlcrn>cdi&ria. em~ o IWYd tnCdio c o Alp<nOI'. com o 
objctivo dt f'orm.çlo profissioot&J p&ra on qJUSOS dos cunos de .......J ~10 A ptOpOSU. c 

~ mu ..a. IIIIJIIemaUç1o c1ewn. ser ~ - c.oncSiçõcs do C~ JObre ed..uç.lo 
pro!issional. cuja rtdao;Jo ro. ~ an srmc1e pane. pd&s Emendas n"s 114 c ua • 2l3 

Pdaaprovaçlo parcul. nos termos do SubSfinnivo 

EMEI'iDAN".77 

AlteR. a~ do mciso IV do 11'1 .. t, tons&ndo 1 "fdo<ofia" e 1 "Socooi0811' 
ddOf'hna< opunvu para o ~ de ........., e • .., ofcr-.d.ao, obnpto""" pua o aluno 

Nlo ODilVCIIIIIIOC!i6earo c:w-:1~ de obrisatonccblk dc::JaJ diso:Jpünu no PLC \Oii<IJ ,.....,...., 

EMENOAJ'(".If 

EMENDA N", ll 

Doi ncwa rc:daçlo a.. -I l4 A~o àd!Alnwdc\"1: sercon<:d>ída como 

101111 maodolosoa de eNIIIO c nl~> o;;omo "'""' tnodalidacle ~ oducaçlo. ~ .,clk ronm 
.alpuna domlllw • ilnpor!inçia de .... W)onuçl.o --

EMENDAN".M 

Modiftcaoo:apon:doan n c~:a~do~t-.an~ 

okevur que·~ i d.isUnaa fiquo:RSm~&•IIIUaocraino ·ramll". 
Pdanjeiçio 

EMENDAr'lo'".a5 

Altera 1 fCIIaçio do mam I do 1rt !6. pos;ibiliarldo a iseo>Ç$o de tii"IÍU 

~c tclqtllic:u pan a c:duc:açio a dosllin<:111 J~>SU~Icmbranr;a. q~~e apcrt'ciÇOI. o l'rqclo 

Pcl:a aprov:o.Çio 

5upr1mmz o ~ úniCo do an as. que afirma ter a eoluQÇio • <!OSlincia 
apcnU fu:oçlo COIIIplclnenw na ~ infmul e 110 enaoo ~ "É proccdmle a 

"""""-
Pcluprov:açlo. 

EMENDA N" .11: pUCICa" comum ao da Emenda ri' ~'1 

EMENDA N*. -,o, parecer comum ao da Emenda 11' ~7 
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DIENPAN".91· 

~· arti;.:. ao CaP,rulo XV1 • .....wldo IObrc pro~ de <Ó.lCaÇIO • 

dixinc:ia !!lo-formais e ck trei:lZ&toemD, dcsecvolvKie>$ por =tidr.dc:s di. SOQCdalk aVII. sem 6ns 

~ A proposta csubdcc:o: detalhes Rio ~'''"'' pan; uma te. de dircm=: e bases 
~larq .. «<I 

EMENDAN".N•parecc:rcomu"'aod.I.Emcndan' 60 

Ei'oiESDAN". H 

A11era 1 rcdaçio do an: : 4. iiUi!crind<! '!"'! nu outoru!Ç6eo! m.h1~ dt: ensmo a 
o:qu"·.alCnc>. de CSNdos sqa ~de acordo .:cm 110n:w ol\l.lftdu do Of!io noi>IQ!lvo da l,;n~lo 

A proposta esqw:a:, ~ntudo. que nem IOdos os =abdo::unemos nuli!&l'6 <k ensino n:lo 

Pelmjo::içlo 

EMENDA N". t9: paret;er oomum ao ela Em:!!da n' $2 

EMENDA N"'. llll 

o'Jier~ & olu'le& "1)" c1ct inaso l in ut :~. :wSCflll'l~ a duraÇlo mmuna dt 11. onos. 
p#lll o Ens.no F~ sem. o:upQ A ~lo .p:rl"cõçoa o!'TQJew. po<$ a c:niÇio de: m.ll> 

11m çeru!\Qdo em rwh o:oncnb<lma para dnn111urr o problema do hc:uso aeolll" Contudo c 

prcf"mvd nlo csupular os oiro &IIOiõ -«11110 pcnodo ,;,mo. poh a r:xtc=lo da C$COland>.dc 
obnguiln&. o;m ~o ao cnsmo D&dío. j.a ~ pre:eno eonsntudonal 

EMENDA !'I". 10% 

A Emenda prcpõt: que os ocmros fcdcn.i~ de- al..caçio teconoloJie.a sq.:o 

induidos no Qput do 1ft 144 c no seu parq:r&fo unoco A p:rminlo comida no Projclo n1o 

precisa comw na lei, du •IIIP'"=do. no SubAiMMl, do refendo aruao .......... 

A.l Emcnd.&s propõem a rctlr.lda de o;~.presslo do ut 13' Com efeito, o II"IJ$0 
C inc:onstiNC!on&l, por Yklo de- i111cwiv&. tendo udo ~ no Subsunrtlvo , ... _ 
EMI.NDAN". tU 

~ al>I>Cll "r" 10 inciso E do on 24, mclu•lldo um ~ do 

- nuliw. illdQdo l'flo &wi.,.MIIor das fol;zs Amwla5., no Consdba Naoonal "" 

"""'"" 

Alttra 1 rcdaçJo do inaso I do on t:s. viW>do RWor scgwmça. pua a 
ttaiiSfer~ ISCCI!arde ~ rndiUr ou de= d~~cslcpis 

Pcll.aprovaçio.ru. fonna do Sub<l.ot~U'"O 

EMENDA N". I" 

A En>c:nd.o proplle IIOV& ~>o;lo ID &11 'iii. dc:f~ I cx;l$lo!ncia do 

ÓOIIIorado I&ITiboi:m por meio de- c.oncursos. ]1\Tcs pu• dtl"es>~ de 1cse Tal prinapoo podera Jef 

csubel«ido ~ univer$odadcs.. no ex.crcicio d" :1111. '"IOIKIIIIII 
Pebr.,jclçJ.o 

D'IE.''ODA !lo'". III' 

As Emendas~ 1 JUbSiiw>tplo d& Cl<prCS$10 "fo~ pr~:~fi#lonal" 1'0'" 
"eclu.eaçlo protis.t:ional" no lexte do PLC 101/93 A ~lo fota.o;cot& , ... , .• , ..... 

E.'1.tE."'DA N", 101 

A ErncMa sug<:re a subslitu.oçlo di. eocprnslo "fómlaçlo lc=co-profiSSJ.onal' 

por -~ pro6ssloml" no lnto elo PLC 101/9~ For :ICf ele p~ ...udade t$U. 

ut11fonm:.açlo, a Ememla foo aw;ad.l. ,, 
Pda a;>rovaçio 

EMENDA N", ,., 

S...pnmc: exprnsil) do apool do on 12. reurando ,w Si~.._ de: EnDno da 

Unolo :u mst~tU>Ç<Xs ck ensino supcnol' de iniamYI p...-_ A m.aiar pane dotE JUdO$ 111o ,...., 

cxpcru:ncia e c:oncl>ç6es 11'111~1 e humanas ~ 1 supcrv~Jio;> deuu II'ISUNoç6es Connldo. a 

posublldade de ddegli;io data a~mpe~<!ncia ao' Estado$. IU!ID<!a no Substi!IIOvo, uende aos 
ICIJlnmot rc:cbmo5. de Estados ~ Jl lpre:!.efllam eond~ de ellem:t tal WV>d.zde 

Pela rqetÇ!o 

EMESDA. 1'> ... 110 

EMENDAN".lll 

Allen & ·~do ~ unK:o do art 13, tambCm ~o • 
au~ do !\lnc:i<>namcmo e a wperv~$1o de •nst•N~ privadas de tm~IIQ :1Uf1C110r nl,o 

univm:IWIU e de ~oa,~~ cursos 

Pcb R)e.çto, DOS 1mnos do pat«c:r :a Emend& rr 109 

EMENDA N'. 11:1: 

S11prime o ...ciso XV do 111 "23 mirando do COIUdho Nac:ional de- Edu~:o.;;.!.o• ~ 

campetCncia para ":wtonur o ~das •~stllu~ IIJtWdaS 6c CftiJnO supc:nor c .k 

Pcl!:~ nosto:rmosdopuci;:eri<Emcndan". 109 

EMENDA N". 113 

Propcloc SÍfll- o art ~9. cm ~ .;:cm 1 pl"CipO:RI ~ ,. 

Elner1da n" 114 A sus=cJo mcn.ce wr acal&lla 

"""""""" 
EMENDA N". 114 

A E.-.:111 pl"op&: 110'111 ra!aç.lo pua o Caprrulo X1 "DI Fona.çio Tócnic;o.. 
Profiuionol" que enUtula "Da Educaçio Profilsoonar Aptacnta coe Capttulo cm uti~ 

CIIJC!aôolamentc ~ disaphnanclo a cducaç1o pro~:~S~onal J>orw.o, 1 Ernmda, com 
alsumu lheraç6es na ~o. mere::c acolhimmlo 

Pda ap~o, nos ltnno$ do Sui.:isllt\IIIV\"I 

EMENDA N". IIS 

~ ~do RO ""''ut do :on. Jo:.. de !O<m>. 'I"" "" conc..:odos 

curric.tlii"CI da cd..caçlo basoç_a ot:>s.er\lem dm:mz.s "p.~r>. o rcspo;~wo lnl2mento mWtiduo;iphliU 
cmtogr3do" 

Supnmc: no ir1C1S0 l do ar. 36 a expresslo "considerada aos oomcúdas 
~de fomu. multidl5cipl•ow c •mcgr>.da cm t...SO,. os PIVOS de cns:no" O motivo desta 
ElnendaC.-cra~.;:omaE.mend&n" ti!' 

Pela aprovaçlo 

EM.I.SOA N". 117 

Oldcce O<ltrl ~ ao o;~~P.,I do an J'} que di5p.loe sotn • ofer~~; de 
eclucaçlo baslc:l pua I PCIPI)laçlo rur&l A SUSCS~ào fel :a<:CI\1 por aperfeiçoar o Prc,o=o 

Pcb.&pl"ovao;:io 

EMENDA ~ ... tiS 

Su.pnmo: o §- I" do UI O. que 11ribuo ~nacional. de: CII"IJo:r se:rat. ao 

cunicdo da o;duCI.Çio 1rúntd A ~ foi parcialmeme aui\a YUto que a od~ Wamil 

devera permaacccr com •t~nica da flexibilidade" dcsc:cmalizaçlo 
Pda a~o pareai 
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S~.pnmeo§ 2" .00 ll't <43. pmen6endo rca...- <lol"''~o a pn~ de q.oe ~..., 
propnw. ~ d8 ~ Wanu1 JC)IIIIIrtiCIIladD com o eiiSIIlO ~- No 

COlWitO. e un;ponante pm.env esta ra:.. ·;<>d&çlo 

~·~~o 

EMENDA N".llO: ~COIIICllllaodl Emcnc!an" OJ 

EMENDA N". lll 

A Erneadll...w.tituo o an L" c o are :!" por 1,111'1 aruso com nova~ A.o 

~ e n:dundln<:&as apociUC!as pdl Juotl&as1'4 da Emendo fOfll!l compW no 

SultAiMrwo 

EMESDA ~.111: 

Susere -I'Qiaç1o pua o e•p•l ~o .vt .. A Consaruiçill FO!CkQI usa DS 

""'' rcnnos IIICba•Da~r>Cntc. sem seru ambo!PJ>Cb<k. e • rMaçio orisrnal do Pl.C 101193 respallo 
o :an: :01 dii'OSSI. La Masnt 

Pet. re,e.o;Ja 

EMENDA N". lll 

E.'YIE!'o'DA N". lU 

tH. ,_. n~~~aç~o - incisos do ..,, i r do 1ft, s•,. -.., *'" 
~ dos Munoç,p;os c ~~ dos Ehdos Eu Enlmcl& roi acolhldll ~ 
"""""*""pano~odoPLC !ÓI/93 --EMI.NDAN".I:z! 

AJI:era rei&çio do§ I" do .n. 21. deltrmlnll>do ·~ <kqualffi:açio 

ze.cnc.• ~ o eurocio de clircoçio de ~mcnto esc:olat pJbll<:o Por ~ de -

qarJo id e~ 1 E:n!:ad-. ro. ICal&. al:leraado "''C''U a a:ptas1o ·~· p0r 

-~· 
Pda~.-lamOidD~ 

EMENDAN".I%6 

Supri!nc: o I I" do IR 11 A~ dc:a:a tupr=s1o ~justa porquo: o 
<isposiliYoeqlM!euma ~px demais~ 

Pda.aprova;lo, 

DIENDA N". 1%7 

Supnmc: o inciso rv dom D. r<:~ínneo do orpo 110111111>\'o daUnilo o poder 
ok dccHlar soton. - por ~ de ~ a kalslaçlo de d.lrctnzs c bases da 

~ A propasa .-Jieraponco fi:ncWnenuJ do PLC 10119J,que o~ .-.:on 
PcQ~ 

EMENDA N",l2J 

Acrac:aa c:otnuGo • ~ ••• c1o oacilo xvm • .., 23. c:omgmc~o 
owsslodo PLC 101193 

Pda aprovaçkl, IIII; rorm. do Submrutr.o 

Supnme o ..ruo XI do an: !3 A llllllllmçlo do on. 10 do J>ro,o1o eg~ • 

~do disposmYo c:uja ~ csobc:iada 
Pcl:a~çlo 

EMENDA N".l31 

Sup:Dc .. .u.. do -..o xvm do M 23. A propoou ..... pan10 

~doP1.C10l/9l,q.MO~-*'n 

Pda~ 

EMENDA N". 131 

Suprime da alolllll 'h" do ÍDI::l$o XVII! do ~ zl a ~ •de cri.çlo. 

illlplwaçloc deKnooloimcalo• O«Jio lllll'llmivo da Unõiouri. que: proa:der • ~dos 
aii:NIOI ... ~ C projctos á ~ C ... ol ÕOIICilllO de iaR~ do 

rapec:tNO aaema ele e:uma Para Mar mal-cftlmdHk>:J rdac!OIIIdDS ao ., 2051. 11, cl& 
COftStlruio;lofeócnl, o Slllm~<UUVO supnm.1u 1 ~ ·cnaç:~o• 

Pdaa;>fQVaÇ.lopucW 

EMENDA N". 132 

S"ff"'M DS incisos IV, XJ!I, XIV e XVl dr:111n 23 A proposur. o.llcn. pon"n 
J'uncbme.lwsdo PLC JCII/91, qcxo s..bwrutlvo ,.,linl 

Pcl&rqeoçio 

EMENDA ti". I.U 

DI nova rcàçlo ao apul do .n :c. q~ rma cl& orgwz.açio 4f; ed>aç1o 

~"" c: :1011 III>'OS '- suswlo okrcc>Cia fo1 •••11• uma vez qu~ wn~nbu1 pan .li;lei'Íco~ o ,.,._ 
EMENDA N". LU pvecet comum 110 da Emmcla n' ~:; 

EME!IIDA N •. 135 

~ o.pnmorv • rullç.lo d• ai••~• ·~·. inciso \1. de .an :9. rcfcnndo-.., a 

accleuç:lo de eswdW, quando c:uso:ll' diaorÇ.io smc. od•~• 
Peb. apravaçào 

EMENDAl\ ... 136 

A Ernends :l:l&ere I IIUprado elo UI I J6, q11e uat& dos lrml11:1 do 116muo d~ 

&Jun()$~profC$1.0remaJ&unsnr-cis cloiiiiiSII\0 Julaiii'IO$:ICI' MCtSS&I'Ia IIUI ~ pw>~ 
protqc:r o proc:uso cducatwo 

Pela rt:JO!Çlo 

EME:<ODA !11". 137 

Esla, Emc!ldJ, S~~Sm: ro:hwr O'III"IS 48, 49, ~o o:~~ a um unu:o. o ut o. 
~o ClmiQI)o do en~~no moidoo O Subslmwvo atendtu aos ~ ~s --

EMENDA N". l.l& 

Ofcrot:e II(M, redaçlo ~ § s• do art 49. rc:t~rando 1 fiuçlo. -Ler, da 

çup harm. INillm& du mod.IJ~ Tec:ma c Nornlal E ~ que da ~ alabeieada 

'""'~ 

EMENDA N". 139 

A propostz. ~1\'mdO CYIW mai-e!UIId!dos. lembra .a. ~ ~~ '< 

esnpul&r cm= pua o acQ30 ao cm~no 11Upcnor C0<1wclo. ã SUJCsfJo elo~· fc.:~ • 

Pda aprov~. nos tmnos do Slllnmut"'o 

EMENDA N".148 

A=ema c.omcuclo 10 apul do m ~. lkWII&ndo ~dos or~•s 

normativos já subemendio1as lla rafaçlo _do PfoJCIO 

Pelarc,ei~ 

EMENDA N". 141 

A E.mmt!a su&ere nova rcuç1o lOS Q§ I" c r do on $) A ~ ,,,, 

prejudK:ae. pela IIOYI ~ dada ao «Sp<CCIYO Caprulo pdo Subsii!UlM) --
EMENDA 1\1". 142 

A propos<~ ~ mocbl•~c:s ns foi'I!I&Çkl tiCI:niCO-profissicmal oo § r do 

an 52 Em~ ...... Emeadamipm:ial"-cnpando.MfonnsdoSubsnwtivo 

Pela aprovaç.lo J:CCW 

EMENDA N". lU 

A&noodaa.b:s!IIUIO lt:rmó"~· por"-orm.çio" no QIMII doart 62 
,.._ 
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AcJcsccnta panvúcs &O an. 60. rcJK•Ofll.doT, a ~ia de pn>fCSsoreJ c 

alum~s c ~ cumpnmcmo dos ~ de msono M SUJCSI!loes sloo oalutarC:$ c muco:m 
acolhimemo 

EMENDA N". 145 

A.<;reSCcnta o:>:prnsio an inc:1SO li elo .an ~. lembrando a ~& do 

..st~lel:lmen"O d~ crnr;no$. pclumsutu><;~ de er'ISIIIO, par:l O u;eU0 I ~oduaçlo 

Pcb~·çlo 

EMENDAS N"s. 1..._ 147, 141 t 14' 

tMENDA N". 150 

Suprime o an 66 e seus~ que num ela IIISpCIISio ou Clllll:lelamcnto 

de ioUtOI'izlçlo ~ funciormmemo de iMltliiÇ"" ~ de erwno wpcriO<, ou. de 
scusosnos~c Osdí~lltivol.disp&rn ~d.mr=s dt.: ~~"C! irlportinçia ..,.,._. 
EMENDA N". 151 

&!~ um amao Sll!l1llllicando o proc:u$0 de c.r.:-1 *" como 
UllM:rsidlde de illsl>~ que eomprll'o'Cm qualifie&Çio IIC'OI6!móca c àmufica. Embora 

~ IJIN. JouriYd .. seulo DO -ido de eYitar C'ltQI:I:SOI ele fe8UIImcnuçlcl, & ,E.mmda 

allcn. pomo~ daestn.~t~n., "l.C lOI/93,~oSubshMivoJlWIIem 
Pda rqeiç1o 

EMENDA N". 152 

Prop6e • amplificaç~o elo processo de ~ das ~ de aaiiiO 
alpcnoi' Embora o:q>mmte W!1L kKM.Yd lll(lftllo 110 sentido de IC cvc.- - de 

~ a Eraencla. lltcn. ponm ~ cb auurura do PlC .r 101191, q<~e o 
Subsr;ttu!JvOIII&Dlcm 

""""'"' EMENDA. N"'. 153 

JITopk com.ç&o de ICrTmnCIIoaQ no an 62. § '"·· inciut tv 
Pc:b._,rov~ 

EMENDA. N", 154 

Coafc:re llribuiçOa. ao· corpo do«mc das ~ ,Ubhc:u de =o 
.,pmor 1\ ~ropoillll e in.:c.mp.uvd com 1 autoliõmll ~ ~'4i,põe IObn: ~o 
estfuho a uma lei de d:rftruc:s c: bucs ..... _.., 
EMENDA N". 155 

A E:nendl proplle ..ova redlçio !)U& O capoot e §§ do an ;a, que d!:fino: a 

cdUQÇlo~ AEmc:ndafoo~·uma.-e~qut.&pcrfeiçoauoPl.Crt" JOI/9l ,..,..,......, 
EMENDA !'I". 156 

~odilk:a o t:afM1C do an Sl Pir!; da prqiOS1& mer=e ser acclbidJ. pot 

apmo:içou"aftldaçlo 

!'ela aprovao;io IWQii 

EML'(DA N",1!T 

A Emo:ndl prepõe aova ndaçlo ao an 12. cleac:ando a diveniUde .ocio
cul!llrd da (:OmUtiÍdades incliac:au A.. ~ • valida. contudo, drYe pmbllilw. pdl 
cocroõncut.çomo rtslodoCJ#IÍrulo. a recbçlo do PLC 10119J 

Pd& aprovaÇIQ pamal 

EMEN'DAN".l~ 

A. &v;n.s. da nova rec!aclo .o an &3, pD)PGIICio objui';ol ,.a a ~ do$ 

=:unos espccficos das dotaQ6a o...&luiu da alocaçki Ainc1& ~ acj& v.liosa a .,..alo. • 
lir.has """"'p..s o!'c:rcc>d» J& c:do comod.u p!awnome no rapcaMI CIP<tuk> 

Peii<CJI:içlo 

EMENDA N". 1!9 

ACI'CICI!!IQ 110\'0 llftiao. ~I lbrmaçlo ~dos prof"c:aotu 

indiscrw a o ~o do processo de 9duao<;lo o:scc1ar À sugado OCIIIIn1IUi ~o 
aperftio;O&meftlOdoProje!O 

- Pela ~lo pamâ. nos 1~ do Substitutivo 

Suprime do inciso vt dct 1ft 93 a expmllo ~ COla ~o 

pmodico~puaasefim~ Dcfmt.M~mtis~de~o 

profissional, dew:adcl ot sislemu de eano llcQdir sabre a 111r.11un:s. , .. _ 
EMENDA N".IQ; 

Suprime o ino;it.o X do ut 9'il A proposta~ pca o apcrf~o d(l 

QOIICellO de dnpcsa de IIIIILltcnÇio e des.tnwol\lmeniO do-
__ , 

EMENDAN".IU 

Suprimi: a plbvra "pübliço" do Clll* do an. 91 ~- tdcqutdl. a 
lllllfUSio Jnclic.da pOrqtlli I tilnilaçio da aplic:tçlo dos nQnOS ~ ~ Ôl 

~ de: impoaoa, ~" no aU>o plblk:o. virik a muMsir o procQto 
consQIIIÕtlJUII 

t>da lproY,JÇio 

Silpri,.eo.:1. t16 Ocrnpcnba.e~ffllkuiru~~
lcvadoemconsidcnçlo 110 se dc&.irc.pr-~ Mmdo:Miil, podln~pon1 
democl rinç"'do IIMino 

Pela ,q.;çlo. 

EMENDA. N".l~ 

SuJ)rimcolll'l 13,, A ~r c:oeraucom a a1tcnç.1o praiiiCIO'idl: 110 an 

26 do Prcjuo. teado em visu a ~das Emmdu a•, 101 c: rf' .234 --
EMENDA N". "' 

Suprime o 111'1 119 A ~~ 6=le .m&o 110 ~ levou & 111o 

~da~ 
Pci. rejciçlo 

btroduz altençlo a ahnu. "4'. do in1:iso VI, do 1r1 2t A lafleltlG 
~aperfeiçoa o Projao,""' 101M attJ&Io.uçiocb 1~-. ~c. pot 

coJoar CIS azudos de recupcn.çlo. de prefcrtnoa. poraJtiO$ 110 pa:icok.Jaivo, CC11110 pNOCima I 

diditica.....t.en. --EMENDA N".IU 

ACI'8GCIIll a ~ "r=a;luodo o tempo n:sc:rvado - - hs., x 
houYcr" ao iaoso 1 do 111 29. E julto CI'IC a carp ~ ..am. ellipu1ld& .q. ~ 
pn:cndlida por~ de~ deiuadcMc. &Wbçlo &.1 cxcluódlo desse 

"""" --
Suprime o puipfO 2" do an 117. Na verdldc:, o CENTEC da 8a1tia foi 

tramfom.ado-.:ecnCEFET,tornUidoRJ~~~cfci\Oc::ae~ --EMENDA N". 171 

Sdmil\li a ~ 'do SislemL EsQIWal de Eslâno" por •c1o ro::opo::Uvo 
Sislcna.de'~. de modo a contOmplar, wabo!m. o ~ FildcBI de Ensino ............ 
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EMENDAS N"'L 171 e I" 

Alccnm o .,_ .Cl, Clllll 1rau. di. educlçio ~ ~~ wna ~ de 

cnclla. pu:bbc:~J; e pc'l''&du. qur ~~:endc:m. de xordo com aoas possibilidades.. êm 1emJX> ln!ewaJ 
<* pucW A preocupoçlo e lq!11ma. nw nlo c po ... vcl. 111:1 momemo, e..jlir o lempo 11'11~~·~ 

p.aratoc!u ~tAU ltiSIIIIIIo;6es O mesmo K c.oloQ em rddo a fonn~Ç~o ct..:. c:duador , .. .,.,..., 

Olo IIOVII rcdaçlct .o ~o .r cSo .ut 7a H& c:rWo;:u ~ de-'ldo a 

~de .w.~ fisocu oq mc:nt.us., elo tCm poss.bilicbdes de frcquerur a <!«<>la 

rqubr Ka-.ma Pft)llizo per& .,.. cnuça. 'lUC ncccsslt&ID <k acndimc:nto ~. c .• 

iaualrnm~e, pua - ~ A ~ Ü CNaÇ1. quando ~ J• -. pm'ISII no 
~o t•. do mesmo :aniso 

Pdl.ll!JC'Í.;&o 

EMENDAS N"r. 17l e 106 

Mod6ean:loca,..dout, &I Arabçlc)onzirulaapuia&~d~ J., 

Sistem& Fodcr:ll de Ensno, que: 11Kk1i. -c. o Mlalstmo respo!ISI\'d p~~b ,Mo:.J 

ClduQova. .:.IS diuq. c:m termos de ICCIIICI. lqtsJ.U ..... lllo e ~ & mmç1o -.;~ 
-Mi~ da.~· 

Pdarcjcíçlo 

EMENDAS N"L 114e 1Z4 

Mocliflcuna qdaçiodo ~do an, l3 "~i: ~e. tendo 

:sid&uEmendu ~--~ 
. Pell~paraal.-~do~. 

EMENDA$N"L.l7.!5eZU 

~ IIOY:I l'albç.lo 110 111CS0 IV do K1 36 Sem dUvida. o CJIJUIO dos 

<IRiws. doNcra • pranaa; filndlmcm.&is ~ ..n lnllll!lelltO mWtiduapljnar ~ 
Pda ~. nos tcr1IIOS do Sl>bUicufwo 

EMENDA~. 176 , 

Alten. o incl10 l do an:. 44 E juSia 1 ;noeupaçio de que o domaUo da 

leitut:l. da CKnta I do QlQ.IIo $C ~ .:om ~. K COIISidcnnnos 1 Uliliuçio 

inadoqu.ad;a da haçlo de c:oncatos 1a11 o W.ido entendimento, por elevado r.uncro ck: 

pro6:uora I alunos ele 110U0$ AuCI!III de ssino 0 PrOJeto, cntrtWII.O. ...., mais alem. ~-C: o 
dolll:l'io com~~.o dessu. hiiMiídadcs a &a de que :~e consln!Wll an Ulel$ ~os p1n 

cornpriiCD$IO C' IOiuçlo dos problanu hwMnos 

Peb~ 

A/tcQm a roclaç.lo do inciso VQI W .n: 2<;1 Enteac1e.se que. se Ôs 
~os de eaano ..,_ r.lláHat wnban 110$ inl~ ~ pcriodol e hcDrios 

~em imp6cita 1 prev!Sioeo~o c!u~IIC!alllmpiemo:nwla, 
Pda rqo:;çla. 

I:MENDASN"L.I71e212 

Moditic.ua ·o pwqp'll(o ::"'. do an: 71 ~ de ~ os inumetos 

bcDdíc>os acMndos do aterodommlo an daas ~ares ~ alunos an. Mlf:IISSidades ~ 
. ~ ~ o falo de quE aJpmu dessas c:nanw nio làn ~ de fnlquenur ~ass 

"""'" 

~.tUno:Y ~ .. ~IÍidoarr ?9 O'f>ro:l~~dapraNssa:ik 
qar se o aluno se ~ an '· ~ m~n· 1p10 a ralizar seu fH'DCCS$0 de. 
~de IICOfda comiUUp...-~es .... 

Pd&n:jeiçlo 

Aheram a ra1a;1o \lo ~a 3• do an 49 Ãs Emc:r>11u roam 

prc:iudicadupd.t.~óu.E-.!ull"r. li) e 114, ~ uaarnda~ profiuiOIIIl em 

iiahu ~s senis 

EMENDAS N"s. III., 20:Z 

Modiftam O ine:so rv do poragra!o 1• <10 an 117 A f.mmc1a apon!l 

pua I insuficimda <k PI'Ofcsso:n que ltuam ,. eduuçio infamit. ~o o!nfa.e .., sw 

fonuçio, uam çomo "" do professor du qWIIro JmiiiCiru ~ do enSU>O ~ 
Pela aproo.·~ 

D6o nova r~ ac apvt do an 43 E jusu.a ~em .aniculu 

a ra.lidado:: socio-culnlnl 41 cnanç.. ao· coaM<:omcntos do muMo miro e soçW Conn.do. 0 
p;uia:rafoll doart Jl jaC(Illtcmpla essa icleLI ~forma. op!D<I•K por m.vller • fortn& orig~nll 
doPrqcto 

Pcllr~c.lo 

EMENDAS N"s. lll e zeJ 

PropQem allc:rat !' roclaclo do •.nc•so UI d~;~ 111 III> A COilKIWtçlo 
COIIfcre ibsok!Uo pnonda~ &O e!ISIIIO fi.Jodamer.:õiJ 

PcbreJtiçlo 

EMENDASN"s.IUe :01 

Allo:ramop&raan!oiuuc.odoan IJO Camo1...ducaçio~i: pane 

iatqpance dos asmt~D de elllliiO, lllo ba p0rq1.1e K Wcr rdctênciJ. II:SpCCiaJ - profenons 
leitos c!u c:an&l:lidldc:JI!Idlser..u Elnjlo =lo ~COtllempl-c!os 

Pela~ 

Moo:bllca:n a rodlç1o do iiiCiso 11 do art 4S A inclll$lio do .- hrtsua 
~no o:urncwo, .,_,, d&? so:ne '!Gemino~. t obriplaria Oqut" serafc:i~ 

ciallrodc~du-~~·escol.hadcqual~~·olcto:er ""-
ÚlUQdt.Q:emmodlfie&çloooapoo~Wart 11 Ao:b;a.;lo~epme 

•nteSfWe dos sàslcma de ensino DaA forma. :as JII'OPI>$Oi:~ -..w nco Pro)clo. Joa:i-o:. 
... rcreremtal!lboimaal..caçioiiiÓiaCIII, sendo~~~ 

Pda~. 

EME:IIDAS N"L 117 e 20! 

Alteram a roiiçlo do CIPflll do an S2. No o~ da Ulllio. os 

rocu:sos ordmanos dtl cducaçlo slo di::mllldos a -. ISI:Iiot piJ!t pva o Mumet>o da 

Ed~ nlo '-':ado necessdade ck: mcnçio a c:e\llumo ......... 
EMENDAS N"L III e l07 

Modifica:à o mc:iso N do an. '19 A prCYido de onocubçlo·eom .. ucu 

do u.balboc da~ soaal...., ~u•tnc:.u~ de c:mprqo como wn:1 

clar. opç6a. para '-'rçlo do Wnto eom oa;a:sidades ~no ~-~. 
Pda lqcio;:io 

EMENDASN'L lll:te nJ 

Dio nova rcdaçio 110 an. 3~ A~ 6slc&. cbda a 11111 irnponino;11 na 

l'orm&çlo 1n11;:8RJ do JOVl'IR. e CCIIIIpOIICniC' cum:u11t obrigatono 

Pd&~~ IIOSIInnosW&IbstilllliYo, 

EMENDAS N"a. ·I" e lM 

f'rop6al ~.i. rodaçio 10$ inl;l-. 1 11 11 elo .;,, ll6, A ralidadc 

oducldclllaJ no Bruil nlo corapon& 1 rdaçio profcssOOaluao pr0p0511 f'JCUU! ~ 
iiiWIIetu ~ especizlmeate u privada$. que Ido teriltA ~de se mllllfer 

Pd& rcjeiçJo 

Suprimem o indto 11 do an: 79 O dispoamo teat por objeàvo F.vorcccr 

o aluno. ~ de ponador de ddl~ ou tupcr~ Alem chuo. n1o havct.i.l!llpO&içio, IIIP 

sera umaep;io do aluno ou de :seus ~.._. 
Pdarc:jc;çio 
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EMENDAS~ ttl e 2lS 

Modltlcam o inciso 1 elo an >11 A ~ pOI'N~ • conudctM.Icomo 
imtnii!OOIIIO de comurocaçio c. como ui. (&VOfo;<: a un~ cnRe u pcssou .......... 

AJiewn • ~ do pa~~~ra(o l" d~;~ an .11 Al Emcndu coml'bl>em 

pano maior darua do l'l'ojeto --EMENDASN" .. lNc .%11 

' supn...en. ., illo:>so 11 do ~" >~i' As Emc>d.as contribuem _ pa.no o 

· qxn~rodo PràJao , .. .,....... 
EMENDA N". l't5: pa:eçcr cO!I'II.Imao di. Er"cnda n •:; 

EMENDAM", IM: pareccrcomUmao<b E~n' ISO 

EMENDAS PC"a. lt7 c ut 

Modi&un a ~ do inciSo 11 .k.- arl .W- A. reU;Io apamuaa 1>0 

l'rojnc. e, (ciu. de fonu objaiv&. n1o bavcndo aeceuidac!c .X rd'llf'1ftlllçlo 

~ICJCiçJ.o 

AMram o ~o ,. do art -19 A pr«oe:up&Çio COOIIII • ~o dos 

c:unos tiocni~ e normal C pr~ O ~o elo Sutnwut•vo procura a'4liÇII' mal$ nessa 

ini<::ialiYa Alul.l1 ck flaiboliD;io ~pelas Elnerlc!a 
,. "1"'0~ pUQIJ. ?' ,_ da SubutnntvO 

EMENDA N" • .:ZDI: pam;er<;OIRlltl ao ci.J. EI!ICI>dl. a• IJ.I 

EMENDA. N'". :ZOZ: put= c;omumao da E.mt'llda n• 181 

EMENDA N".l": p&n!CICfCOIIO.II!Iao da E.mcnd& Tf 17) 

EMENDA !11"'. 209: parca:r comum ao da Emenda. n" 101 

EMENDA N". :Zit: paro:cf<:omum ao daf.rnmdarf' IT.!. 

• ..EME."fDA N". %11: pu«a" waa ao da Emloldr.ll" 193. 

EMENDA.N".21:Z:~CO!MIIIIaoda~Tf.17S 

Altera o 01p11t do 1rt 7S A educaçlo apa:ill lri ..adi, ........ 
pOIIIiwl.. 110 ...-..o f'llllllar, H!, --'o, CIIOI que ~ pror-o- 0)1'11 ~ 

apci6ca.lllllcrDiolllllbieao!det!Dibo~ Nlo ltt.-...-ao&ru ele 'u.aç~o 
apecill•RdoRIEUilr deCIIIÓIICI .... I3C&IOI-.&ma·~ 

Pela~. 

EMJ:NDA N". Zl4: __.~ao da Emenda ri'.19t. 

EMENDA N". Zl5: piRICI!II' coau.ao di; Emenda n".IIO. 

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

EMENDAN".:t%7 

Siataiao.n. ~9 AIUICSII0--~--4ct~ 
Udoli&.ndl. .. 1\l, , ... ~. 
EM'tNDAN",UI 

~ o tJtUiD M Clpilulo. A lllcrlçlo C---o..,.._ 
.S.E--.n. tt••Wa::tll. --EMENDAS N""' Ut. %31. Z:U. %32 • Z» 

A$ ~ Gilaplilllm o CCI!IIrucfo da ""&fucaçaG Pro6sDaul". 

~oProFto camo ... C~~NctaEIMOid:ln' 114..C~~tDCORieudo~~ 
--EBoodu~ ...... ~derr.da.;ioronni~. 

f'da.~ IIOStmnol.do~ 

EMENDAN".:z;w 

Altera a aliDe:a ""11" do IIICI~ I do art 26, JU!IC1IIdo 1 donçlo.. 'IIIOS 

J11D oE.moF~sezetapas A -aeesUo ~o~"' p<HS&m.;lo• 
Wll cemficado an ...U. concribuma,.... daninmt o prablema do fracaso eKOiar --
EMENDA N". :w; 

/UtcQ • mlaçlo do lrt 131. por COBiclav ~. ~ 

sollrcare:lllçlodetc!.k Cocado. tlouveanençto dcdcQw avupo:~o 

,.~ 

EMENDAN".ll1:..--•da~ll" ~3 

AJwa a &lina "b•, iac:iso IX do *"' 4• .• ..,.ns..so. - .-...M, a 
~--ibio;ofe......-. pol'~mopierinlubçlln.e~~ 

IWm cb mllalll didilko. 
..... ~~ llll"onnl ciDSulnlinrtM> 

EMENDA. N". :39 

Modiflea o I 1•. cb .n. 11 1t. ~ ~ faciiMr o ll'lbllbo du 
~que~ ~u.--o~e..mc. MM. por-lido..,.. __ 

.IÍI'JI05 publicos ~ que 1!rialll de-~ de aco ,...~wnc.:. llllis -.101 ~ 
diwnilkados AJ4im diao. ama~~~~~-.., ...;do ela~ 

Pdarcjt:içlo 

EMENDA N". :ut 

Alla':l o inciso III do art 109 E proço:làllc a iRicilliva 4e .upcraclo da 

~ ~ pai " ronn.;lo profiDKirlll A. PJOPOIIÇio f(li COIIICI!>pbd& o:m -
euincia. - CJS!Kib'le poc acmar emer~C~a que amp~o~ra. • ismçio .so llllario educlç.5o • todu 
... iNtituk&s ele easino 

PN aprovaçlo paro.t u fonm do Subllitutivo 
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EME!IIDA~'".l.&l 

Modifica o ~<:> :o do >n. :5Z. que nu da for:n.çlo lliCIIICCJ.. 

proli1~ A ~siçio fol pn:JI.IIbc:.a4>. ~ KCUç1o de emendas que ~ uma 
· propoQo;:çmpi<U sobn:: oiuai;Jo profis:sio!QJ 

Pcla rqciçJo 

EMENDA N'. Z.U 

Suprime o ~~~grm, :- do .an: "6 Com ~o. o dispHIIMI e 

~- devendo aber ac15 esubc:!ecc~tt~ de enJUIO a WlClnomu. pua onmw- Ol.aiLIIIOS 

que n1o opl&l'ml pelo o:rwno rcli!PQ~ 

Pclaapro~ 

EMENDA N'. Z.U 

EMENDAN".l4S:~~aodaEmemlan' ~3 

EME!'~IDA ~.lC6 

PI'CI;!Õe nova rqru. pan. asscsunr u. ~ de Ollino ~ o.. 
._....,. ~ r-- • ~ ele sous ~ ~ A pr<l90U ccipill. 
minudblcias ~ ,.ra ....,. la de clarelrizles e bua. Alml dWo. no dispomivo sa1n 

~ un••,cnitirlaj:k foo siptllada uma smc de criteriol; lol;lbre o iWWIIIO 

Pckrqciçlo 

E!VIENDA. ~. U7 

A propo$l& C: j11SU 111111. vez q,ue vii1Hli.za a raliu.çio doi ~ 

pclosdocmte5da$~publieudeensuD:IIJI)mllf ~COIIS>Iknmosrar-edrixar 
c!ar&. dcsdej&. a~ de $Ubsti~. a IIm deev.tWO ap~o di: OdfOS problt:nw 

Kid~o:<n.como&CIItà>ci.t.de~ 

Pel& aprov~ n:a fcnna do Subsu!Ull\'0, 

EMENDA. N".l41 

Ac:rescalla disposnivo marn;mdo 1 IWlfiOIIÚ& dei$ a:nuos fokraa de 

cducaçlo t~ A.pc$1tde la' deneceswno o=bdeccr 1 mlfiUU:I>Çio de um ~ que 

alei lllo~ ~o di!pOsitivo çomo aclucc•memo 
Pd.~ nafonnado SubJllWIÍVO. 

EMENDA N". U9'l puoc:er COIIIIIIIIMidaEmcnd.t,. 10~. 

Allen ~o pca a COIISiituiçlo de ~ ~ .i. 

~adusiva do corpo cloomte Cablr& ao proçaso ele .avaliaçlo inllioucioul NCCiflleDdar 

provldinciuaocuodeeveatliiJ~no~dc;pc;~<~LIII&ta--a.de. 
Pda rqriçio 

EMENDAN".%:51 

A EmcDda corria<: omw1o • no ail.so ~ ~ de 

'UIIiva'Dclack: A. rilldasa;ado foranl~ ~para maior~ --
EMENDA N". 2~ 

ltlt:rpl'ctarnol que o A.utor ela Ernc:acla rd'cRMI: ao miao 56 c do ao rr 
Ellcn:unlc, "a a~&C#lo altera ,o"mc fundamcnuJ do PLC IOII'JJ, qucJUipmosvâli6o IIIIIUI' no 
Substit.utivo," ( puD:Cr comum acdu,Eincadua-,; !51 e 12) 

PdarqCiçlo 

EMENDA N'". ZSl 

lmc:rprcamos ~ue o A.utor ela f.mc:old.l rdcriu-$<' ao miso ll c nlo 10 :u 

o objeavo daqudc &ltl&O do P1.C l0119l.l!lllmCio no Subsaaltivo como 1ft 211, c o .de a-nm" 
que & ~ du e5Wbs.. nos. upcaos. adaunlslrauYC. pedqc;ico " cliwplill&r. ~e.t• 
previsgcmiCU ftSirnemo Nlo podem oa Eludo$ e oa ltSpiCtMII liJICIIIU de cnâao malxle.:cr 
leis e normas OO!Itf'iriu.ao que em ans.c:r\lo,.. CON!ituiçlo Fodmd c na lei de~ c b11oe10 

da~naciollll 

Pdarejciç.lo 

EMENDA N". 2S< 

~~ que o lwlor da Emr;nda n:fl:riu-~ &O .vti&o:> 29 ~ lllo :ao ::"' -
A$~·~~~ parcW" e "çwowilamcnto pvçi&l di: CSNdO:IIXI!ICI....!os comf:'<llo" a 

:la'an rqulzmcm&das pdos sistemas de cnsmo. abrangom o conccico de ~d~.:nc:.a-. nlo ~"' 
pan<:cndo III ....:r DO;cUtdadc: de IIWQr e:>:plu;rtaçJo, sob o nseo de rcdundin<:~a 

Pelo reje.çlo · 

EM.E.''iDAS N"s. m c 156: rftlnd.ts pelo A.utor 

EMENDA N".l57 

O COitalf$O ve~ib.llu. uma vez ..SOwlo, 111o de?~: f&zet tabua rua di 

{ormaçlo ~ adq~!nd1 110 CJI$lno rned10, pois di C DC:O!:SW'ia ao estudamo tk ruvel oupcnor, 

indepcndemm.enre de.., cun.o O~., mais aclllqu&do to ele que: os eumes conccd&ltl 

maior peso ao c:ollleíxlo da dis<:lplinu dirCWDtlllc peruneo~tcs i àra. de-~ d,. op;~o 

do Cll'lllidalo Essa pn.IÍP.. o:onvem ~- ,1. van KDdo ~per dlvei'JO$ vct:~ibulares 
do Paas Conc:luimoa, BSU!I. no ~m~Mio cle'promovcr """' mUot ~o da ptOpOSU ~ 
Substirutivo 

EMENDA N".l51 

A proposta de estabelecer- "principiDt buH;o$ c;.omwu; ,_ wmculos do$ 

cutsOs :wperi<>rr:< de gradw.çlo" c -'•di c~"''''" teu"'~ ~açio"""" ~ .,~ du 

transfair!a.as cte alunos Contudo. a II'LIICN., por JU& ddiu.dez&. deve- t~ud& pelos. or;1o's 

nonnauvos ~ siA<:m>:S de ens.no ep:lu uN\'ei'SOdados. 110 e:.o:rocio de~ :W!Cnomr& 
l'date.teiçlo 

~ ' 
E!t'IE:IIDA. !11". 2S9 

Ccnoo fo1 aponu.do no~~ Emenda ri' 114. •a su~ cmra m......, 
nM:I de dcullwnenl:o lrhpi'QpnQ a uma lei de ds~ c buQ. 1raanc1o de aw<:na d.l 

a~~ dos rf:tll'OCUVOS .ll$lCnaS de tnSino • .A.lcn! disso, "h.i. outros p<Ofisticnars da 2IQ. 

aJern dos ll.lpcrviSOfl:S ped.ljjoglo;QJ., CIIIC Wllbem mc:r=u:m lup de destaque " 

Pd& rqctÇ&o, 

Ut:E.'\IDA. N', 2~ 

Allera a 1.hnca "lt do inaso I do ar1 :6. SlflliUnciO a d~ de I :tn<l$ 

pua o Ensino Fundam:mal. sem "'8PU A suJado do •lusm- Smador c-a~mon é lown·d c 
f'tlllesem& uma grande contnbuurio pzra o ap•:rfei~o do l'roJc:IO De falo. a cnaç.lo de 

maU. um cen•I!Qdo nlo c:omnbwna pua diiNIIW o pnlblcma do li'&CUIO ac.o1ar 
Pdaaproyll(.io, 

EMENDAN".~I 

Ou!ra ~ oontrlbuiç1o do Scnldor C&lm:m ~o~ do 

Projeto Sua proposta garanti~ 1111101' """oonibil!Cbdc de '*III'SOS p-.a ~. mWido ~ue se 

o:onS>dere como de manutf:IIÇio c " J....-o do cmico <klpcsu que df:\'ml u:r OUln 

""""' 
EMENDA N". Ul 

Essa propooca cornplcrncla 1 rd:ztrn. a Eznawla n" ::61, ..,._;mo wna 

ddinu;:lo....,,a.kquaoiadoo;orw;cr~odedcspcsa<:<>m~edc<ca ct illlalcdo-
Pel:l aprovaçio - -

SUBS'ITJV11VO AO PROJETO DE LEI DA CÃ.MARA 
N"l&I.DE 1"-l 

An. 1• A f:due:açlo .bnDae OS prvccssos fOIJativo$ que: K 4esmvoiYaD 
11<1 c:onvivi:uela lwmana, 11<1 vida fanuli.u, DO hbllho., 1W insbauçôes 4c: azsino f: 
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~ I" A presente lei chsclpli~~~o a ~ c:scolar qac se descuvolvc. 
prcdomia&ntcmCIIlc. ~~tr~.ves do ~~ çm instm11~ prôpriu 

§ 2" A cduçaçio escolv devl:ri vciiQibr-~ ao mundo do crabalho e i. 
pôriasoc:ial 

Capitulo 11 

DOS FINS E PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÁO NACIONAL 

An. 2" A cdueaç1o UÇjorlll. flmdamanada DOS iOeais di: liberdade. 
isuaJdadc, tolerinciaejustlça soeW. cem por fins_ 

I - o pleao lk$cnvoivimmtD dll ~ se11 PJC'PII'O J11R o ~io di 
c:i4adania, de fonu ltlva e ~ c 511& quahflcaçia para o tnbalbo: 

D - a produçio c a d.ifuslo do conlte1:imcnto, a ~io ~lo 
pattimõnio eultunl t: a VIl~ da eonvcvdJçtaJwmomosa com a JILIIII'eZI;; 

princípios: 

1- ipldadc: de: C(lndiçi5es pll'l. acesso c: pc:mw~Cneia 11.1 csco\L c:aben4o ao 
Estado a ~de~ cçazesde !OI'IIa·la eren .. a: 

U • hômbde de aprendei', ~- pesquisar e divul!W o pensamento. a 
c:u1tura. allfte e o u.bct: 

m - plw:alismo de idéiu e ~ peobsó&icu e ~ de 
~~i5es p\lbUcu c priwdu de cnsmo: 

(\/'. zracw<bde do CIISJI'IO pUblico, \'O:dada 1 eobrança. cm~ 
o6ciais de awno. de qualquer llpo de tau dos aliii'IOS pela ofcna de seu:; QltiOS - v.~ do ptOtissioallb ed~cscdar: 

..,, • gestlo ckmocràtie& 'Cio t:n$lno. na Í0f1111. dcsg; Lei c da \c:gl:lbçlo dos 
SIS[C'IJI.IS de eMUlO; 

vn • ganntia do padrio de: qualidade drJ cnrino em todos os nivd$ c da sua 
ia!e@nÇiO. DO m..cl 5Upmor. com a JICSII'111$1 c a ntct~sio. 

\'UI • an:u:11laç~o entre: a educaçkl escolar. o trabalho c: &S pn~:~cz soc.ais: 

IX • ganrma 1 todos. pelo Poder P'ublic:o, de educ:açio bisica comum. 
amrnor 011 sunultinca ii educaçlo profissional. 

X • pnn~n. pelo Poder P\ibhco. de: continwdao:Sc: e pct11IIDêoal drJ 
processo cd11=vo: 

XI· J'C'eOII.hecunmto da c:tpctlÔ'IlCII c~n~oJ.. 

CapilUio !I! 

DO DIREITO Á EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUÇ"AR 

M 4• A cducaçlo, direito fwldammtal de IOdos. ~ ~'ICI'-do Estado e da 
famili.a. com a C(l]abo~ da SoOCICdadc~ ubc:ndo ao Poder Pilbbco: 

1 - assegurar a IOdos o di:c110 • o:dueaçio escola-. cm ipldlck dc
condiçõcs de acesso e pemw~C!Icia pela oíena de ensino público c ~ cm IOdos ~ 
m..cis,. a!Cin de OIU!'IS praaçokssuplc1ncntaJc:S. qlll!ldo c~~ 

1I -promover e cscimular. COID a colaboraçlo "da f'aalili& c .._ soc:ic:dalk l 
edul;aç:lo~Jar. pelosdi...enos JlfOC'C$$I;K educaaws chspocU..m. 

flarip{o imico. O acesso i. ecbçiÇio escola- püblica aio IIOfmi remiç6es 
Occorrcrrtcs de limiiC mi'dmo dc idü. obscrwri UIOdalidadef. c ~ ~ 
com u ~cu da clicntcla. irlellllli'IC aqacta de-lidas U obripçõcs de tnballao do 
educando e nio ~ de' modo o.c\usivo. dos r=mos elo MIIIIÍcipio 011 E.$Gdo. 

An. 5"' O dever do'~ com 1 cducaçio escolar pàblica,seri. cfc:àVIOo 
mc:dialuc I ptafiÓI de: 

1 - um~ da ~ básM:a. elll IOCio& OJ - atvcis c 
IDI)C!a1icbOes. ~de; 

a)~ em crcdles c p!i-escolu k eriiJM;u de zao • -.eis- de 
icbde.DOStc:rmOJdosarts. 7"', XXV,JO, VI. 201. JV,c227daC~ Fecktal:. 

b) oferta de ea$iDO lfll1ilio ~ f: atdio. ia:luAve .... 01 CJIR • 
ele nlo tivenm ac:ew~u idade própria; 

· c) cumprilnmto da obrigaotiedadc imcdiau no c:nsillo fimdmlentd c da 
sua prv&re$siva cxtcmiO ao casiDo mêdio. 1M)$ termos dai Coasótuiçio Fc:deral. dcm L.ei 
c elo$ pWio5 tlll:ionm de educaçlo; - -

Ir • oferta di: ensmo n<mlmo regulu. nos piYeis furwiamcntll. !Md1o e 
supenor. no mesmo padrio ck qua!J<bde qo emano diurno; 

m • ofen::a de ~ c:seolu regulv pzn; jovens e adllilos. com 
canetcrisna.s e modalidades adcqgadz as suas no;ess1cb.dc$ e d.isporubilicbcks. 
garu~anclo>se aos q~ fottm ~ as <;end:u;6es de a:csso e ~ na 
-~o. 

IV • ueadimcutet edueal::lona,l espcci&hzldo- portaC!ore$ de ddiCiàlc<a. 
prefacoc~ na mSe regui• de: ensino: 

V • O feia. 6f, ~ ·supcr;or-. qDe possibilite O K>:$$0 SO$ IIM!s INIIS 

~do-. di. pcrqWu c d&cnaçJo.nJstig; 

Vl • ~ :wpkmcntun de" mataW ~o--escot.r. nnspone. 
~ c assuiC:Gel& i 1aÚdC fisau e mental, uos IÚ\Iel$ .ii. cdu~ b.$1c1 ( 
sobmlldo DHiR:adc: ~a~or ~: 

VD • prosramas C$pCCi&iS de: lpolO pu11 ahmos grentes de nivel medi•' ~ 

vm • coadio;Oes ~s de eseolariuçlo p;~a os superdowios:. 

IX •pâ&s ~dc qualidade de ensino, defuúdos.tomO a variedade e 
qamidack miDima. por -.lUDO. de msumM. indispcnsivris ao desenvolviiMII10 do 
pRUSIOdc~cjue~lu.f:nl.III:OeSSII'Wtl=tc: 

a) recmsos hiiiiWios qualifiCados: 

b) re<:IIJSOS materiais rrws adl:q~ inc:lusive mucna1 ~W. 

neceuiw'cm; c) nnsporte, assistenda .i. s.aiade c: ai~ pan os qut dele$ 

- _-_ An 6• O cmiao obnptório c amoito. aa cond~ de dlrmto social. pode 
ser tlâsido do Poder Pilblico por cldadlo. gn<po de odadlos. .usoc:~ CCIIDIIIÚtiriL 
OJplllaçlo ~ai. entidack iii!: dane ou 011tt1. lesaJmcmC eoumnuda. bem como pelo 
Milusttno PUblico 

§ J• Qualquer da$ pm1C$ meacloaadal; DO Qptlt ~ ll11JO 1em 

~ para pctiaoaar pc:rmtc o Poder Jucbai:rio. ualllpoccsc do § zo do art 201 da 
c-QU.;~o Federal, seDCSo smwu. e de rno ~o a açio judlcW ~te. 

§ ~ Comprtt lOS MlllllCip>OS e supleo'lla!lleiiiC 105 ~ 110S cstntos 
li!Dita. das dcficiàltiu loo;au . 

I· rcccme.- 1 popul~<;io em idade =lar pan1 o msino fimcl:uncncal. bem 
como os jovens e adllltO$ que a de nio a .. enm aces.so;. 

11· ruer-lhe$ •cNmada publiu: . 

III· zdar.JIIIIIO aos JWS ou respons.aw1s. pela fn:quêncllacscola:. 

§:r Caberi aos Eslaóos ldclmlitat IS ddietCnc:IIS locais a quc H" refe-re o 
plrisnfo 11:1~. a fim de nctCct • sua fw>;.lo 511pl~va; 

§ 4" 'E ~ dos pais. ou rcsponsilveis efcnw a IDU'il:l.l1& dos mmon:s. a 
plfti:r dos sett IIIOS de idade, DO eosioo fundanenl:ll. 

§ 5" A progtmYI cxtCilsio. da Obrisaoriedadc c SfUWdade ao CUSIIIO 
~-respcdl..o censo c::& chamada pilbhca dc..c:rio consur das politica;. c plaoos de: 

Capirulo IV 

DA ORGAA'IZAÇÃO DA EDúCAÇÃO'NACIONAL. 

Art 7" A educaçio naci0111! compreeDderi. os Sisu:mas dc: Emmo da 
Ullilo. dos Eaados. 6o Dlslmo Fctknl c dos MuniaplOS c ori=ur«-* pc1u legiiiDICS 
dirmw:s: 

I • , prucia do_ padrio de qllllic!llde, atrMs da compcilmc:ia c da 
..alori.taçio dos profit.s10lais di cd~. pnnt~n4o--lhes condlç6c:s de trabalbo: 

11- UIIMnaliz:Lçlo da educaçlo: 

UI - coordenaçio, planetllllento c admuusnçlo cSemoctitica di polibU 
educacional; 

JV • ~ipaç:io ""' .OC:ledade. dos &gc:nle$ da cducaçlo e .los seus 
dcsllniWios; 

V - simplifica.çlo das estrutura$ burocriticu. dcsc~ dos 
Jl1'0Ces$OS de dccislo e de ClLC'QIÇio c fortalccuncmo das unidades escalare$; 

Vl.• colabonçio eDtm u difcml~eS- esf'mll do Poder PUblieo e e111re • 
escola e ocmu qCnciu pàblicu c pnuc1as; 

Vli • ,artlculal;lo cmn: os difem~~cs civei5 de ensino', 

vm. ~ a~U"e acd~ CW)\anDCf& forrMl e as aç0cs educ:&tMs 
produ:idzs for:a doi $istcl!ll$ dei cnsíno: 

IX· f1cxibili~ para o rf:COnho:lmefllo_~ cXJlct!àu:i• cxtn-CW)Iar: 
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X. ~-a~onz.~o d~ pro«SSO de 1\'aila<;io ~ru~o..ul. 

Art. 3"' A :uneulao;Jo c cocm!maç.io ~ ~ St~tellW de EnsUlO da L:ntio. 
dos Estados. 4o Distrito Fcdc1al e do' ~wuetp~os s.:rio e:u:rctdas ~lo conselllo mc<onal 
de cducaçio. eomo orgklnontu~nvo. c pelo !>hrusteno =pom.avel pda an:&. como orpo 
cllC'alnvo c de coordenaçio. 

§ t• :-4 artJcubç.io c coordenaçlo rcfmdas neste amgo, mc:lurni·S~: 
wnbém .u UI.StltwÇ6ca pubheu ou pnvadu prowloru de tnv~ços ck natw=t 
~tocai. 

§ r IDeluem-s.!: mtn: as. imtlcuiçl>:$ pilblicu c pnvacW n:fmdu no 
~o aaa:nor as ck pc:squ&K acaafíca e tel:lll)lóglca. u cakunis. u de cns111o 
IIWtW c as que ck~volvan ac;.ks de cducaçio profisstonaL 

; 3" O comdbo IIK10I1a! ele ~ucao;lo c o Minutmo responsivcl pela irei 
COIIWio amda. como uwàncta de consulta e de aruçu]açlo com a soc:tedade._ ~ o 
fórum nacion.ll de cd.-:açio. 

An. ~Os Ststemas ele Ensulo (b L'mlo. do!; E5UdoJ. do O.stnto Fcdcnal e 
dos MIIAICipu)S CQmpulldcm u rcoks de msatwçola a.::ol.an:s pubhcu e pnwdu sob a 
respeai"'~~JW'Ís.diçlo e os cifgios·e semços pilbh~os. de c:amu npnnallVO.. :tdmwsl;rao.vo 
.nKr apoto ~eo cXlmntcS cm sea imbito 

§ 1• A 1~ da qualidade clu instiN!ÇOes de tiiSinO c: de sc:uJ eunos 
nu n:de$ pâhliea c: pnvadll'cabe ao QrPt IMlmllti\IO eompetente. c0111 o apo~o do OcJio 
execuuw 4o rcspe=vo siAmlll ele eumo, salvo qumdo di$p0St0 dzfen:~~fC!IIel:lte ;se$1:1 

Là. 

§ r Aplie&~~MC ao Distnto Fc:dcnl as dl~ que. nnu La. K 
rd'aml-E:~ e$pCC~ aos st~emas estadaais de m$ino. 

An. I~ 0 Siwm.~ de: Ensino d& l'mlo abrqc: U ÍIISIÍIWÇOc:s ele c:tUino 
eria4u ou iocorpondas, manu4u e admtNstrldas pelo Poder Plibheo Fcaer.t. e u 
IUOtUIÇÕel de amno $11pCnOI'. 111111udas e aclmlmm.d&i pela llliclariw privada, bem 
como os órPof; feGerus ~alUa' IIOIMiliVO. adamlistra!IVO c: de: IJIOIO 16:ueo. 

M. 11. OJ Si$temu de Ensino dos Euados o;omprecadml: 

I - • rede pubbca.lllltpa(bt pc:lu: 

a}IDStinriçllcsclcCDSmoaiadasQ\11~. ll!allbdasc ~ 
pelo Poder Pilbbeo Estadual. 

b) bmttwç&s de ensino 5UpcnOI' cnadK ou ~ -us c 
admiaisndu pelo Podes Pilblic:o Muniel(J&l. 

U-1mlc priva4&,~ pdu inllltlliqlctdeeamo~c: 
médio. rnanridas. c adJnilllS1rlldas pela ~Ct&UVIt pnvacb. 

IJI - 'os ~ e os sc:tVJÇos C$UIIIW5 de e.rica normativo. admmimm•·o t 
de apoio ltctúço, 

§ [• A autonDçio de ~ a fisealiuç.lo c: I .vaJIIÇio de 
inmtlliçõc pnvada$ de cnstnO .superior nlo-ual~ c de xus caDos poclcnt ser 
dcltpdu pelo S!Slcma de ElasiiW da Uniio &01< SIJicmiS de F.D$mo elos Esados. 

§ -r Aos sistemas de msino eJQII!u.ais que: munim. .,_ cinço -. 
·~ pnipna eocn. fi~DcJoraarnm:o rqular. DOS termos do m. 57 dau Lei. 5erlo 
caafendas u m;bwçloa • q...- "" m'ere o an. ~ laiDbem desta Lei. aa n:boilo 1$ 

imtia&içõc:s I* dn aumidos. ' ' 

An.l2. 01: Sistemas de: EDsmo dos MIJIIi~lpios ~: 

1- a mie pUblica.~ pelas mstinziç&s de cmino l'unclunciW. medtn 
c de eclt;ocaçlo i:t:üanol. cri..tas ou ~ ...... ~ c .......,w.du pelo Poder 
~M~~~; . 

ll • a rede privada, intepada pc\U wrirlli;llcs de' educaçio infannl. 
miJIDdls e adnurtistn6as pela ~VIt pm-.da; 

m - os órJ1o$ c wn1ÇCI51l1U12icipaas de arattr nonn&bYO. ~vo c: 
. += lpOio ~c:o. 

§ 1• A~ do stwml de CDSIIID liHIIIIciP*i depende de soliciuçlo 
do Ml&lli~iplo Weressado _, «fio~ do Jls&lellaesudu.J C" obedece I fCC[U1$l!OS C 
IIOnllllli saaiJ pot c:stc: t:1tlbdctidos. 

§ 2" Nio existindo SISICm.l muntci~ orpnizado. IS illsôcuiçOc:s de 
cducaçJo 1D1qn1D o rc:$pel:UVO ~~~ estii:IUII. 

§ 3• A hipólc:sc pn:vm~ DO .,.,.,.to anlerior lllo c:n.-. 1 ~ ele: o 
MWiieiplo ~ pli!W> de ~ par.t. o IICll pcsSOII. 

i .r M Munil:ipio wrn SÍJU:Ina de easiJio ~ p:wSc: SU .adcpda I 
compcttncia. pelo J~51mll cstadaal. pma que Ul.c.IUI em ICU 5l#ellla a ~ 
pnwdas de CWDO fundlmcnal e 1116dio. 

An, ll. Na 1U1 orpnizaç.io ~e a ç.OgJpoiiÇio do lirJAo .arJJIIGYO de 
coonlenlçio. os S\Simlllõ de Em;IIID dof; Eltldos. e, OldC' t.ouvc:r, OS dos. ~ 
aclowio as DOmllll de p•J.I.liiCIICO r admmisn;io dtnlocrM:it~ mabc:lcetdas Ac:stc 
ClpiNio c: a forma colcatada e n:presc:;~Wt". 

An. 14, A rc:par~:~~ du ~dicbdcs u. ofm. de ICIIsiao 111 rede 
pUbiKI obc&:ccrl ias sepnles di~' 

1 • a lindo acura pnontlnunemc na manotenõio e c~o cb sua mie 
de ensino ~or c da sua rede- espect~huda de cduaçlo profiwonL. em cznucr 
suplmvo.. com:o~·o dto dest~es rcJ!tOn:r.t~ .uuui fiOS nivo:t~ antmore5. medtantc 
preSllçio ele assiSlinc:tl (~~W~Q:U1. c ltcnt~ aos ESQ!fos C MLaUC!piOS dela$ IIWS 
nca:sSIIados: 

[] • OS Estados UIJirio prlOI"'IInmiCIIIC IIII c:dac:açio mfaatiJ C 110 C11SU10 

~ c: medlo e. atc:udJd:a a 111Uvc:rs1h.uçW ~ tduaçia ~ cm sm~~~tmtono. 
110:1 fMdr6c:s de qualldld.e "'*le~:ldo$ pd<» ~·s•.:mu de c:astnO. ~os Estadox a 
-·ou ampliar s.u.I.NaÇio.u. eduaç!o ~gpenor pilbiKa; 

m - os M~t~UC:ipios aawkt pnon~ce na c:dueaçio ilúllllil c no 
e!ISIIIO 11ind&mental. sendo-lhes. vedada I Jp!"açiiO de recursos do pc:r=ttual obnp!óno 
da sua tc:CC1U de: tmposiOS na uu.ptuçào da llfata em nivc:tS ultenores de: CUSUIO, cn
qUIIIIO nio aeadidl ploi:IJneme 1 demanda nO$. ntvtl$ iruci1is. 

§ 1• A dclimçJo de: nive~~ de 3~lo pnontinos. DOS tc:nnos deste .mgo, 
nio ~ 1 rcsponsahilidade ~omparttllw1a ou ~OITCU'YI.. atnbuida llCSU Ln I Uruio c 
aos Esta6os.. cm n:laçlo 1ru~s de amno 1111enore-s. nem o de\rer de eol~ = 
0$ SISICinU. 

§ 2" A rq.nlçio de n:sponsabilidsdes prnisw. BDliiiCÍSO$ L ll c: m inclui, 
obri~ o~c:mo eduçaciOl'lllcspeetalwdo aos ~de:~ 
prefcn:R(:ialnscnte 111 rede: l'qlllar de c:mmo 

An.I:S. A l'rulo. cm çobbonçio com os siSTemas de: e!UUIO. IIIIDtc:!á 
proc:c:sso nac1ollll de 1u.ltaçJo do renduncnto c:st:olll"em imbito ~~~~~:torta!, 

E'arq:rafo Umco. O processo 1 que :se n:ferr o cspo!( deste arriJO onena.a 
politica cdtKI.e!Onal. nio Sft'V1lldo I promoçio dos alUDOS, 

Aft. 1~. As IJISUtwçb de casino dos diferentes D.ivcs çJusúi~:~D~-Sc: DU 
scpinleS cateaonu admuustrua\1&1.: 

I - pilblieu. usim cntendul&s as cnaclu ou ~ mcacW; c 
~pelol'odcrPUblu:o; 

U • pn...adas., auun cnlea<bdas IS llllntldu e ~ PCit pc:noas 
'fisiçu oujuridlçu. de dJm10 pnvacto. 

M. 11. o e!l$$0 e tiwc: .a inicrabw )JI1\'ICI4 u=bda as squima; 

1-eumpnmcoro dasaomii$8Cflisda~naeioul; 

II-~e avahaçio de quahcbdt: pelo Poder PUblico. 

§ I" S.a autorizaçJo para o funcionamenut de msti!UiçOc$ prM4u de 
ensino, OU de SCUS Clll'SOS. D ~Jio:IIU. de ens!IIO COI'Dpc:lente deve CXlglJ. alem ~ 
~.. ~ ~ senss dtWI Lc1 c du normas cspec:ific.u dos ~~ 
compacntes., o IICIIdmleruo lOS sc:gwmes requnitos: 

1- p«1p05ta ~c: de~ wcrtudoQI ap.z de .--tcr actS 

~~dcquaiHWeoSoe&$D): 

n • P1'11ci~ da çomuniclade docmtc: ~ &::futiçio du -qções 
~de ICOnio (:011'1 o previSIO ao eWII!IfO c n:gimcmo; 

m · libel'dadc de c:r'eftÇa c de cxprc»io. vedada a ~ 11e 
qualquer llltllrc:U: 

lV -liberdaõc: de orpnizaçJo Sllldital c associari"IIL 

§ r No caso de instituições de msino S6JlCf1CH', a autorizaçlo obcdc:~.-r.a.. 
.aiJd&, ao disposto DO Capill!lo XII desut lc!. 

Art. 11, .-\s insân.Uçtic:s privtdu dc easiDa, contaapladu DO Bt. 213, 
=:as~ ~ I c: U. ela Coas~~llldo Ftdenl v. -.......... ,_ ,......_ 

I·~~~ QOIIIOU-I~doPodcr 
Ptiblico. slo orpaiDdu. tniiiOdas e llliluustPclas por ~ e ~ dc 
csraea- COfiiiiiiiWio. coopemn.u ou siDclic.os c a:m por objenvo o ~ de 
ncccssickr:les educKioalis .. ~: 

D - -m·=r. qanc1o orprW:adas e nuaOda pclls divc:nu 
............. ~rdiciosa: 

m -~~ quando. ~ • raquis,itos exipdol. por lei. se 
!s~~~ ~ cduc:aci-apc:Qf"':' e ofcm:cm Cllll!IOp.IOIIIOcloi 

§ 1• A IUiorizaçio do ~ de iltsatuiç6c:s ele easillo de 
fialidldc alo-luaati" dcpenóc do aiCDdimcDto - rc:quisitos c:RibeleQdos 110 artiao -c d& ~ du q:aiDces c.ondlç6c:s: 

I - objctl- cclucaciclaais. sCm pn:jllizo das fiaalidades .,_ ao earitlc:r 
COilfe:Qaaa1. ~ou eoml.lllltirio da~. 

n · Íll$tiQiiçlo ~ .-fo bonc::r. sem fim luc:nci- c tora 
objctivos q\11: abnaJ.I.lll. os da lllSttllllçio ele Cll$!110 porela rawi.cl.; 

UI • oomtituiçlo. sob a l"orata de ISIOciaçlo. aoçicdlde c:Ml ou fun4at;lo de 
~no pri\'ado: 

lV - ~licladc llllificacll da ilmiauçio de CDSa'IO c ele: SUl ~ 
oom publiaçlo -.1 do bi.IU~ÇD.; 
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v • n:aznos ~ paz:a SUl mlllutençJo: 

\ft.dlfl~ ~10$ DU.mstifwçôesmancJdK: 

VIl ·çlic:açlo dO$ excro.:mn fi11111eelro$11D$- objaiYOI5 de:finidcs 
no ÍJIQSO I d= pll'igrafo~ _ . 

VlD • destmaçJo ck seu pall'lmÕniO I outr.l 1MituJçlo de CIIJino 
.;omun~tiriL 6JamrOpiça ou COI!Ínsional. ou ao Poder Piabl!Ç{). DO euo de ~o 
de suas allvtd&dcs. 

§ r r>:o euo ck l1lSMIIÇio de cnsmo 01t rnpceava ~ 
(I~ $Cib a fonna de funda<;lo. o reeeb=to ele rec!IJSCIS públicos ~de 
ciarsonmaçi(l de que a cmd&dc instttuldor11 deles nio se beneficie. 

An. 19. ~ ismiNiç.6es pilbllcas de cd~ bisKa c u que RIC:dlea1 
r«UJSSS ptlblieos pan SUl IIWIIltciiÇio olrsnvariQ. em Slla ~ e ~ 
U $ei!MICS duetriz.cs: 

I • conmo.llçio de COnRDI0'5 C1.C:OI.-es, gxn ~ da eocDUnldadc; 

[I • (lbriptOnedade • ·:stlÇ!o de ~tas e dlvulpçi(l de inf~ 
referentes ao w.o de tt"eut$0$ e q11 •• ·dos KI"VI~ pmudos,: 

W -&valW;io do desempmho msntuetonal. 

JV • dabcnçio ck, plme~lo ~~r~ual da escola. de forma pc1içipali-. 
valoru:I:Ddo a e~a ela commudadc:. 

§ 1• Os shtemas di: ensino defuúrio a fon~~a. de escolhe dos diz'ismtes elas 
escolu pUbli=as. ~ • ~de~~ licniu. admlliodcMe. e=e 
~' 

I · cseolha po:lo dirisente do bfs1o ~ pda admiaisuaçlo * 
''"'"''" 

m. cone ~~JSD público. 

§ ~ Quando R ntar de msutuoçOcs de- crwno supmor. scrto obsenalas 
.u disposr~õcs espa:ificu desta L.ct 

A.n :!0 Os sistemas de COSIIIO ~ U 11111dada cso:olares pUblicas 
de educ:IÇlo btite:a. que os m1esnm. progrO:SSZ\'0$ SJ:IUS de: autonom~a pc:dqóp:a c 
1dnurustnt"':l c de: ;estio fm.ano:etr:a. obsel"v:ad&s as oo=as gera~s * ciimto finuc.ciro 
pu.bhco 

~ Wtico. A :wtononua da gnt1o financeira da escola. cm qualquer 
nivcl. inclui:i; a .::ompc~1a para~ ord~namcnto e a execiJÇio de 8UfOS rotmei:o$ dt' 
manutenÇlo e eus!CIO-. cxeemado~ os relan\'0~ 1 ~~-cfetivo 

An. 21. C&bcliao=lhorw:ional dc~ucaçio; 

I · subsidiar .a fonnulaçio de polin~ ~s e acompanhar illll 

tmplemcngçlo: 

11 • propor 41rco:rizes c l)nondades pua o Plano ~ional de EdacaçJo. 
:aval~:Jndo a $Ua lll_'Picmcng.;Jo c ameulaç.lo com .u poliàas públicas de ou~ .iras; 

DI - estabelecer nonnu ccmuns a serem obstrvld&s pdos sistema de 
ensino,~ u pmropuvas 4os =mos; 

_ IV- atticular.se com os órglos normativos dos g5fa111S. de eQSIDO c COAI u 
Coaií5Sks de Ed~~<;JoÇ!O da Cilnar:a dos DqluWios c do Senado Fcdc:r:al c o:::stimul:ar a. 
mlcgnç:lo emre u mksdc cnwoo federal. C$Wl.1W$.. ~c pn~ · 

V • 6ur. :apos ouvir ~ c C(IIIIW!.Idades C1Gitificas du .1n:u 
envolvi-das. ditctnzc:~ cumc..t111e1 gerai~. dcflftrndo Wllll base n.o:....W de estudos pua 0 
ensino funda.!Dent:al. m.:dto e supcnor dc snduaÇb; 

VI • est1bckecr dimmes SCf:11S para ~ e des=volvimmto da 
j!Ós-SJ3duaçio: _ _ . 

VIl • ~ nonnu para !C'"IIid:açlo de dipl- c CCRificadof; Clq)cdido$ 
"por iiiStituiçOcs r:wan,erras. de nivd mtdloc supcnor". . ---- . . •• 

. VlU • esuobo:tcecr dimnzcs para ~ c rcccdl · • pelos 
snlcnw de CIISUIO. dH cxpcnmczu adqllltlda nos proo:es.sos o::Cuc:atrvo5 ex:tra-cscolua: 

L'< ·propor a fcnn:a de :arncuJIÇ!o w··:Uuutw~6es refendas 110 § r do an. 
8'" cora os StSICmU de ermno; --- -

Xll • csabelecer normas par~. autoriz.açJo de Ctw:1onunesuo de iasa:wi;ÕCS 
de: ensmo supcnor c seus CIU"$0$;. . 

XIII • cstabcl~ dirclnm; pua os pr<ICCU0'5 de avaliaçlo illscmKional 
nc:ccujrios ao a-edc:nc:iuncato e ~cnto. que :atribua a q~ de 
wuv=idrodc a iosanuç6es de ensino supcnor. 

xrv • cstabel= cnlénos scrus para ~ de m:UJSOJ públicos 1 
projctoS de pesquisa e cxtcns1o • ~de II'IStlruiçõcs pri.VIdas de eD$ino supc:nor. nos 
ramos do §~do an. ~1:; d.:a COIISatwçJo Fcdcr:l1: 

)CII - adea- u n.çks de àrpo ...-tivo do S""ISleml. de &sino da 
Unikl. c;abmdo-lbc. cspcc:ial-=:. DCSS:lt;OIIIbçio: 

a) deliberai". 8pÕ5 eo.c:IIISio de inqucn1o. sobn: ~Das tastinn;.XS 
~iDeulac!u ao m:pcctiYO Astc:m& de csino; 

b) ~ o& esaadOS ou rejimmun. c as projclos de ~ e 
~de~que~o~ sUtcaadeellàao.comVI$&U 
á IIJIOI'iDçlodc-~; 

c)~osprojdosckaotariaçioou~dc:-tunolofm:cidos 
por irmnuiçõcs ~vcnitiriu de ensino s.perior ViDeuladas 10 ~ illacm& de 
msillo: 

4).~iceer.cliretnzcs pua avali.c;lo qllinqQcul da$ ilmlti.Liç&s do
~ pUblic:u c pri-.s iDtqrvnes do n:spcc:tlvo $iS11C1Da de eosmo c de SC1IS _, 

c) delibav sobre c:ri1érios c aormu de ~ c ~de~ 
cm insâtuições ~tirias de~ supcnor !IC!b jun~ do =pcctiw siRCIIII. 
de ensino: 

f) aprovar·~ de iDoYwp6:s ~QDaÍS C IÕraiH ~IOIWS 
de ~.~comb.ilonoimbllOIIio~ JW~:madc:CDSUIO; 

&) ~ cnltlios pua • alaeaçio de I'CCIIJSOii ~ cniR u 
inslitllições fedctaa$ de ~ :awlii·lo5 c propor ao Poclcr Eucwno u ~ 

""""""' 
b) decidia sobrr ~ ÍNCTpOStO$ de dccis6cs finais elos. (qios. 

dclibemivos rnãlr.tmos das msmuiç6es cd~~CKtonai~ que illtepun o resp:Ctivo soJtcma de 
-® 

An. :U. ·o c.oascti'll) !P'"icmal * cdi!UÇio sai compoW~ por Z4 (\-inle e 
q111tro I consdl!CITOS. deslsnados dectte pessoas. 4c: reconhc:ldo saber c cxpcrimc~& n:a 
Uu cdui:aeion:al. ~o squillle• 

1 - 12 (doze• Consclhmos o:5e0llndos pelo P=t&:me ela Rcpllbh~:a. 
obedecidos os~ cnterios; 

•) p:lo IIEIIOS UlD nprescnwue dos SostcmiS de Ensino dos Estados: 

b) pelo mcaos um rqxtSenWI~ d0'5 S•stemu de Ensino dos MwueipiOS: 

C) prantill de-~ dudof~rmtes Jq:ioes llb Pais; 

d) praMia de ~ti dos do\eno$. nivas e ..ad.lidade$ dt C!I15ZIIO. 

c) um ~te do CTISino mthW". *"dicado pelo E.s!l6o-M:alor das 
Forças Aml:ad&s: 

II • I;! (doze) coasc:IbclfOS Indicados por ~ sociais orpm~d0'5. 
VIIICIII..SOS à ira cdueaeioaal. obedecido~ 0'5 $qUUIIC$ cnaerios; 

:a) 2 (4ois) çoaselbeito$ iztdic;ados por mt:idalk ~ q111: OOIIBJCPC OS 
diri$eDICS Õll$ illsUtuiÇ(Ics. ck CMino sap:rior . .tendo 11m da$ iaaiiUIÇÕH pjbüc:u e 0111r0 

das iloltímiç6c5 pn~ 

b) 2 (dots) c:oasclbaros illdic.oos por mt:idadc nao:iOilal qUI: c.oopqliC os 
pro~ do ensino ,npcnol". :5mdo um lj:a mk pu· l~ea c outro d.l rtdc privad&. 

c) 2 (dok) c.oasclhcitos iJidiQIIJ(Is por eabdade IIKI()Q:Il qué o;oa;rcpc os 
professores da educaçio bUlca. ~ 11111 da mie- pUblica c outro da rede privl4a:. 

d) I (um) con$elhciro mdiQdo por erotidade aao:iocW 'fie ~ 
~llio-<:loccntcSdacduo::lçlct'. 

c) I (el) ~ indicado por eaucbdc nacional QIIC toop"CpC os 
CS!Udlntes de cm:1110 supmor: 

f) 1 (um) conRiheiro mdicado por enncbde na:toa:al que ~ os 
csi\Uimles de ensinomo:dio; _ _ __ _ 

&l I hst) e<msdheuo llldicado por eandaôc: '*ional q...; ~
~ocnnstas c ~w~ da.s difcrcntcs '"as de .:onha:imauo; . _ . 

. . .,) 1 (lldl) çoaseJheilo wdicado por cmidadc naeion.l qw:: ~ as 
ms~ de cd~ especial:. 

i) I /um) ~!beiro indicado por cnadadc l111:tOoul que con~ .~:o 
imai:Uiçê:oes de educ:t;io profiutonal nio-UniYUSttlna 

§ I" Todos os membros do coosc:Jh(l nacional de: cdugçlo sedo liOIDI:W.."' 
·pelo Prestdemc da Rcp~~blica para mandato a.: qUII70 uot:. "Vedada a recond"'":L.' 
imcdiw. ceumdo a .:ada dois mos o ~o de metade closCO!UCibetroJ. 

§ ~ C..U ~~~t~~~bro do coosclbo nacional de cd~ smi. ~ ~<.1m 
seu sup1ade. qae: o substitwri nos «:nnn'õ do seu rqimen10. 

§ l• O eonsclbo aacioul de ~uaçlo seri: mUu!c ~a J.., 
MWsterio ~I pela &re. edueaciond c sozari de autonDIIUa admuusontna. 
l:lbendo-lbt cllbonr c aprova.- seu ~. ob$ervadas u dospostçOcs lcJ;m 
aplie&'lt:lS. 

§ -4o O COMClho aetOllll de cduc:açio «ganlzãr-se-à uncnamcme ~..,.. 

clmltas. cujo nUmao. deDomina;io..' ambm;6n e composiçlo scrio ~SIOS n(l ....:u 
rq;uncnto. tnçluidas obrigatonamerue u cimans * ~ bisie:a. de ~ueaçlo <urc
not c de c4ucaçio profissioad. 
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§ ~· A prt .!dtnetl do-=omc:lho nc•onzl de edu.caçio s,eri or.emdl p..•r um 
de $eUS mctubfos. nom~ pelo l'relniaue da Repllbhca. a parut de hsca tnph~c. 
~).oo&.l C:C!IUCJho, jMn. çwnpm I!IIIIÜO de doiS IACS. pen!lttida ~~duo; à<> 

M. 23. O fórum~ de cd!Ka;io 1m1. 111tr:pwlo m.jon~ por 
repre$et!WltCS indicados pdos vários sesmauos ~ un....:S de. t'IR!dides do: ilnlmo 
n&el!HI.Il. &IC= 4a ~dos podetcs Ç()ll$brwdcs. e rawr-sc-i cplmqllaJal:llcnte. 
~ I claboraçJo da Pl.-no N.ci~ de fdutaçio. JUB a~iar a $1tuaçio da 
~Jo c proJIOf u ~c prion~ JWa 1 fmnulaçio cb. polia~ n&c1o!W de 
edLIQÇJ.o, na perspc~::ava 1111 valoru:aç.io do ensmo Pllbhco 

§ t• O fórum reunir-se-i c:ur.ordinatiamente 1.m1pJe qiKl moiiYO relevante 
tipdo I ~ rw::•onlll o .)!.ISnfiquc. ~~.~lmell'!e qv.ando neo:eu.ana a re"o1sjo da 
leg~sla;io bas:.e. da edw:açio. 

§ :" 0 ÍÓfurll IIKIOILII Jeri. setnpn: que poss;vd. precedido de ÍÓNII$ 

csuduais, regiOft&IS c munu:lpals. cora finalidade e ~ o:quivalmte$. !lU 

respeanu Jurudlçi)cs. 

§ J• O fórum nacloaal de eduo;açlo senl promoYido c c(IOI'deQdo pelo 
c:onsclbo rta(;IOnal de educaçio. com a o;ollbcnçio das COIIUS.'IIes de ~ da 
Cilnala dos OqN!I4os c do Sen..to Federal c do Min1$tmo ~Yel pcla eduQçio. 

§ 4• O fOrum ~ de cdua;io le!i rua Of8lllllzaçio e 110m1a$ de 
functonamento dãuudu em rqunmto aprovado em seu próprio .imbito. 

§ ,. O ccnsc:lho tuc:tond de ~ promoveri e eoavodl'ii a prilneltl 
rcuni:io do fõrum ~ion;al de edllcaç:Jo a puriT dos pnnc1pio$ csl:lbcle~:ldos no a.puc 

6cstc amgo. qiWido enlio scti clabc:no:b 1 proposta de rq:unaao do f'r.wum IUICIOilal de: 
edueaç.l.o. 1 SCT aprovado ante5. do tetnuno da refenda rewuic 

Clpimlo v 

OA EDUCAÇÃO ESCOLAR E SEuS NiVElS 

An. :24 A eduaçJoescolar sm ~da squime forma: 

I· Edu;ao;lo Bhlea. comprccndcndo osllivcis: 

1) Educal;1o Infantil, ofcr=da a c:rWnç.a de O (-=o) a 6 (leis) mo5, CID 

crec:bc:l.c:~ 

b) Ensino FIIDdamattal obriptório 1 purirc~M 7 (sc:IC) uos c !aculwivo a 
partir dos 6 ($C1S). çorn. dwaçio de 8 (0110) 1;1101.; 

c} Eluino Médio. posterior ao lilnduncnttl c com dunçio minima de: três 
mos. ou duas lllll c qu.mocews bOJU de trabalho~~ 

ll . ~ StipcriiiC', que 5c: realiza aa.Yá do CII$Üici, da~~ c"" 
c:umdo. com dunçJo ~~ de acOfdo com os rcqa:i1i10S de cada CIIDO. 

~ Unico. ~os pr.drllc$ de qaalidadc, a~ escolar 
pede a:iOW' altemabvU de pn;1eCU0$. ~e metodolosias mai5 .tdcquadu- seus 
ob:)et!YOS. às ~eu do edu:•ndo e- ás condi~~ dtsporu1ttis. inciUSIIIC: taaf;anm 
sua~ com proc:csso,s CX" ~olan:s. 

""""" VI 

DA EDUCAÇÃO BÁSlCA 

An. zs. A Edueaçlo BUicl; 1cm como objc:tivo &cnl dcscmv!Ya" o 
i:Jc~MdDo. ~-lhe I fo:mt,ç:io c:ornwn i.nd1~pezlsivd p.n. panicipv COIIIO àdadlo 
ua v.da cm SOCiedade: c ÍonM:cer·lhc IZICIOS ~ propcdu 110 rnba1ho e cm esrudos 
pos1eriores. ., 

An. 26. O ensino 6mdamemal. c mdio podai ~se cm ;mes 
ar~uais. perlodos $CIJieKnlis oa outros. 1 mtmo do ~pectivo Sistema de tiiSiDa. ad
nutld&. &mda. I maau:ula por disc1plma110 cruino m.idlo e. cm qu.alqlief alvc:l, no cnsillo 

110111n10 e 110 aui:lo dcjo>= e adWtos. 

• P~ Wuco. O calellclàrio escolar dcvei'J adt!q1111~ às peailiarid&des 
,q;onab. U~Çiusive climarieu c ~icas. 

.~. '17, A Educaçio Bis1ca. nos nlvcis fi.mdmienlal e mc:dlo. ~~Crj 
~de ~com u SCSWntes RSJU COinWI$: 

1- a Qtp horiria minima .nua! SC1'I de 800 (OIIOC:cmas) boru. clisu1buida 
em W'll mlmmo de :!00 (d=tO$) duu de nblliho c~ola:r dccvo. excluido o tempo 
raervado lOS exame:$ finai$, se bOUI(et, 

U • o easino noru:mo. o ensiao de joiiCIIS c: 1duhos. o cmino run.l. o cnsi:IIO 
em n:gi&s dt! dificil :aeeno ou cozadi;cks clurllbcas ldvenas. c as fonJW. ai!CIIIItl..-as de 
~o~podcrio ter repmeespeclll. a criti:rio dos~ $1StC!ra5; · 

m • I aratric:uJa CID qualquer stne do emJDO l'untbnlencal. ncetuadl I 
pruneira. c do cmiao 111dio. podera ser fe1t11 

1) por pnlllloçlo. para alunos que t111'Wml. CIITII ap:roveilUftmtO. a~= oci. 
f.ue anterior. 111 prOpria =la. 

b) por nnsferC-nc1a. par~ t&lldida!O$ pco=lm~ de outru cscotu. que 
comprov=- aproveitamento em csrudo!; anren=: 

~) ~temenle da =obriz:açla, ;nediantc avaliaç.io. que dcn:nnir.t: 
a ln$CZ'Içlo r.a sêrie "u erapa adequada, fci2 em cstabe:leQmmc::. autotiZJdo put eua 
finalidade pelos Orgios çompetentcs- dos SIS~ de ensino~ 

[V • nos utabe:h:.;unenlos que a4ot&m a pl'(lgrcuto regular por Krie. o 
regunento escolar poóe admitir formas de progreuJo ~ia!. desde- qiiC" preserl&da a 
seqllmc:1a do eu:rtculo. observldas as normas do n:specavo sisll:ma de ensUIO~ 

V. poderio~ classes. ou fiii'IJlM. com llluno.s de sém::s d.i~ 
COIII niveis cquivalo:mcs de adúmwnen1o na lll&ttri&. para o =smo de linauu 
estnngaru, encs, ou outrOS annponentes QlmCJ.ila!a'. 

VI- a venfl~do mHiimenfo csco1l1' ~ os ~guinta crtt.:nos: 

a~ ~valtrma dos aspectos qualitativos sobre os quamiWlvo$ e dos 
resakados ao lonso do penodo sobre os ele nennw' aamc. fi.rws: 

b) poss1bdiclacle cle a.:cleraçlo di: csrudos no c:iSQ de: clistozç!o $énoo:!a<k~ 

c) ~1tuncnto pm;lal de es~udos concluidos com êxno; 

d) cbriptonedldc de C$Ndos de recup=.çlo. de prer==cia paralelos ao 
pc:riodo lea>"O.. pua os o:uos de bau:o rmd.imemo =ol:ar; 

'\.11 • o coq~role do: frcq~a fica a cargo de cada esu.bc!cClmeniO de 
en$UIO. confom!C' o disposto no~ JCS!mettiO c nas n~ do sistema de ensino. e .. agnb. 
a ~luõncra ttwuma de 7S!~isctalta e t1rn:o per cen1o) ele comp:uecirnenlo 1 escol11 p:u& 
lpi"O\'açio: 

VIU. os estabelecimentos de ensino pUblico~~~~ funcionar tmibe:l:i nos 
inlerV&Ios dos penodcK " horino!: lenvo~ ~:ares pano of.,..= opcr'Nni<Wic~ &: 
reforço de apr~ aos ÚWI05. de aperfeiÇO&meniO- profiss!oiWS de çd~~Ç&çl.o e 
pessoal adminimauvo. bem assun pan~ ofaeça OIUr.IS prosnmaçlles de interei~ ~ 
COIIIIIDidd: 

IX • e&be a cada insti!UJÇJQ de ensino expedir os certific:ados de cond~ 
de s«ie e os d.ip!OQ:W ou ~dos de ecn~usJo de CW'$0$, com as ~W:a;Ocs 
eabivcis. 

Parigrzlo ilnieo. O en'ino fundamma:l ~ III!DlstradO prosmsi'41nemc 
em tempo mtegr.11. a criteno dos :slSieQ:W de c:MII'IO. 

An. :S. Scri obJCCÍYO pcmlllle!lfC das aunmclades rtSpOI15.iveis alcan~:ar 
reliÇio a6equlcla C'll~ o numero de alunos e o profe~so.-. a carp horana e as condi~Õt!$ 
mat=ais do =abclecll'!lel'llO.-

J>ari&n!o Unic:o. Cabe ao m;~vo sislema de ensino, à vista. clas 
condiçlles &poo.ivc:is c das ~!fitas regionais c I<~Ca~s. C5Ubeleecr pacilllctro pan 
alaldimcnfo do dispaM acsu: aniso. 

An. 29. A. ~ adminiscntiVL ~óg~ça e d.i~~:JP!ilw' das 
insriNiç6cs de eduçaçJo bWca. o... de ~IICI' de KUS niveu isot..mncuc. serà 
~ no ~regimento. obsc:rvado o disposto llCSI2 Let.. .._ leg~sl~io 
madual e nas DOmllli ntabelcQdas pelo fCSJit!Ctivo sistmra de ensino . 

• 
An. JO. 0$ currlcalos do en$i11o 1\mcWnental e ID!idio dc:vcm destaar. 

obriporiamco~e. o estUdo da lin!U& ponupna e tâ IJ1ICemitica. o ~to do 

m\~Ddo fisico e namti c da realidade SOCial e iust6n"- espc:c:ialmemc: do Bruú. aos 
1e1DM31 do Arl. 142, i t•, da ColtsótWçio Federal. 

§ 1• . Slo 1llllbáD compoacmes canieuiam; obrigatótlos. do aaino 
~ C médiO O ntucio da UIC:. I ~ fisJcll C. & pMir Ú qumt& ~do 
easino liuldameDtal o ewclo de pelo lnaiOS Ullll lingua estrqeir.l moclerall. J::llja 
eseolà& fiCIJi .a cqo ú comunidade escolar, delltrodai possibilidades da i.Dsbtlliçio: 

§ r Os~ curritulare$ do ensino fim4uneoual c. medio omcrvarto. 
ámaa, as~ dudnzcs. ~o rnpcçavo nwnmto .Wlidi:lelpllllll' c: iJneatado. 

1-~ arnbieatal o: prosrnu de saiwle; 

n .en.o dos dircito5. 4evc:rc:s c pnnrias fundamefiW~: 

m • descnvalvilneniO de cn1.:nos de leiNnl erinc .. dos mc:1os <k 
CGftWII[Caçio social; 

IV. iDlclaçio lCmOI~ 

v -oriallaÇio pano nbalho. 

§ J" Os smcm.,; de CIISino promo\-el'io o dcspono ediiCICiooal c: apcitnlo 
as priócas ~do-!Oimlls. 

§ 4• ()$. conteixlos rellb>OS - eonhccimmiO$ especjfi~ 110 eaput 
clevCII'I ~ Ull'll base lllcional comwn. a= complemc:nmcb pc:los dctnan con1elldos 
CIII'J'ICularcs espc:cifieado~ acstr: artigo. c. em cada siSiazra de etl$i!lo e ~lcclf!lemo 
cseolar. por uma p-1c ~ ex1~.;b pc:lu. ~eu rqpo%WS e 1oems da 
SOCiedade. di' cúlbln. da ~i• e da chen1c:la 

§ 5" O tJaWneniO dos con1cUdos cumculam: deveni levar em CO!llll o ponlo 
dc patricia de: aprcn.d.iz;ldo do aluno. :;r.~ p:;inn escolar ammor. o 5c:ll mao-amb1cn1C 
social e familiar e. q!W:\do for o caso •. IJ. suas condtçõadc mbalho 

§ 6• De .coroo com dirctri:es dos sistanas de ensiDo ~ os 
COII~OS carricula= cspccificadOlõ JICS1C artigo Jefio dcsmvolvidot. de forma 
in!rOocnoria c prefcrenlCnu:Dl<: com nwucnto mllllldi:~eiplirw. u p!'l:--aeoll. 
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§ .,. Áf. iaslitu:i;lln de C~SLIIC pn-x, sera &uc~ i r.~ de

;~- ~ s.c:u C1terw. o ~sma' re!1gJDSO que m•m~. nos =<!$ da Coruurw~(, 

An. 31 Scri ~:~centtvada a çobbof':lçia de órglo' p\lbh~os.. cmpres.a.. 
enndades COIIIWliWIU. suu1.c:a:" c do: Kro'IÇOS para & ucdi.D.çào de p.n~ do u:mpo dos 
aiWIOS COI!IO <:Stç!O OU VlSIZU Orimudai aJ1 atlwf:adeS de l;&rUcr ComiiiUtano C $0CIIl. 
sob :l SUpc:Msio da r:KO]a 

Ar!: :JZ Na oícm. de cduc:açlo bisiQ pua a popul~ rural os sistmw. eSc 
ensino ~crarb as ~ pe~c:s nos CIIITÍw!os c M 01'glll1D.Çio da 
escola. m.;:lwrukJ a adcquaç.lo do calrntbno =lar .U condlçOcs dumccas c 
e«mÕm!Ç&S, 

Capitulo VJI 

DA EDl;CAÇ},Q l:O.:FAST!I. 

M 33. A edgaç1o infantil. pi1mtlra mpa cb. Educ.a~o Bils~Ç&. Objen~-a 
C5p(Cifieamauc 

I . proporc!onaJ ~bc-s para o dcsmvol'llmeMo fis~o. pstcolo,;t~•• c 
mtclet:tlllll d& cnmça. .:m complm1Ct1w;io a açlo da famiha 

11 • :mJmow:r :i amplia.;:io de su..u c~penCnctu e conbe<:uncnN>. 
~mWand.o $C!J.'t..,..,.cssc pelo ptoJS;csso de' tnnsfomw;lo d& run.trcu. c pela con~,,.:n ... .
.:m SOÇ'!ccbde. 

Arl:. 34, A ~ucaçlo mfmo\ sai of(:l'e<:tda cm =llcs. p:n Cfl:lll~U 1k 
zero a aà anos. c em pie-escolas. p~ u de quatro a !CIS &!lOS, c coascrut cbrcuo J~ 
en111ça c dos. seus pa1:1. c dt"VCT do Esado c da fOU!IIIU.. 111 forma. dos U'ls 7", X.'\'1.'. :n_ 
VI. 203.. JV c 227 cb.CO!Uti~lo federal., 

§ I" As cr=cbes c prc-oc:olas. ISOlada ou Jntegradamcntc. s;to li1SIItu1~,..,, 
de cduclç1o IIIÍ&!Icl. . 

§ '2" A:> lllS1ltwçõe1. pitbliQIIõ de cd11Caçio mfannl _alem d& ~ tun~l<l 
bisica.. asscgunrlo salldc c: asststmcu.. rnt complcmcm.açlo :i ao;lo da fumh&. 

§ 3"' -~ mStrnuçõc:s de cdueõ~çJo 111f.annl dcvnio ucndcr ~n:ll'l,.~-:o 
necessitadas de tu.~dados cspcC'I.US. apo~ z•'111aç!o competente 

§ 4" Os edw:zdol'l:$ que arull1o nas c r~ e ~olas ~ fo~dos 
cm cmsos de lliyel ~o ou. ~01. 

Aft. J,, As cmprnas. c~,cruadas as. tntero-c:rnpresas. c as que <:mpreguem_ 
lnCnOS de 30 hrinr::a) !Rbalhadore-1. dcvc:rJ.o manter creches e pri-esco!~ ductamc:nte 011 
lrlcdwttc eon~ para os filhos e ~ndm!cs dos seus cmprqad'os. 

Par:i~o UD.ico. O cwnprim~n!O desse d~vcr md*nde do ~tolhimento da 
Contr'lbuiçio so=ta.l do salin~ucaç.io 

An. 36. O cu:ric11lo d& cdU<:açlo infUI!il 4evc levar cm .:onr::a. aa su:a 
concc:pçl.o c lldaun<~. o grau de desenvo!Yimcmo da '"II'IÇL 1 tli:vcnu:ladc soc1al c 
cuiNnl d.u populaç6d uúanas c os «rntell<los que se pretende dcscnclvcr 

§ 1" Os siucmu de cumo csr::ad!Ws c mwuctp&JS cstabclcccrlo nOI'IQS 
SClbrc o .emriculo di. c-dt.lelçio infUIIIl, c&ba-tdo" ead& ll'.SOtulçlo de C11$U10 a monr::a~m 
de Sll:l. proposta cumculu. -

§ :!." N p!'Opo$W cwric:ularcs da cdw::açlo infantil serlo 11111culadas com o 
ensino fwldlmcntal. 

Ca;111Ulo VIU 

DO ~~51;\;0 FL':"DA\1E.':!7.-'U.. 

Art. J7_ O cnsioo fimdamental tem per abjmvos es~1fieos 

I • o dominio proçesstvo da lcJtun. d.l C$Cnr::a e do .:alculo. cnqt.LUIIO 
inslru!IJCI)Ios para a comprcensio c SDiuçlo dos problemas hlltlAnOS c o acesso 
siSII:Il!ãlicoi.Oiõ~tos; ' 

II • 1 ~o das leis que regem 1 n&ruRZIII c das re!IIÇOcs $0<:\IIS na 
$0Cicda4e~: 

m ·o dcsenvolvitncmo da capaeidade de refledo ~ cnaçio. crn bu~ de 
UIM pmiciplçlo cocsc:iente no melO SOCtlt 

Azt. J3. O <=rieulo do ~o fundamental obc:dr:ceri. ao dispcstO no 
Capitulo VI. iiCI'CSeldls as 'lqUlntcs dtrc'mzeso: 

II • o CIISino rel1giMD. dc l!*riCIIIa facuhanva. constinliri. disciplina dot. 
botirlos nor=is das CSGOias públi~ <k ensmo flladanxntal. podc:ndo ser o(Cft!Cido de 
acordo com u prefcrênciu mani(eswW pelos alunos ou per seus raponsi.vcis: 

a) cm c:uita' eonfo:ss1onal. de a.conlo com 1 opçio religiosa do &luno oo 5e11 
rc:spons:tvcl. mininrldo por prof~ ou orientadores ~liglosos ~ c 
~i~os pelas rcspcaivas i!;"C'· , amdadcs 1'1llig~osas.: 

b) em ear:ita- LIIICI •• m!es~onal. =!r::antc .de .acordo ot:nii'C as th~ 
cm~cbd~ rcl!posas. que 5<: fq!OIISIIbiliD!io pelldaboraçio do respceavo propma 

, . _ P.ngn.fo úrUco 0$ ststcm&S de CIUino s.c: anieular&o chnl &.O ~dada. 
n:liposu pua dc!lo da ofm.1 do CDSU'IO n:l~g~?.o c õo ~iamer10 dm proícs.sorn 
OUOfl~. 

Capirulo lX 

DO ENSINO MÉDIO 

Art. 39 O cwno media, ~ fltW da educaç.t.o bi$Ka. 1e111 os sqiWite5 
objen..-os es~ifi~· 

I • o aprofwubmento c a consohdaç.io dos c~ctml:l'llos adqu~ndos no 
ensmo íun<Umentzl. 

11 • .a prepar~io do eduo:&:~do pua CotltmiW' :aprcndcndo. ck modn a = 
.::apa.z do: apc'IÍCIÇ~tos posu:non:s c de se: adapw o;om flCJUbilubdc a nou.s 
cond1ç6es de: oo::upar;io. 

W ·o dcsenV(IlVI!'IIento da up:actdadc de po::mamcn10 ~W~ônomo c cn1tl\'O. 

IV ·a ~o-b.a$~ea p:ua o trab&lho c a adadan'*-

V· ii p<ep:nç-io do aluno para o c~a-"cio de profi$.$0es te<:ruus. se:sundo 
.:bspost~S do f~DVO S!Strntl de CIISIIIO 

An 40. O ~umcuJo doenstno mcdLO ob~ o disposlo no Capitulo \1 
C IS SCgll.tniC$ ducinzes 

I • destacZI'll. a educa.çlo ttenolott•e• buaca.. a comprcmsio do SlpUfieado 
d& ctàtcta. Cu letras c eh$ ane$, o pro;;c-sso tustM~co de trmsfomu.çio da SOCiedade c da 
culntr:t. a litt~ pomlgllcu. cOtf'O ms~nto de o;omuruc:açio. o açesso ao 
conhcctmento. c o o:acicto d& Ctcbdanra. 

ll ·sedo 1nduidu 1 Ftlosoli1 c ii S.Xrolog>a tomO d:l~1phnzs obriga~onas 

M. 41. 0 CIISino mc:d10 pod-er&. 'll!Cdiantc amp\Açlo da SU8 dlll':lçlo e 
catg1 horária global. mdun' objenvos deed~1çio profisSional rtO$ tcmJ05. do Capinllo X 

- . 
Paragrafo U!11co, l'I:Jo ha~o:Q rcstrn;õc:s par:1 a ll'lnsfcrtncia de aluno mm.' 

di(crtntcs tnst1ru1~ o:l~ msmo medto. tndependentememc cb ofma de modalidades de 
educilt;lo )lfOfiSSIOI!al cm qwlqucr delu. 

J • scra n:ttn•sndo cm lin!!1J.I ponu!~JCU. uscgund.t- às comuntdades 
lndii!C"IS tlllllbcm a utdiZ:I;io de suz; bll!!un maccrnas c proc=.os pr6pnos de 
aptendu;agan: 

CapínaloX 

DA EDUCAÇÃO PROflSSTONAL 

M. 42. A c-docaçlo p!'Ofissional. imegndl U dil'cfcntes fomw de 
cdupç&o. concfuz. :i fonnaçlo imqral Oo c:idldlo pela dcsçobefta e <Scsen-voiwnen!O de 
SU.1$ Çl:i~ tndividUIIS p-.11 I. J111 pmil:(paçio no nbaJho. 

P&dpf'o único. Os ~ 4a educaçio profissional sio o 
c:cobec:immlo cieotifico. o dcsc:!MI\vimmto reeno~ c a cultura do trabalho. 

An. 43. A cduc:açlõ profissiotW podct:i = desclrvolvida cm amcolaçio 
com o ensino rqulu cu por d:lfemm:s esntCg!IS de cdu>ca;io eonrinw.dl. nn 
iDstirui~ o:sp:cializldu. ou no prQpno nbalbo. 

§ 1~ Se articolada 10 r:nsiJio :funduncntal. 1 educaçlo pro6ssio1W tna o 
eariter * orkmlçlo pua o tn.btlho c de ~IIÇio tccnolósica. 011. nos tc:rmOS d3 
lqislaçic ~ifiea. de tprelldiz.ascm pro{!$$ional. . 

§ 2" No CIISÍDO .,:dia, a e4ucaçio profiSliona! dcst:nvolva".-se-á nas. 
Modalid8dcs Nonnd e Têaàea. podcnQo o estJbelecimclto de euino.. quando dediCado 
exclusivamente 1 U!lll dJ::s;Q ~ USII', ~vamcme. a~ Eseob 
Nonul ou Eseola Téc:l:lica: 

a) 1 IROdaJicbde Normal c1ctina-$C i ~ de professores pan a 
educlçla infatil c pra .e • 4' sédc do msmo fuadmtcn!al. • 

b) ai!MMblid& TCcnlca clcstim.-$c :i hlbiliraçlo profissional de &Ctniccs e 
de auxiliares ~de nivel medio. 

§ 3"' lu modalidades Normal c TCenica ledo a eup horiri.l mi1Nu de 
2.400 hora, lll&lS O pcriodo. ~c: 011 nlo. do cstjgio profiSSIOnal 
supcnisiONdo. de acordo c:om u ~ dt cada habilit&Çio. 

I 4" As blbilicaç6cs profissioais poderio ser dcsmV(IIvidas em iasUruilj'Oes 
especializada. coacamitante ou posterionnente ao ensino mêdio rqulu. ~ 
pKal.obtcGçio dOJCSpedivodiploma 1.~ deste Dlvddc CIIS'UIO, 

§ S" No casino superior, • cdlKIÇlo profiuional !eri & fillllidadc ck 
puar lctt:l61og-osc outros profissionai$<k nivd Sllpcr1Df. 

§ ~ Na:s difcrcntcs esntegia:s de cdueaçio eonttnuatla. • cduc:lçio 
profiS$ional objcàva 1. qualifie&ÇJo e o pcnnancnte ~ profis5ioaal segundo 
~dos~c:Oosctorprodu!Í'I(I. 

Azt. 44. O consdho nacioaal de cduca;lo, ouvido 0rg1o «rlcgiado do 
M~ ~I pcl& .izc:L do ttabzlho, definiri. 1$ dimri.tes da cdiiCaÇio 
pro6ssioPal e as bWilita;6e$ ç.om vãlidi.k uacional. ' 
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. . . Parit;rafo úaico. Ch (qlos ~ do$ ~ de easDo poderio 
de5air habüiQç6cs profissloa.ãs COin "8.111We ~ 

. An.4S. Os diploma$ dos C1.1n0$ rdcrmte$ às habiliaçlles prafiulcnais 
~ pdo coasclho a.:IOilll de educaçio, qumdo ~ raio v.Jidade 

. § ,. Sai .u.squrada • ~ de ~ de C<lllduslo do CD$IDO 

~p ao aluno que eondua. com .qJrOYe!Wnallo. os cstu4os ~a 011~ 
bisiea. prevut0S DO art. -40 desta Lei. 

~ r O ccnhccimmto adqwndo na e4ucaç1o ~liuional. i:K:IIISil~ no 
próprio nb&lho. FOderi ser- ob~ de auh~io.. reeoahcc:IIIICI'lto e cmiliuçio para 

pl'O~u•mcnto ou wm:hnio de estudo~. bem como pua o CllCI'Cicio pi'Ofissumal. dc
:aeordo com a lcpsl:açio cspa:tfic&o 

.0\n .C6 A ~l;io profi~•onal podéri. ser organiDd.l ern ewriculos; 
modulado$. eoncspondenc!o cada moduh.> a. um conJUIUD de conltceinu:ruos têc:ruçcs c de 
habilltaçõts profi:!.$101WS.. 

("apuulo :Xl 

DA EOUO.ÇÃO ~ICA DE JO\'E:-.;5 E ADULtOS 'tR.ÃBALHAOOR.ES 

An. 47. A cduc:açlo bistca publica o~ :altCTIIUivu adequada$ is 
ncçcssidadcs da poplllaç!o tr:ab:alhador.. JC\'I.'l:m c adula. qw: seria rep1:ac1u pelo 
l"CSJIC'(II'"O SIStema de enSinO. 

minimo: 

I - dispoaibilidack de aparelltagcm c ikmais condiçõcs para reecpç1o de 
prognmu de tcl~o no local de tfab&lbo.. on CDipC'CSIS c 0rJ1os pti.blicol coca mais 
de 100 (cem} crnpresado~ 

n - ofcru rcsul• de ensino DOhD"DO. CT1laldado CMJo tal O olcm:ldo a partir 
das dc:tolto bons. no$ m=nos padrOcs de qualidade do dnlmo. e cm ~la próxima do 

-- -;oe:a~ ele lnbalho ou-rest~~ 

m -&ltcm.mvu de: I«UU a quaiquer ~ ou IIÍvd. . dc 
=bnclack 1111tcrior, sem ~o!ie$ de tdadc maxima, maüaru~ aw..lia;lo dos 
conbccimemos e experimtias, adnutida. qlWlda neccssàna. a prescrlçAa de: ~de
estudos camptemcnurescm panlelo~ 

IV • eonteúdas eumcularcs cmttados 111. pritie& social c t10 uabalho c 
mesadalOI!JI de msino--aprendiDgem adcqiWia ao ~ e ClpCriàcJa do 
.aliii'IO~ 

V- matncula f:aclllwwa cm cdutiÇJ.o fisica. no periodo nocu.mo~ 

VI • ~ eKalar fle:tivcl, mch&Sivc quanto i -xuJa por 
llli:sciphlllo c 1 auuu ,-.uç6cs. cnvol~mdo 05 pcriodos reavos. 1 arp: borina 111u..d c o , 
nilmcto de anos lccvos dos emJOS; 

\11 ·professores espeC~alizad05. 

\111 - J!I"OSRIIII$ soclats de alime~tiÇio. saUdc. awmal cscolu c 
transponc, ind~tancntc do horJno e à lllOdalubdc de CMIIIO. financiados com 
recursos espe-cifico~ 

rx - outras fomw. c moc!.alidadcs de CI1SÍOO que atotcbm • ckmmdas des~ 
cbancla. ou diferentes regi6cs do ~ 

Art. <18. O Poder Pitblica Vllbilizari. c Htimulari o aeeuo e a pemw~enm 
do n~or na escola. mediaD11: açQe$ in~e~ c çompiCIIICI!tares. eam. u. q~ae 
~~~<:1....-io: 

I • ..,~ ju:llo - ~. mediando procesSO$ de rqociaçlo ~lllll 
os tta.balhadores. fu.c.altzllldo o CUI'I\pnntcnro da5 nomw kpJ:$. e cnmcSo iDI:enn\Oli c 
csrunulos. ux:IUSIVI: ck: l1ltUr"aa fis.cal c ~itiCll. panas cmprnas quc.factblan ;s cdu· 
caçlo bas&a cWs seus cmprc~: 

ll • ações dl.rctu do Esl:lclo. na co!Kitçlo de aaprtpdor. por si e por ~ 
cnnd&dcs vmeuladu e empresu pilblu:as. 

Plhglfo ilaica. O q~or de bolsu de estudo oo ouuw beae:fici05 
cduca:ioa:ail. ~pelos~ a-~ 111o xri considerado, 
para ocnhum efeito, como wlidade c parcela Alcul, nlo llltegnndo a ~ do 
. Clllprep:lo pan. fiJu. trabalhisus. previdcstc:i:lrios 011 tnbuW"ios. 

C:tãntloXIJ 

DA EDUCAÇAO St..'PER.IOR 

§ )• omsmo superior tem pol'ob~: 

I · aperfeiçoar a fonnaçjo eu.ltural do ICl" btunaao: 

Jl. capacni·lo para o cxerciclo ~c lll1ll ]N"Ofuslo: 

II1 • ptcparã-!o para O Cllm:ICIO'dli n:flaio çrlug C S part!Cip:ll~ lia 

produçio, SI~ C S~io do Solbn", 

§ :?' 1\ pc$qUJ~ tem por ob~n"o o avmço do <:onhcc:unenro teónco e 
prUieo. em se. Clftler unt\IU'$al c w.tónomo. c deve c:omt~bw.J para a solLIÇ.io do~ 
problemas soctats. e.;on6tm~ c polmço;, nac1Cma1s.c regionats. 

!} ;;• A C>Uc11!.1o. abcrni I putiCipaÇio da populaç:lo, ...,sari. ctifilndir ~ 
conqumu c KacficJos rnulwncs da cna-o:lio .:ulnnl c da pe$«W5a .:t«~nfoa. c 
~eenológu:.a. 

-r"·· as planos dé ensmo. pnqu1s.~~ c extens~o das 111$1JrutçÕC'S ,!k msmo 
supc:nor. lcvvio an wat& :a n«csstdzdc- de amculaçio dcs$e ruvel lk ms~no com os 
mtcnOra.. pnnclpcllmm~e qlllllto aos cntmos de St"leçio de :alUD05.. aos cbjCtlvos e csuu
nua cumeul• c .ii fornu&Ç~o c çcrf~ço:amento de profisstocws do magmcno para 
aqueles m\ICls de rnsiDo. 

M ,o. O ensino _supcn« almngi:: 

I· cursos de pdliiÇio abmos a nwricul:a de c.:andtdatos que concluLnm o 
CIISino medlo, 011 renham cdoc:açio equtvalo:mc-. nos u:nnos dcsa Lc1. c que tmhun Sido 
aprovados cm CQilCUf$0 de sclcçio; 

11 • propnu de pós..gadu:a~io. compreendendo cursos de mc:stndo c 
douror:ado c. :l1tld..t. os 1;111'$05 de cspcet:ahaçio c :apcrfe~çO#ncnto. :abmos 1 mlllicul:a de 
candiduo diplomado em cuno de:~ que ucnd:a :as cxtg6t~11S cW ~~~Sm~Uç0cs de 
ensino. 

§ t• Poderio. aÍ!Ida. s.er cferecióos CUI"$0S de e:uenslo. com objeavos. 
dunçig. clientela c dmws carKtcnsaça ltvn:mmtr: &finulos pel& mstttulÇio 

"""""""" § 2" Os concursos de sclcçio para msrcuo em = supmom; de 
r,p-adua;lo dato plCfctincta ao cor.tt"ildo das dlS<:tp.hnu dtmancn~e ~cntcs io. ara de 
t(l~nto da opçio do c:mctidA 

Are. "· No Cll>·•lO supcnor de graduaçio. o ano lcmvo resWar, 
i!wkpcndcntc do aao cml. eom:spondml.. no mumno .. :a 200 (dumn!OS) dias de tnb&lbo 
&CICSinuc:o. disuibuldos an pcriodos a I;IÚcno da in$D~ podaldo, amda.. ~ 
o~ido$. DOS imcrvalos dos pcriodos f'l:&lllarcs, progrii!IU ~s. 

§ 1• É obngacória a &cquine~a de pr-ofc:sso.n c .alunos, salvo llOS 
propamu de cttsUlO i dmirtlc·ta. 

§ 2" E obriptOI"io o CIUilpnmcnto dos pragrarn.u de atSino aprovados p:an1. 
cMa periodo kt:r.vo. 

An. ».As institWçOCs de: ensino superior oCcr=lo. DO pcriodo IIOUimO, 

.CUI"$91 de sml~ IIOS mesmos padr~ de qll.alidadc manaQos pc1.a msututçio no 
periodoõiumo. sendo obngatõria a ofen..nonum. nas instifwçõcs. pitbilas. 

_Art. S3. A ~de instituições de cnsmo superior, bem como de seus 
cpnos c balrilu::açõcs. scra e!eavada cm s:onfomucildc com a polinc:a de ex.paru.tio do 
CIISIIlO supmor e:tpm.sa no Plwto N~e~onal ele Ed..c:açJQ 

.- § ,.-A atU~o de msti'ruiç..lo de cru:mo supcnor~ pUbli~ ou prt\"141.. 

-auim ÇOIIlQ 4c seus CllrSO$ e halnlitaç.õcs. scti feita por dmcto do PGder fxeçun-.:o 
"COI!IpCieDte. após~ &vonvcl doórgio nomtanvo do respccavo si$1ema de enSino. 

. § _ • r A ~riuçio de cllt$0$ e h.ahiliw;ões IIIS amVUS~dades :leti. 
CfcQva4a tl~ ten;I!O$ dos I.CUS estatutos C fCg1111C110S. 110 CxctclClD di. llllonomJ:t def!mdi. 
110 at. 6~ § a•. desta Lei 

§ 3• :Na -~ de l1l5tltwçiks de ellSIIlO ~Upmor. de scliS corsos c 
aabilitaçiles.. seria observado$ os sc;umtes cnrCnos JIR'IlOS.. alm:t dc outros que venham 
a IIC:I" cstlbo:kt-rdos pelo órQio norm.al:lvo çomperenre: 

I- C$1Udode ~da ~~eeemdadc social ·c~e ~~~~;"cXJstmtia: 

O • estudo de \liabilidadc. mcdlmtc vcrifiuçto de =os lillancel!OS .it 
disposi;io da =~ mwmcclora: 

1D- pwjclo pccbsógtço c de eslnlrur~ acadêtmc:a e aduunistmtva.. 

lV • atcndílncnto Atisf;nono das n~essidades lows de edue&ç..lo b&slâ. 

An. s-4. As insntuições de cru:! no supcriol" SCfio avaliadu qU!IIqucnalmcnt~: 
tA'I proçesso CODduzl4o pelo Pode!- Exccllflvo competente. observado~ os squmtes. 
objctiw5,. alem daquclct que çon511111. nas anisos S6 c SI, 

1 - rck:ruificaçlo de defic.iõ-netu a ~ supc:tacbs, 1 tlm de melhora:- a 
qualidade- à educaçio superior no Pais; 

li- orir:ntaç!o dos ~cmeniOS <:' Ollti'IS providênew 11~:~:cssiriu.. no aso 
de ÍllslitlliÇoks pilbl!cu.. por pane do Poder Público. c. no caso de iDsarurçõcs privadas, 
por pute dos proprict.itricn. ou cnndade:s mantcncdoru. 

ID-~da Cltallela usu.itri1 c da $0C.Íedadc cm scnJ. 

. § r• A av:ali&ÇJo scnl cando.uidlt de fo~m;~ aberta. c:a.bo:udo ~ Ôf!iO' 
exeeutl\10$ competentes publtcar os rculudos 4:a Jlilll1ll av:alta;io 1 que fon:rn 
submtada$ as msntwçi)cs sob suajunsd>çio. 

§ 2" JWJtlmCIIIC COin os n:sultados refendos no par:i.grafo :antcnOf. dcvctlo 
$C!" e>:pliciwlu as candrções maten&IS _c financetras cb mstltwçio e tdo:nbficadas as 
~ias ôccisónas ~VCIS pelas provldeoau Alleldoras. . 
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§ 3" A avaliaçio da: msriNIÇ6es l!:Wli an coa,ta suu ~ soei~~ c 
ICI'Ii,. DCUsuriamen~ mstãncu.s COOCITIB ao Sistema de emmo ~pelmte. • $CKIII 

definidas pelo orgia 11omtattvo I;OI'Ilpetcnt~ 

~ .s• Sedo ..sou.4o$ os ~edimauos estipula4os nc$1e: amgo e no 1111 ~C. 
paa a avahar;io qliillqilen..ll dB univa'Sida<ks. e. cm tudo (I CjLit: lbe couber~ "!m a5o 

adaptaÇÕeS deeorrrntcs de: suas fillllli!bclc'-. ~a <bs IIIStiNIÇiks nJo.wu,-cmtanas de 
casmo supmor. 

.4.n. ,S, AI. insliTWÇOes ~ ens1no supmor ckvel'll mu1er rneca~~umns. de 
:lllto-avab-'Çio de suu MIVIdadcs. que garznam a pai'IJ~ de profew:~res. ahmM c 
4emais profi.worws da e:!ueac;lo. 

Ar!. 56. Cabcta ao Poder PUbliw Fcia:ll. c. na hipóctse pn:vim ao an. i I. 
§ :ZO. desta Lei. ao Poder Públ•eo Eswiwll. cmlmctu Q)mo ~UUva'SidadCS as ISIIUNit:l)n 
qiiC ~ q~ xa&!rmca c cu~lltlflca. Rll$temiOS desta Lei. 

§ I" O =dcneiunento de msntuu;lk::s de msmo supm X' eomo 
m~ivm:ubdcs m prceecbdo de amplo processo de avaliaçjo IIIStiNC!ontl. • Kf 
çoaduz:ido pelo Poder Exec:ui3VO competente, atl"aVés de ~süo de espeeaJims. 

§ :ZO As~ d.l1.•·al•a'Pio rdenda nes~e am~ SCI'ioesubelec•das pelo 
~o normaavo o:ompetmtc. Z'!eno;hdo~ ., ~ bas11:os fi11.ados ne!I:L lei e 
assegundo a ms~:~nuoio ;unplo <llreuo de rccuno. bc:m eomo pruos adcqllldos pull que 
evmll.llis insu.5cu:nc•as so::Jam.sanadas. 

§. 36 O credencitinento de insmuições. CQmO uni•-ers•d.ldes dar-~ 110" 
decmo do Cbdc do Poder" Exeeutl\'0 CO!npc!mte. apbs parecer favon~~el do respectivo 
órglo norm:a!Jvo, i VISta 4o relllOI'IO de avalqlj'lo da COm.Jsdo p!1:VUta no § )0 deste 
amg.o. 

§ ~ O KmK> de ~-.!idade do Çn::<km;iamc:nto Wçial fl<:ar• a ...-Jiêng do 
rapeca..-o órpo normau..-o. dependendo das condições Dtsrcmcs na ms~ e a sua 
rmovaçlo. que: podmr. <;:Omcidir rom aavalraçio preVISII mo :an. S4, f.ll·!-e4 por dcetC1'0 
do Chefe do Poder Executivo eompcwuc, ;i •Utl de p:vcc:er f:a•-onvcl do Orgia 
nonnati•·o. -

§ ? Na brpót~ de dcsempmho rnsulieicn~e de wr.ivcisld:ade pi&bliça DO 
~so dc: 1..-.li.çJ.o 111St1Ne1011d n:fuida no art .54, r;;Wmr a propmr uruvm;td.tdc c ao 
Podtt Eli;ecu11-..o competente cumprir as n:eonxnd&çiles e prazo$ eoa$WIICS do ~o 

· de IY&baç.lo. apos o que ba~·aa nova a.·llqç.i.:t. 

§ 6'" O n:latório fuu..l do proceuo de avali.ç~G incluizi o cJmeo dc: 
provt&:nctaS pan a superaçio du <kfictenclas 1115fttl11:1CHW$ tdentl1icidas.. com prazo$ 
pano seu e11111pnmCI'ItO, deYCDdo (I n:fcndo rclatonO, P1f1 CUIIIpru' suas 5na!Nadcs. !C' 

aptOvtdo pelo óf!lo normmvo çonrpt~cnrc e comUDicado i. tllli\.'ersi..!adc.. que: 1en1 pruo 
de 90 (DOvcnta) cii&S pan n:c:v:so. 

§ 7" Na ~esc: de ~Õntmuado desempenho m$W'Iciemc 4e II!Li'o'CI'Sidldt 
pirblica 111 scpmda avaliaçio consecuuva. doQ. cm;:aminhancntl3 podem ocot"n:r. 

I - se 1 Ul511fi.ciincra decorrer de UIISIS mu:mas c propnu da mmnuçio 
av&li.atW.. após. o de>1do eumpnmauo da.s promlirw::ias pem.neates 10 Poder ~utr•v 
competente. ba.,.cn a suspcnsio lcmporana das J)ren'OSKIYD PfC\1StiJ ao an. 62. § 1~. 
rncisos llllV, 'v1 c 'v1U e§~·. ine1SOS I e lll c 1 CM$tltlllçjo de LII1QI COIIlWio de 
J'e\1u.li:UÇ1o ate que-. rnc4:1ante nova J\';llraçio, quc: pod.en :ser sobellada 1 qualqu.c:r 
tempo, COII!pCOYC dcscmpenbo SUJSfllóno, 

II • :1e 1 UlSu.ficiCocil dccorrn- do ll.lo C\lll'lpnmcniO de providãlew por 
pane ôo f>oder Ell;cc:rmvo eompctcfltc,_ o rel11ono de avahaçio sul. mYIIdo 10 Poder 
L.egisl&tivo ~te J*a A ptOvr61:lims pemnmtcs m1 gunprimauo 10 inciso \11 
do an. 206 ela C011$tiruiçio F'~. 

i &" A comissio de m.1a.l~io. eornposur por repre-senW~ttS dos 
profcssort$. a1u.nos c funelon:arios da mmnuçl.J de cn:smo superior 1vabada. manbro$ di 
comissio &UtÔIIO!ILI de 1valiaçlo c men~b:ros do f>odcr bccUIJ'IO eompctem:e. DOIIIelda 
pelo órgio nonnatiw compclm!C. elabonn c a.:ompd;u:i. crn co~ com os co
lqiados dlmmnaçlo anliada. wn plano de tC\lu.li..uçio dessa u.uvenid..ldc: definindo 
u prtmdmna abivcts ao Poder E~cc:utt\'o mafllenedor e .Is IIIStànC\1$ !NcrnA da rnso
!Wçiocscuspruosdc~. 

' § 9" N• hipótes.e de iibcmpcnbo ~ de ..rvcrs:idade privada. 
c;ocapele i própria IEivenl4adr: e su -.-encdora ClllllpU' as 1 1 'ÇÕM e JI'UO$ 

• tonst1111es DO ftlaório de avaliaçlo.iipÓ$ o que. havcti IIOYI. 1~iaçlo. 

§ 10 Na llipótcJ.c de e«1t111Uido desempenho inmticicmr: dc 1lllivr:nidade 
privada na squn4a IValíaç.io COII$CCUIJYL ha~ suspendo ltlllpOrlria da$ pn:n-optÍ\'1$ 

prnuw DO doan. 62.. § Z'. iaci~ W. IV, VI c VllL .C que. DtdAnte nova avaliaç.lo. 
que pocScti ser IOW:itacll1 4Qdquer rempo, çomprovc do=mp::nbo suisf.OC.O. 

i li Na b..ipO&l:se de C«iiÍAAIIdo ~ IDIIIfícimle - ~ 
...-.lilçio COIIICCuà.w.. prniU& mt I '1'", .caso I c DO § 10. ll&w:ni a ~ do 
~OCOIIIOIIIIJVG'SÍdadc-. ' ' ' 

I I inm!llciom..liDçlo dlr pesquisa pura c apli~ 

11- plunlidac!e de ircas do~-. oíata .te ensino de~ 
c ~Qiul.o c~- admibdl. a âl!asc cm dclcrmmadas "-doabef; 

m • prodUO'Io cicntiJie& comprovada: 

IV • 11111 ~ do eorp:~ docente, pdo IIICIIOS. com ôtulaçlo ~ de 
mcsu.do ou dou1orado: 

\' • 1m1 la'ÇO elo corpo doi:e~Ue em cledicaçJo exclush"a. adminn41)·~<'. 
iaiciall:nmle. es~~e quanllwr.vo cm rcmpo IPCq:r&l com :a iulpl:anQÇio PfOI!I"CSSI\1 d~ 
âed~CaÇio ci<C:IU5tv:a. defuuda pela mmturçlo :atr:a\-es de 11111 pbno amculado com " 
dispostO no ~~~~::150 IX deste aniso. 

VI • illfi:a-eurutun p;ar:a ensmo e pc$1luisa. com laboWOnos.. bibb01r.:a:o. 
cquiplmcnCo$ c iDmlações; 

VD • ofata de: curso' de mcstn.do ou do1110Bdo. ~ base: ~ :aa•'Ub.:l~• 
de pe$lfUiu to pcociuçlo Clcatifica t-~e;: 

vm-~ dcn-ter~Sio, nostermosdollft .t\1, § 3". desta La. 

LX- plano de~~~ pan ampliar o niancro de doçmiCS com titula.;~" 
dc: IJ>t5tl"ado e doutor&do 

Parif:rúo Umco. E fxultaclla cn:açlo de ~mivmldadc:s cspecu..hzada:> p.•r 
tampo do saber, 

An. 58.· Consana'~ísuo mínimo para o funci'o~~~men«~ das IIISfltu•;•'>I:S 
de msmo !tllpenoc' nio-um..-m.itin&s o cbsposto no an. 57. "1 e IX. ck$U. ~L ub~n,J,, 
- rcspec:DVO$ q,pos IIOfJllaiJvos dos stSlcm:as de- cnsiJ\0 cs~&bdn:C'I' o atcnd1mmr.-. 
p.relli.~.toal dos. demais tcql11~105 

f 1". A ~ pua fwrcion&mallo de iasaruiço!les. nio-uruvcr1iWias de 
ICZISino Alperior, 011 de seus cursos isobdarrrcnte, pode ser suspensa ou Qftetlada.. por 
;em d;ç'o do ÕfSIO ~vo do rupcçiiYO Sistema dc: er\SUIO, com biSe a.s ava
liaç&ts qliiftqOmm das o:JIIdi~ de funcron&IIIC9JIO e di qlllitdade do C!ISÍIID IIIZllis
ndo, pttVIJliS DOm S4. 

I Z' A primeira. a~ da illsmviç.lo. ou do eurso autoriDdo. ser:i 
"""'lu:id:& ... IQ ... diplgnu,çlo da pnlllar& tllmiL 

§ 1° Coadwdo o mqueriro. o óqlo que o dc!emwlou cmbclcc:cri. 1 
adoçio' de lliCC!Idas ~ ou puMIVU. podertdo chep-. Ílltcn-'mÇJO. 

~ 2" Oo:lar.d:& a isw:M:a;io, o Poder ~ ~ IIOIIIal'i 
4in&eme .,.... tcJnt*'C'. 

§ 3o CODSiatll!a a eoo~ra da~ defininva do fuacionamemo da 
insDNiçio. a ntedrd. se IIIJnQ1r; cfcliw p« lei 011 dceretc. de ll»l'do eom :a lucnrq\111 do 
ato de $UI au!OI'IZIÇio. 

An. 60. As inmruiçõcs de CIISÍDCl 5l.lpcrior adoatio. obr:iptOn:wentc. aiCn 
dos principies de Ol'pJIIlaÇio c 1dmunsu:açio ~os no Capinlio IV desta La. .u 
squintcs~: 

I · ~ de órgios colegr~ dcliberatrvos.. de qrK paruciparn os 
sqmcntos da tomwlidaól: rnslltueionallocal c rqponal; . 

11 - maiOria de doc:entes cm cada Óf!iO colcgiarko c çonuuAo. inc!~Lsive liOS 

que IDCaleln da cbbcxaçJo e dc: IIIOCitfical;õcs ntatr.IWw c rqpmenlalS, bCIIt comó di 
cscolba de dirizentes; 

W I a 4lnçlo do ~ dos diri~ de insn.llliçõe$ de cnsmo wpcrior 
sai defaaid:a cnt - tstlllltOJ, nlo podmdo cxccdcr • qrwro anQ$, ~ rw 
insà1uiçOI:J piblir:as. ~~ 

IV -o dm[imte mhimo das IDSbrui~ de CDS\110 supmor c. se for o caso, 
seu 'licc. scrio CSiõODiuiM tflft .seus óocaues a:a fonna dcfuud:a aa seu CSIIIIIIOS. 
:mcpnd&. no caso du iMtia.iç6es pUblicas. • p«nicipaçlo de professor('$. ~c 
alunos DO proctS$0 de e,.;olha.. cabcodo a nocneaçJo. ao .;a.o dos ~ dcstu 
Ultimas. 10 chefe do Poda" Exeatbvo COIIlpt'lellCe: 

V • 110 CIIO - ~ pábliça de CII$ÍriO supc:rU. a iDdicaçJo de 
n:pr19e1ttanleS paa cXpos col'qiados... ~ no mciso I dc3o: UUS0. obaleca:a I 
processo clcóvo dimo; 

Vl - a proposta ~ 0$ ~ de !lplic:lçlo de n:et1n0$ e u 
pn:saç&:s de COII1U d.u IIIRlllllçats de CIIIIOO supenol' pilblicas sedo ipfO\'IdoS por 
6r;lo de .:lelibcraçlo .;okQya, - ~ aiYeis hicrirquicos dlami~WÇ~o.; 

VD I I lheraçlo de emtuiOS c ~ das irtscituições de Clllino 
saptrior pUb&:a. obKnwi proet~«> que assepe 1 partt"p.;io de PfOfêssoms. 
strYidoca c ~~--

vru ~ sera livn: • ~lo de esllladantcS an cllretOnO$ c ccniJOS 
~ qae -'o C«DD Clilldldcs n:prcsctaà.vas dos diSCC~US. 

hrip:afo tinjo). Os cstaiUCOI ·e rqimcuos cias ~ de aWno 
supaiol" ddinrio a n:ps p.-a -. orpilDçio c .:bnlni5lnÇio. rcspciadu ~ 
~desta Lei eoqw:~o~vo $islcmadc ensino. 

An. 61. As i1tacintaç6es pliblicas elo: e!ISi.no superior constituir-se-io nas 
r- de dimco -a; ac~o:quac~u. G sua. cspa:tftadadcs inmtuCIOIIIIS.. ~ u 
prampli-...da _.._- ~doart. 62 dc$tl Lei. 

An. 62. As iostituiçõcs elo: cm;ilro ~ IIIU&uirio de dlfcrenles gmu c 
• dcmcmos de lldonomra. ~ se ~ ou Mo c.otiSbtUidu et1a10 univcn~dadcl. 

~ ~~: A IUICUOIIIia didjbc CICI!tifiQ t:qft$$1«. Cll~ Ollti'OJ. pelos 
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• I - dUibckcer - cl.,.,·<Os fllo5ÕfieOS. ~ amtific01, 
u:cnológic:o$.. anlstK01, cu!~ c despom~O$. orpruz;ando o CTISIIIO, a pe$QIIIs.t c a 
c::ucru.lo. san qum!.qucr ~sll'l;àes dou1nn2nu. tdo·olosoeu ou polino;as, 

11 - pn,nnr aos pesq~or~ c grupos de: JI'CSllllll.a a liberdade de etllbofv 
projdos e definir os problcmu q~~~: coru1dm:m rcle~·&ntts. ~,talO$ • .,·&lw;io dos seus 
pare$ c1& comurudaóe c!CIIIÚica ~c CX'Imllll, 

m • .IWinD!'". orp!UW'. alrerw c mmguir euno~ babilitaÇ~ c 
~de: CDSmo. paqwSII c extens.io, 

rv • dcfUÚJ os clll'riculos·dc seus c:uno~-~ IS cbmnzes sum do 
c:onsclho nac•ONI de cdveaçio. 

V • estlbcleur a dtnç.lo do Wcndzne> =lar c do rcpme de ntwho 
diclãtleo dc 5CU5 cbferentes c:mws. ~ .u Cll:l~gq. ~ esu.belec:tdas nesta 
Lei; 

VI - esabeleeer aucnO$ c normu de s.clcçio. admiSslo c promoçio de 
JeUS dunas c da m.uncula dos amsfcridos. 

cursas; 

VD ·outorgar ;rzus._diplonus. co:_mfie.ados e outros timlos_~~àmcos; 

Vlll - fiur e al1~ os lim•t<:s qllal'lritlti~os da o~-~...,.. DOS seus 

. IX • zel., pela obscnincia de pnnciplos !Otieos IW pesqaau 

§ r ,ll., au~cmom~a ;adnunmnnv.a consbre cm: 

J • O!plliZ&r-s<: IRtcnwncniC na forma lUIS 'ORYelltet\1<: is mas 
pcculianibôcs, csabelec.endo ~ m~ctas dc<:isOnas. urucbdi:J c wb-unldadcs. 
quando for o euo.. $CZII. qua~squcr I'HII'IÇÕC1' que: n1o as dcet~~T~:ntcS desta Lci. 

- rr- cstabekça a politica scfaJ ôc adnurum"~Çla da ilutllluÇio; 

m - cbbor&r c n::fonnar KUS estatutoS c rqimmtos, de acordo oeom as 
proo;cd:mcmos euabeleadoS ~sta L.a. 

lV - t:Scalher ~us dtngmu::~. n:::spoWias as dlspostç.llcs ck:sta Lei t: as 
nomw. dos rapco::t:~\'0$ Sl5tm1U de awno. qumdo houver. 

V • cstabclcec:r seu quaclro de pc:s$0&1. cm -~ eom o Mimsttno ou 
Sccu:~~n~~ a que nlfJ& vw:ullda, e aclmmmri-lo r:lemro d~ lmu!I:S orçamcnúrios 
aprov.sd~. 

VI - 1111oriur o afutantenlo do p.;, do KU peuoal, ,.a participar de 
anvidades ctenttflcu e cultllnls. 

\11 • ldnunr profeswro:s.. pcs.qurSid~ ou cspccWisw CJinn!cirl», na 
(onn.a prevista nos seus esunt~as ou u~cntos. 

'1.-111 • c:c:lcbnar acordas. tontfl'(ol. coavêrnos c COIIVcnÇôe$: 

IX • I'U.lltcr rqulamento própno par& bcnaçõcs.. wmpru.. aheuaç.ões c 
COIItrU&t;ÕCS de obras, ~ÕCS C KIVIÇO$, respcttiÔOJ OS prtlltlplOS Jttl.l$ da ]cgJsJat;:lo 
C$J1CCtfic:a. no euo das UISti!Wções publ.lt:as. 

§ 3~ A IUionanua de: gc:,.tlo finlnecn'l c: p.mmorual. 110 caso de institulçlo 
pUblica. comptt:endc as. compctblcl&S para 

I - propor c: c:xe<:UUJ' seu orçamcn!O, õOII1 !11110 rqubr de ~ do 
Poder Pilblleo.. que: lhe: pcmuta planc)&l' c- implmJentll' sus anvulades. 
intkpcnclcatementc de 0\IIRS fomes de: receua c:o~n fw cspccificos: 

n - receber os recunos que: o Poder PUblico tela o dever- de pl'O\'Cf'-lhc cm 
moriWitc suficiente. assesurad& • dotlçlo ~~~ .o papmcnto do pessoal C" dot&çõe~ 

globais para o~~tros c=~os e despesas dc c.o.p•u.l ~ue pemuwn livn:: ~licaçio c re• 
rnant:JimCIUO t11tre d.ifcr=ld rubnw de dernentos Qll ca~et~oria de dcspew.. sc:m 
pn:Juizo de ~çJo postcnor àM orglos c~=os cmape~C~tts: 

lD • se-rir !ivn:n~C~~IC o ~ patnmQni~ 

IV • admiuimv &S rendas pmUnomais c as ~tcs de suas mvldadn e 
~ÇO$, ddU dispondO III f~m~t~ dos $CUS CS\Il\IIOS; 

v. m:tbea' subvenções. do.açcks.. hC111.J1ças, tcpdos c cooperaçio r~ 
rcsulwue de convÇnlos com m11dades pUbUcu e pnvadas; 

'1.-1 - realizar o~lle' de cn:dlto ou de ,fmanc;iãmcmo, com ~da 
Poder PUbliCo compeiC!Itc, p:ua mvcsanu:nto de capital cm obras. tmOVCIS. in$tala;:ões c 
c~wpamen!O$: 

VII - definir. em n::suJ1mcmo prôprio. suas I'KlniiB e procedimentos de 
proposl~ dl=sio, e~;ec~ e controle QtÇU~~e!l!Zrio. 

§ 4• A. IIIIOIIOCRla de- gcsdo finaaco:tn c patnmoaiaJ. oo caso das 
Íll$tltwç6cs pnvadas. comprecDck u campct:êncau ~ cbbanar c CXCCUtl.l' o ~ClUO 
~ 1provado pela ms11tuiçlo mantcnedora. 

§ .s• Â5o iruritwçõn de Clb;no supmor nlo>uNvcni~ aplic:anHe os 
prineiplos de autonomia ~tes de-ste arngo, IRCISCH f. 11. V, VI[ c IX do§ i•. incisos 
lf. N, V. VDielXda §Z"'cino:iso$I.IL_ In.IV. V, Vle vndo§J•, dtmdc owrosquc 
podo:m ser dcfiiUdo$ pelo Orgia nor=uivo compc!CIZIC. 

An.6J. Os ãiplomu n::fcrentc$ ~o;; cursos de Sflduaçio c praqamas de 
pos-~lo. conccdtdos pelas mmtuu;6cs de cnslno supenor :llltonudu c- a\·~wias 

~-om :apro\':lÇIO pelei Poder Pllblzco. tcril) \'alu:b4c rw:oo!Ul como Pffi''& d.t fo~ma~ 
· re<:cbtda pelo seu titular. 

P~o Uruc.... ~ dlplomas ~:hdos pc~ W'Uvetl!d.ada :sel'io por clti 
~ ~OS. c aquela çon!endo~ por LllSDN>ÇÕCS rao-umYCI'$UU!as, $aio 

rt:gt~OS = IIIIIVe1'Sidadc !ndlc:adas pelo cnnsdbo nx1oul de ~-

.'VI. 64. Aos doo;c:ntcs das. IJI$tllUJçôcs pU.b!Kzs <k ensmo superior scrio 
gannados es~ c piaDos dt: eurc~r~ propnos. q~ asscgumn: 

titules: 

1- •dcm:Jdadc de csaurun de~ e funções c is.onomu. de puos salat~.u~ 

11 • in~ na ca:ret12 c'~IU>tHmcnu: por <;OQCWSO pubbeo de PfO\'U c 

m- reeuoc de progressio fu.n"onal. baseadtl na a~ elo de$empc11ho 
~mico e nrulzçio, 

[V- chre11o ao c~ercic10 de lb'lbwçilc:s. admunstzaavas c de caf!OS t:lea~ns 
na cstru!Url. IIIUvemtina.. mdepende!lll:Tnmte da pos.ç.to fimcto!U.l. resah'adu u 
fwlçilc:s. de conteúdo ~te aead~mtco e ct~nfico qUC" H.IJ:Inl compcttnc•~ ~· 
pec::i.6~ . 

V - apoio a Pf08rm1U de e&pGitaçlo de pasod do=lre, ma..CS de \lliUI 

polil:ica de~ QIK prmta o prosre- na =nra doc:enu: e a ~d&dc 
pc:rr!Wif:n1C de aperfoçoamen10: 

\1- ilmitwçlo do scmcstn: sabático pata • canm do:mto:. cuja CODCeulo 
.seri. coachciOGIIda i. •vali&Çio do ntcn!O c aprov~ de platlo de. cvidadcs pelo 
rcspccóvo .;olqiado .:adl:mlco. = ~II1ZO da hecnça cspco:aal. UISUtw.d:&co:n lei: 

VIl - fC&UIIC de_ tr.lba.J.ba 'prefcrctlctal em dedJcaçio cxcl- sendo 
-~ a ,jpçlo Pelo n:gunc de VLIIIC OU quarcnul haru. a JI,IW;I da IIIS!itwçlo;. 

vm - fcnas llfl.w~ 4e quarelica c cinco dJas. 

[X ~ ae-mcnw dc ~ p.n cxerc:icia de aa\lldadc5 an órpos 
pUbliCO$ Cora d.l DI$Utwl;'io ou ~ de pas-graduaçio. condJe.ouado .i. !lpi'O'V&Çia 

privia do n::spccll~o cokg.ado ~nueo. por praz.o 4cu:mwaado c asscsurad:& a 
subsmwçlo 

§ )• A$ ill.smu.i~ões de ensino superior dcvaio cstabclf:Çtf a extpt.l do: 
COI>(~ pUbliCO de provas C ttt\&kn pua lln\'C'Sbdur.l. DO Divci lUIS ll1o daeam::w 

§ r Na hipótese do .IÍ.ISllmento pan a"'"TCI!iDçlo cb pOs-Bflduao;1o. 
previsto 110 incUo OC K1io ~ todos os d.in:uos do õxew: &nnte o pmodo dt: 
ausêm:ia. smdo de dts.pcns.&do do cumpnmcnto de wefa.s doc.cntes, .unda qur reah~ a 
pós-snd~ na propnammnaç~o. 

§ J~ O afaswncnto de dcx:enteS para arn:ic1o ok mVltbda cm o:r~ii)S 
púbhcos fona da mmnn~.l.a, fl«".Uio no tnc•so 1:-~ du-~-• Km Onus paraamcsmoo 

§ 4• Nas mstltwçôes pri'Oiada$ de msiDo :wpc:rior. IS disposições relam~ 
ao pessoal doem!<: c011S1111o dos. seus =cos.. rc:g:.mentos c plmos de carrcua 

Clpl!Ulo )JU 

DA. EDl!CAÇÃO ESPECLAJ.. 

An. 65. A cOOc:.açja cspcct:altcm por objo:uvo o ~volvuncmo sJ~bal de 
pessoas portadoras de deflclCnctas, de problemas. de collduta c dos superd.Qtado~. '''~~~~ 
vistas .I - fonD&ÇIO 1;01110 CLdadios ~lt$.)1~ C: p&mc;Íp&tlvm. 

§ 1• Os educandos com IICCessilbdcs cspco:IIIS urto =~ul.oJ,•s 
prc:fcn:mementc: na cnsLno Tqfular. çontaJido, quando nc:ce:ssmo. com ~ d~ ~'"' 
cspecidw.do 

§- r Qulndo, em vittudc das eandiç6cs cspeeiat~ dO$ c4ucudas. do for 
possi~l• :rua iDiqraçio ao =o regular. o lleadunento terá feito cm cWscs. eseow e 
servtços cspc:CL•Iizadcs. 

§ ~· A oknl. elos =viços lk cducaçlo especial, dever eonnitucumal elo 
E.slado..leln IILICIO diiJ'IIItC I cdlle&Çlo UÚ~ttl, I pai'IU' de 0 (zero) ano de: 1~. 

§ ol~ O cxcrcic1o de ~stàlo em cduc.çlo especial e:u~ fo:maç.l.c 
especifle~~ Clll CJnOS de 111'0/C:I mcdio c- supcnor 

An, " 
oeceuidadcs especiais: 

específiCO$. ~-=:~=·da'.fC:ica.s· rc::ursos cduc&avos e cxpruz.aç1o 

. II • remu.n.altdade- especifica para aqueles que nio poswn atiDp o ui'<C\ 
cxig.do pano co=cluslc do CDsiDO fundamcnt.~l. cm vmude de SUJ.$ dcficlê!lrns. c 
Kelcraçio para COIICiuiJ" cm mcoor ICIIIpO o prognma escolar para os supcrdotado5. 

111 - ptofeuon:s eom e:spctialWçlo adequada em mvtl ma!io ou supo::nor. 
p1111 llmd1mento c::;pecaahudo. benl'eontO professores da ensmo rqWar capa<:n&do~ 
para a m!c:graçio desses educandO$ Da.S clls~s ccmWis: 

IV- educaçlo espectai p1r:1 o tnba!ho. VISSRdo a sua efetiva mtegr.aç;J.o llZ 
vida em soctc:dadc. ULCiusivc condições adeqLW!as ~os qUe nlo rc'<Cialn eap~~~ub<k de 
~ no_ ~hc 'cmpo::nn_vo. riled1&n1C amculaçJo com o segmento de cdueaçJo 
profi5510N!I. -s àrc.s do tn.Niho e de WLsttn.:ta soeW. bem como pua aqUC"le~ que 
:IJ!I"CSatWIIliiiUI habt.lubde supenor rw. Meu amsnea. imekctual ou psicomotona: 
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V - .;u::euo •gualirir'.o &M ben.:fidos doo {II'OSfiiiW soc:Ws StlpiaDeUWt-s 
cllsponivct.~ ~o~ r..ivcl de o:~UinO regular. 

An, 67, ()s órzfos n<ll'lnatÍVOS do$ ~illo:m&S de I:DSU>o ~ 
w.~rios de c:anctenzal;io du m51ltwçôe5 privadu sem 5Ds lueralivos. cspcçialwdu e 
o;:Qm lt\Liçlo eo;clw;ava cm educaçio cspcçlal. pan1 fins de çato tccni"' e ~~lo 
Poder PUbhco. 

P&ripfo Wueo. O Po4er I'Ublíeo adowi, como altem.Uiva prd'amml, a 
I,Ripbaçlo do acendimen1o ao5 td!Kandos eom ~ cspecws ~ propna rcdt 
publaea ~·de ensmo. ~lr:fnCTltc do apolOUimtlrui~ prevula$ nes~e am., 

C:apiNioXIV 

DA EDUC • .>,ÇÀO PARA COMUNIDADES rNDiGD<AS 

An. 6$. O Sistema de En$mo t:b; Unlio, çom • çolabonçJo da ag~eiu 
fedcnis de fomento à eulllltll c de ~1stCne1.1 tos mcbos. .:lesen'I<O!VUll. ~ 
mtcgr.ados de CJ:I'mo c pesqmsa. pan1 oferta de eduaç:l<l CS«<lar bilinsiic e mtm:ullllnll 
aos povos indlsen:u 

f'acian[o iinico_ Os I" -nu l'rt:vistos neste arti11o serio fonn~ com 
.wd«:ne1a W comurudades • tt •• ..u. de: SUl$ orgaruzaçõcs c de eaadadcs 
~ntatwu. 

An. 69. O$ prograJnU referidos no an:ig<o .ntcnor ckvaio ~er iaeluldos 
nos Plmos NacOIWS de Edue:ao;lo, coa~~ cspe-cifleos 4a:s: agà\eiu de cultura c de 
assis!Cnaa ao incllo, alào du dotaçõo:s «duuU'w da ~. e ledo os squintes 
objeu~ 

1 • forWcect" as ~cu s0:10-C1dnnis. a ÜfiSI1I. lll&tCnla de cada 
c:omLUlida&: mllig=a r dcseavolwr metodolosiu apcciflcu do proc:csso de eDS>t~C
aprcndizqcm da eduGaç.io egolat au GOmurudadcs IDCftsmas. especialm.=ce u 
aprcndi..zagce:l de pri.mc.ns c quadas.lin;uu: 

n • lli&I'Ltet' programas de f~ de recursos bumanos especi&liz.ldos. 
po~bilitando a conduçto ~ da cd~ eseelar pelar. própnu COGIUIIIdadcs 
Uldigenas.. prrlcmv:aalmcntc pcll" meto da fonnaçlo de ptG{es.sora illdl~: 

][I • dc:seavolver currieulos. programas c proo;o.sos de avali~io de 
aprendiz.agcm. bem como maJm&l d.idittço c c:almcüno escotw dtfll:l'ai<:Jido$ e 
ad.:qu.1dos ils dh·= Ol<nuatdalks mcll~ 

IV - publica: StstemiCi<:uncnre muenal cbcüa<:o em línguas nwemas 
tMismas e matenal bilinslie. deswl&dos :i oducaçlc cm caca L:Oallll:lld..de uuli&tU
Yis.utdb"i mtcgg.;io dos ..mo,; eo~s ,eumclllucs. 

V - prqmu o oiu=do da comuatd&dc 1Ddigella para o cxctaeiD di. 
ctdadama. ai como c:tpn:SSO no an. !" 4csta l..cl: 

Vl • incluir os eonreiuiD~ cientúicos c QIJtuJais eo&l ; 1 ""1 ao gn1p0 
rcspccuvo.lw.se.ando a valOIIZIÇJo c foru.Jccamen10 do conhccune~~IO tndicioaa! !Jig=re 
nas ccmunu!zdes mdtge1w.. 

An. 70. Os s~ de Elumo da UtUJo. dos Estados c dos MI1Dicipio5 
:uticulu-se-Jo pus uscsunr que .u eseol.u si~ cm in::as indigeau 011 em suu 
pro:umubdcs. vinalbdas a qualquer d~ SÍSICTI\U. obsavcm u çantaerj$1:ic.u c:spcciaiS 
da edueaçio nas coaumtdadcf. 111d.igenu esu;belcctdzs 1101 JrtlSO$ ameriote:s, iDdltR'LIC 

q!Wito • ~~o pcmwtmte dos professores 1ndisclw. por meio de atualizaçlo c 
ao:om~10 regular do prooecsso de: cdu~Jo eseebr. 

~imbos. 

Capitulo XV 

DA EDUCAÇÃO Á. OIS1'Ã.'fCIA 

An. 71. CODSldcta-se cducaçio • o;líniDci.l! a formadecnsíDo qll(' JC bisem 
no estudo at:tvo e UICkpcade!IU', c_ poss.ibilua ao cStudutc & escolha dos borinos.. da 
dWaç.i.o c do local de cstlldo. COI!Ibmando a VCICII!açlo ele cursos com matcrW cbdabço 
de auto-UI$II'I;JÇIOe c!aspcnsmdo 011 reduzindo I ~çg clz prncDÇa do cd!ICIJ1d0. 

A.n. 72. 14 DOrmas para produç.io. controle c avWaçlo de p!'Ogni1IU de 
cdueaJ;IO :i cbsWu:~a c a 1utom.ao;io pan s~~& wpluuç!o, eabcrlo aos órglo5 notmabvos 
do$ SiStemas. de Ensino dos Esudos. obscrv.W. u cllmnzcs óo c:omelho IIKional 4e .. _.. 

§ I" A cducaçlio i. dtstmc:~a deVI:' JCl' utilizada. pn::fereacWmcnte, mt 

prosnmas <ksrmados I JoveM c adlll1os c:np.Jadii'S no nbalho produtivo ou a pes1ou 
aatcrceua Idade, eom caractcri~~ de cduqçio I;Oil!m\l.llda, paraapcri'ciçoam~:nto pro
!iuional ou. eanqlltcunmto cllltural. 

~ :!" P~n~ programas de ellw:açio proftSSiond tta nivc! Mio. com 
ntulaçJo de ,·aJtdade JULcton&l. a n:p.Wnenw;io c IUiortz.a;lo ~bctio ao brgio 
nonnm"o do rcspec!I~O Ststcm.a de e~~smo. 

§ ~· Quando se nur de pro~ dcsarw:lo ao CIISliiO supcnor. que 
o;onccda diploma de valu!ade ~~K~Onal. a amc~aaW e a «LmpctCncaa pua promov,;..lo 
ficado =ta5 ás IIISiltlllÇÕCS de cmmo supmor aedenciadas como amivm•dades. 
mediante llttOru:IÇio cspcc:i~a do conselho nac:tonal de o:ctuc:açlo, c_ cics& que u 
l1tc$ZDIS pos:S1.11Cl5CWI' orpnU:ado de odii<:IÇIO i. dislincia.. que funcione cnr. aniculaçlo 
eom u CSII'l.I!W'as acadêmicas rcsponuvcis pelos o:onteudos cumcularcs ~tSpc<:tlVOS. no 

msLnO Tegl.llu. ou• lmtltw<ilo public3.dt 1guai nivt:l cnacm por let. esp:çiticament~ com 
es.sa fiulidade. 

!i 4e Nio haveri discnmm:açh ou. restriçQes aolõ diplomas e cert~fiead~ 
npc:dodos peloS progrunu de cdu~ a distância. uuniS!ndos cm obsavinc1.1 ao 
disposto nena ~~ 

§ S" Os ç0n1et1dos eumeulucs dos progrllti*S de o:lluc:IÇlo i. dlsàncJa 
saio os mesmos tmmstndos 110 cnsnw rczul.u de udl.nivel e modalidade. 

§ 6° O plii!CJ&mento e produç:io de tnaterial didático. bem como o 
accmpanhamen1o e vo:nfic:ao;lo da .-promdLU!lem dos a!llllOS.. devedo COllW' ~om a 

parneipaçio de profe»mn habilitados para o rugistCno no nível c mod.alid&de de C!I$UID 

a que .se .:hngc o~· 

§ 7" No uso de C\II"Sos = alJransêncaa fiKLOnal 011 regioaal. a 
autonzaçlo de"~ ser de respotts.~bihdade do o:on~lbo IUL<:Lonal de educaçiio 

Are. 73. A. cduuçio i; d!~Wma goW'IL de II':II&I!Knto d!.fem~mdo que 
melwr&. 

f- Rduçlo ou !seftçlo de Wlfu posuis e tclcgruius. _ 

n • eustM de lni!SfiUnio n:d~d•n. cm c:uws comerciais dc nd!Ddifus.io 
S<mOI':I c de $011$ c amagens; 

lD- cooec:sslo de CllWS com finaliobde$ exelusiY~meJ~l~ o:duW1'1111.5; 

rv - =erva de tempo mimmo. sem ôous. pan o Poder PUblico. pelos 
GOnecssiOnanos de c:anais eomcraa~s 

C\píruloXVl 

DOS E'ROFISSIONA!S DA EDUCAÇÃO 

s.,to I 

DaFormaçio 

.'\11. 74. A fonnaçlo do profm1oml da cduçaç:Jo. obede<:tda wna b:ue 
comum n.Ktooal. !..--- cm CUBOS cspect~cos. de rno4o a atender aos objcttvoi do$ 
dtfermtcs .uvets e mocl.tbdadcJ docns111o cu c:u&l:laimcu de~ fzs.c: do descnvol.,... 
meDIO dos od~clos. 

A.rt. 7~. A fonnaçio de doccn1cs para anw na cducaç:lo ~ fu-sc-i. e111. 
ni~d superior. em curso de: liem~:~uura. de ::,ndwtçio plena. Mmitlda. como formaç.lo 
IIUIWIIa para o excreicio do ~Cno 111 ed..::~o;lo mf.mal c nas qiii!JO pnmCIIliS SCf1I:S 

do msmo fltDdatneaiiL a ofen:cldl. cm nh·d medt?• na moclalldade Nornw. 

§ ;• A. prcpiBÇio pc~oP<:a do professor para z &s.::iplinu de 
babditaç:lo profiss10ul no UJvel med!o dn'Cill = feita em curso de eompl=maç.io de 
CSIUdo$, de lllvcl superior. cm o;onfonnuW!c com as dUetri=s &cnlS fixadas pelo 
CODSCibo aactoa..l de: oduc:atrio e as norm.s do ~pccttvo 51~ de cnsmo. 

§ :!" Os sistcttlas de CIISII10. cm suas arcas de: Jl.lllsdiçlc. promoYedo • 
eontinuilbck do zpcrfciÇOimCIUO c ltUalu;açlo do professor. usegunndo cm KUS pllnos 
C orçullmlOS. recursos C condtço5(S mt!CIWS C lnsttiUCIOlWS e vinculando essa aruahza. 
çJo IIOS planos de carmra do<:en1c 

§ 7 A politica de ineeutivo ao .apr:rfciçoa=ento do professor iD;Juiz:i 
fomw n:gulares de espectalizaçto e acualiuo;:io c m:11n0 - meios « edllbçlo i. 
cbstinl:~a. .u:sqpuaado, r;m qu.liqucr caso, atiVldadcs em sala de .Wa c avali.tçõcs pcn04i

= 
. A.rt. 76. A formaçio de profhsiorws de edueaç.io para admini~. 

planeJamcnto, 111Speçlo, supcn.'isio c onentlçio oducac•o!W pa:a a cdugçlo bilsiCL sera 
fcn.a cm clliSOS de~ em pcdasog!a ou cm IlM:! de ~ a enlàio di. 
:,U~~ ~· garantida ..cm formaçJo. 1 base comum n.aciooala que se n:fa-c o 

An n. Na prepar.çlo para o magisterio da odue'açio bisicz. será exigido 
C$l:qio. COID dQnçio miruma de: Is~ (cento c o1tc1111) bons. sob supern$.1o da insti!Wçio 
fonnadorL cm t"S<:ola do IIICSIIIO ru'LIC! daqllcia ornlc'i.rt lfiW' o foti'IW>do, deprdo o;om 
as.IIOmll$ ~pelo siuema de msmo. 

Art 7'1. Os Slstelll.IS de ensUIO r as l.iruvcrstdadcs podeftD promo'l!l' 
CltpC'!'I.:n~t&S .tlrenw:rvu. por pn2l) dctmmnado. com cbfc:rentcs modelos de eslt'lltura> ~ 
~io. curricular c acltzwus.~ranva. pan f01t11~io de profisston.IIS de eduça.;J1•. 
mediante aprovaçio C ICl p b.nr:mo do rcspcebVO pi'Ojeto pelo órgio IIOn!WML oJo.> 
SISian& de C!ISIDO. 

An. SG. Os Sistei!I&S 4e Emmo da Unilo. dos fsW!os c dos Muru,1p1os 
promoveria 1 valoriz.aç.io dos profiSSlOIWS da cduc::açlo. ~~t~mJ~U~do-lhcs cond~<;l>cs 
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diFU c:~ Wcquada U-~ ~~ (. Ai'<CIS de
r~ e IID$ do ~o~ u forma~ .u. 39 c 206. v. da Coasotul~"' 
FedenL plaoo ck carmn quc: ~: 

1- a~gesso o~tc pcr~J*b~Ko de pnn-111 c bllllo$: 

[] • piso salanal profissional: 

m- ~jurid.i~ .Uco; 

JV ._ prosmslo flmc:ionll bueat:bl 111 litulaçlo ou habili~ c .a.a 
anliaçio óo dcsaapmho~ 

v - progwlo llllrial por lelllpO * scmço; 

V( • ape:fCIÇ~ JlfOÚSSII;aaJ eoaanu.ido', 

VIl- qualif~dos pro~SOJn ldaos. cm cursos resuJar=;: 

VIII • :ldiaonal pan. .W. D0C11m1 ou raiiiÇio de caria borina rqula(
IIOCIIma. sem prq1lizo Abria!: 

IX - a.:llcooa.l de n:miii!CBÇlo pc11 os qoae nbelhml cm rq:illcs de diflal 

X • f.:riu anzai1 de quar=ra c: cinc:o dw.: 

XI • fe(llll'le ik nb&lho ele, no minimo, :!O (VIIItr.:) !toras temmais. 
adoando prcfClUic:.almo\tr.: o de .40 (quarc:nta) boru c: inc:c:mivos para a ~ 
nc~va: 

XII -ICiapo clctlll&do praq ~"~Cbdc:l; extn<lusc:, definido pelo~ 
s,;-~~-

§ J• A cxpniàKia docc:nlc: é prc:-rc:quasílo pat11 o c:xcrc:leio jii'Ofm!onal de 
qWII!oqllc:r OL1tnS funçilcs de magi=o. nos lc:nllO$ das fiCI!'II'I'I de cad.l SlS1c:m& de 
=~ 

~ :!"' Nu instmuç6es de ensmo pnv.do. a cam:il'& do profissional da 
educ:a;io obc:dc:c:C'Q. U. dlspollçm da~~-

§ J• !':os enabc:lc:c:Jtnemos de ensmo pn.-àdo. senil ~ piso $1.1aW 
profiuiocul definido poc dwulao, conYCIIÇio 011 COCilftiO eolc:aVÕ de am.Ibo. 

CapituloXVIl 

DOS ESTÁGIOS 

An.ll. Ascmpn:sue~priwdu.cbsetoresprimW!o. secundirio 
e ~o. os órpo$ e ~ ptibbc:u. as «JJI''IDÇI!ic:s ciYls e ~ e u 
msatwçoks de: en.smo em ac:nl podc:ra aecn.-, como~ alunos. ~ma
~ ao c:osu10 IIICdH! oa. supenor, c: nu cti\'CfS&S modal11ildt$ llk edueaçlo 
profissional. 

f 1• O esríP oc:omri. ern iastiNi~ que 1enhlm c:oadlçl!ts de 
prtJIJOI'I:IIIIIIt a ~ pUea onmwla, 111. lmha de c:wdos c: foonaçio do 

~ c: :lc:1':i. pllncjado c: ac:ompaM&do com a pct~c:i~lo da iasbtwçio de: c:nsiao. 
de modo a eomtltw:r-sc: c:m um proo;cuo awuhu- de aprendizado c: m~. 

§ 2" Os siscc::rw: de c:D$i® c:stabe!c:c~ as normas pata rcaiiDÇlo dos 
estiglO$ nos di\-=s nive~s, ern Sll.l.)llnsdlçlo. 

An. 12. O tius!D t ·:do nas c:On'diçai:s dl::sle c:ap1tulo nJo Csta~lecc:-
vinc:ul:o c:mpreptlao. podendo < ,;~ano rccc:-bc:r bol$.1 de: c:stagJo. ICT a c:obmur~ 
~di:IICIInl prc:vista :u. lepsi.,_. cspc:~di" c dc:-.:mclo. ele qualquer íonu.. c:sw
~ c:ontts acJdc:nles. 

l'arqnlfo Umc:o. A jornada 4llna c: sc:rnanal de &t!Vldadc:- no offii9o d~ 
sc:rcoctpati...:l com o hontio C5C:Oiar do ntapino c c:o:n o nc:c:cssâno repoU50 sc:mand. 
pocka lo. DOS paiodos de !Cna.sc:"-Oitrcs.. ser alrrnda.. em CQmun~o acordo QsputcS. 

Cap•Nio:..."'\111 

DOS RECL'RSO!> FN'A..,.ttntos 

An. 83. A ed.uc:ll;lo poibha; Kfi fmanc:wb com rte:ur$05 prmc:nic:alCs das 
scpin~CS foa~CS: 

I· reccatadc: UDposiOS próprios da l'n<io. dos Estados. do Distnto Fcdel'&l e 
dos M~a~m:ip<os. 

li• rec:~:~ta de:- !nlls/Cfénnu.c:oi!Slltii<:IOn&IS C Outn$11'&DSfcr~nC:<U:. _ 

m. n:cc<ta ciecorrentc de propanw J01-"CJ!WIIc:DWS c:spoxificos. 

JV • n:cc11a da C:ODJnbwçlo soçl&i do sa4rlo--e-du~: 

V • recciu de lotcriu c de: q~~a~squc:r c:cnnnos de: propomc:oi; 

VU ~ rc:ccila dcmrmltr.: de: royallics pagos. a EsWÍO$ c Muruc:ipiOS; 

vm -Go.r&s c: tc:p~os_: 

x--rccc:w~t.a.em lei 

M. 8.4. Os ro:LII"SQS pubheos ->cr~o desân&Jos u =~lu pubh~a.s. 
·po6eoclo oUIIIá, nos ll:nll05 ~ :Kt. 213 da Conmtu~Çio Fedenl. ser concedltlos u cs,l.l!as 
~ <:OQÍessiOCW ou fi!UIVOpleas. d<:fimdzs no :an. 18 ~Q Let. 

§ 1• Osta:wSOS de que ntll este .arusa poderio ser d=ados aeonc:o:ss.io 
ck bolsu de e$tUISo. no eft$IIIQ fiuubmmW e m.:d•CI. a alunos çcmpro•·adamcme caren1e5. 
de açonk, eom a nonnu ~tficu &dotadas pelo órslo nomw1~0 de ~~da Sl5tm.a de 
ensino, cksdc que-. f.llta de vap:s cm c~~n~~s rqWates da rede p1.1bbc.a. na lcx..l!dide 
da asidmcs& do educando. 

§ !" Na hipótese do ~o ::K~t~. &a o Poder PUblico Eswlu.ai 
rcspoas.bilizado pela~ çom. as demaiS esferas de SO•'CmO cnvol\1dal.. ~ fim. 
de in~mento pnoritinona c~ da rede publ1a na loulldade 

§ 3" A$ .~~:~v1da4cs ck pc$QII.i~ e (ll;tCDSJo das Uminuçõcs de o:n$1%10 

wperiot' poderio wnbo:M ~ apcno fim.neelfO do Poda P'libl~<:o. 

§ <f' Os ~ de cnsiDo dermll'h as normu, cpc incluir.lio &\-alt:a<;lo 
periõdlc& de qualidade, pan. cooc:~ dos r(e..rsos de: qllC tJata 1 1·::- ams~ '-" 
ismitwÇtic:s4e fuulidade n1o ~, ... 

An. IS. Ou receitu n:sultlntr.:s. de illlposcos, CO!npfeCIIdidas u 
~de: lr&Dd'erillclal. a thlilo ~ 'lnDC& -nos de: õetono c: o; ~ 
o.suito Fc:denl c: MIIRiapO$ IIIIIIQ. mcaos de Yintr.: c: ciaco por cc:oto. ou do que: c:oasur 
DAS respea:!W. C~ C: l..ea Ocpnicas.. 11& -caçlo C: daanoloàac:u10 do 
-msàlo, c:oasickndo o § r do .n..l12 da Constit~Drr~o Fedenl. 

§ J• A pcc:c:la de ~ de ~ nnsfc:rida pe:l1 Ullàlo ao$ 

Enados. ao D®tlo Fc4c:ral c ..,., M...,icqnos. oa ~los ~ aos =pec:uvO!õ 
Mwuc:iJ»os.. nio ê eonsidencla pt1t1 dcito do çilcuJo lft'VIS10 na!C .Uso. ruciu. do 
sovemo qu~ a nnsfcrir. 

§ r Pu. iuçto inicW dos \'llorcs conaponc~c:Dtes acs mirumos 
c:sunridos .este at~BO, sc:ni ~ a rc:cc:ita nàlnada na lci ~ cwal. 
aJUStada. quando for o c:aso.. por lci que: IUioriDr & abertura de ereditos âioaw. com 
base c:m cvcotll&l acaso de:~. 

§ 3• As difeJU~ÇU cmrr a ~ta c: a despesa pcniuu c: u c:fc:ti~ 
n:aii%adu., que: n:suitcm DO do-«eodunmto do5 pcrcCIIlt&&is lllinimol. obnpb)no$. sedo 
~ c: wrri1JCW. • -r. bU!:Icwe do cxc:n:ic:io fiuac:eUo, pr ' ' n i sua 
mu; ç'o nopcriocSoimc:di.atarnczm~c:. • 

§ .t• O ~ dos qJon:s rc:fenclos JatStr.: ani&o OOCII'ttli ima!i-aauc: .ao 
(qlo ~I pc:la ~.observados 0$ quialc:f. pr&.ZCJS: 

I --~do J•ao lf1'diadec::aéamC:satl: o lO'" dia:. 

11-recursos~do 11• ao :!O" dia de: cada 1Dê$ atê o lO" dia. 

m- tt-canOs ~do 21• cba.., final de: eada Jllê:s alé o 10" d~a do --· . § ~ Flc:.a JII,C:itos i c:om:çio II10Reti:ria, c:om. bate a Taxa Rd'cn:nc:ial 
Diina oanmtll&l SllbstiN1~. 0$ rec:ursos Dlo lit.er.dos IKH' prazos preYi:a:osao ,.....ro 
VMCrioc. - -- --

An. 16. P.-. efeito do m,pos;o no lltiao arm:rior. c:oasiõcmn-se c:omo 
dapesas de m&nutenÇio c dcsc:nwlvimcnlo do ensino, aqvc:1a$ realizadas no ill:blo dos 
s~ de:- msi.no. dircramentc para a COII5Cc:UÇio elos ob,ietwos btiic:o$ das in5dNiç6c:s 
publicas de: m~o c: as dlrc:u!:nente n:lac:lon.a&s com o en!UlO an ik-mais instiNi~s 
previstas nó an. 84 desta Lei. aucbcr: 

I • I'CIIIal1a&Ç!o c: -.:afeiÇOIRICIIIO do pcuoa1 doc:enlc: c demais 
profissionais da cduc:açio, c:m mws..tc- de llll&llutençio c: dcsmvolvimc:alo elo cmiDo-, 

D • aquisiçlo c: IIWIUICDÇio dc: cqwpaaw:n101 utilizados 110 m:a:mo: 

DI • c:onmuçJo c: lll&llll1c:llçi dc: uutalaç6es fisica!. diretlmenu: 'ID:uladal; 

IV • uso e -utmçio de belas e serviços ~ao 1!11$100; 

V ~ estudos c: pesquisas levadas a c:fc:i1o c:m inSiltuições intqranlts dos 
>isu:mas dc: a>$UJO, 

\-1 • ll:illidades de: 1po10 ~ic:o-Gminimativo c: nomwivo. D«:c:Uirios ao 
regular fllll((on&mmto b sutemas de: cns1no: 

Vll • .amoniuçlo c eustc:ro de: opmçõc:s de: c:rtdito dcsMadas. i 
~Mr~ut=;io e dc:sc:ll.\'oi\'UIIet~lo do C1ISi.no.. RO$ tr.:m10$ aqui defamdos. 

VIII • c:ooecsslo de: bolsas de estudo .a alunos da rede pilblig ou na 
blpólCS('doart. &4, §I" desu Lc:i 

LX • aqWslçlo ck mãtc:rW dLd>onco escolar e nw~u1cnçio de prognmas de: 
tnnspone c:scoJ.. 

_ ---1--t•_ ~ ~ ~~ ~~~!S, ~!l,!!i~~ 0: !HL"'M. .!!iq!!!n':kl! m!! 
rc:c:ursos coasiduado:s p.-a os fins. deste: atn!;O. n.lo pcdc:rto ser rc:m&De:J&(ios pan 011tts 

fbaç1o ou acMdadc: di$tm1a da$ de mmu~ençio c desc:a\'Olvnnc:mo do ensino. 

§r No c:zo etn que:, por ru6c:$ de inlerc:ssc- piabhc:o. se: n:vclr: U~~pc:noso o 
n:m.ncjamc:uto referido ao puágrúo antmor, <:abai ao Poder I'Ubbco promover a 
dnJda eompcasaçjo DO periodo subsc:quc:rnc, cm ~"&Jotc:s ~'Cai$. 
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. .-.n. &7, !'lio consoruem dcspc~s de r.w~utmo;io c 4e$m\'Oh'lmento do 
cns~. pata cfeno do calculo do5 ~tua•~ m•n•mos obnpronos rcfmdo5 no an U 
de$~ l.ea. u ~elacronad.u ~:om· 

I - au.sto:tleia ~dko..ho~pnaht ~ eomwucbde, mC$!nO qiW!do bgada aD 
cns.no. U1CI11$1VC aos hosp•t.:..~ uruv=:wws. 

f'l- subvenções a lllstl!Wçôes pm1<Jas_ de em1cr zssrstme•.d ou eulfllra!. 

UI • 1evana.rnCll1os C1tansncos. estudos c pesqlll~. q~W~do n:::al~ cm 
uutinuções nio mtc~tcsóos mtrnw. de cnsmo. 

IV • pr<:p~:IO de qlladros pllll I ldmtniSlnÇio plib!Jc:r. CIVIS.. nublareS OU 
dlplomànf;OS; 

V • obru &: infn-ewutun arb-u.. amd& ql!UidG vl:tllwn :a bcncf!<:.W a 
n:decsçolu-. 

VI· concess.l~ de bolsas de C$tl.ldo a -.IUilOs d.l n:de ~arocular, quando nio 
mtlui4os aa bzpotae do .an. :!13~ § l", d.l CorunauçiD Federal: 

VIl - ~ai docente: e denlllls ~idon:s d.a educaç:lo em aaVIdade 
:alheia i manutenÇto e delenvclvunento do cmmo; 

vrn - ath'icbde$ de ç:ren~ c qll&hlicaç.Jo profiss1onal. :unpand.u 
t~r::=: =:eni!:S dç Contrlbwçio SOO::!~ d&s empt"tSU. nos lcmi)S do art ~40 da 

IX· mamotmlrio de pessoal inan~-o e de penStOnLI.QS. 

M SS. O 6rgio central dos SlSinniS de planeJ:ameniCI.. Ofçinu:nto. 
admims~.lo finznceua.. contalnhdadc c &u•.hwna. bem como os Tn&una1s de Cuntlb uu 
órglos cqt.Ltvalemes. cstab<:lo:«rto mccamsmos para e<~t~lrlllar e apurar os resultado~ q11e 
Vlserlll 1<1 ~to tbs detemunaçll<:sdo an. 12. dlConsllttalçlo Federal e no an tlll 
do Ato lbs Dlsposl~ÕCS Conmtuc!OIWS TraDSlloN.s. 

§ I" M ~aes de n'IIJILrtcnçio e daenvoiYUDento do erumo ~ria 
iclc:Miliçadas DQ Leis de DVetnzes ~ e nos ~ das dlfaenn:s 
afau .admmiltBavas, devendo C'Stes ÇOOtt:f ant;10$ dJSCrurun.IIOflOS 4oJ PfOJCIO~ C 
ltividades eom:spondentcs e d& receita eortstmKionlbnmtr.: \'IDCula:!a. 

§ i 0 AI. dcspes.u realiudas çom a ~ e de:ICl'lvolvimcnto do 
ensino serio :apuradas e publicadas DOS b:dallços do Poder P'Ublico. amm como n<JS 
!dauirioJ I que setden: o 11t. 16,. § 3", da Consotwçio Feóenl. 

§ 3• A Mcnsqem ADual do Chde do J'Qdef Excc:.w:ivo .w P;>der 
Lqislltivo mclwri rc:btóno sobre: o que: fo1 n:aliuda no per!~ 

ArL 89. Sem prejlliz.o de ouau CCDIIIIIJfÕCS. lC$1Js. a preuaçi<l Jc 
usntCneia ICrnlca c: finanedrt. da Uruio aos ~~ e Muruap!O$. e dos EWJdo$ au~ 
Munu:iplOS.. fit&rn. contlidoaada 1 olnc:l'>inçu. pelas Enado$ c: pelos Munmp1us. Ju 
disposto nesta. Lei, em ucndimcnto ao an. 212 da Co!Uiltuv;io Federal. 

Ar!. 90. O nlo-.;umpnmcnlo da apl~açlo mi11JT111 em ~~WMC~~r;l.o c 
desenvol,,mento do cnsmo. rompdo bnr~1tra1menn: .. aearn:wa mlave~~çlo da Umlo 
nos Eswdo~ ou dos EsudOJ. nos sCIIS Mu.n1t1p1as, nos termos dos .-ns. 34, Vl c 3~. m da 
ConsrituilfiO Federal 

An 91. 0 Poder E:w.ecunvo. ~~ do Miti1SiiriO responshel pelll 
ecluc:&Çlo. de'YC dlvulsar de dou em dois m~:~<:l. no Dt111o Oficial da U111lo. as-çlic:aç:ôe$ 
em edu.caçio, incluindo 1 n:laçi~ nonnnal dos monta:t~es dcsnn~dos a inmtt.Lt~ pn....
du de Ms nlo l~t:tVOS t- os desnnadot a bolsas d~ o:srudo 

~o Unico Os Estado!ó. o Dmrno Federal e os Munldpios devem. 
pc:los meios vn)pnos. dlvWpr as apheaçlles cm educ:ar;l.o. observado o J:Desmo ~ 
c:snpulado no c:aput deste arneo 

An 9~. o Plano !':aCI~_ de Edacaçlo. elabo~o _pelo Mmmeri~ 
responsãvel pela educ:açlo, C11l consoninc~a e.om o "msclho rw:l«W de ~. ten 
dmaç~ qwnquenal. e sc:ra aprovallo por k1 

Pa:ipfo íuúco. O Plano Nacional de EdiiCILçio vwri i ~ d&s 
ii-as o;ln virias esferas de eavano e compaa.bihzara ob)CIJVO$. ofu= e mew. 
pnorttarias. çom os recursos fugnceuos dlspamvc1s rnobthuvN.. m1e;nndo-~ wm o 

.. • plano plunlllual õo G~verno Fc:dc:tal. 1 lc:1 d.e illllcuw:~ orçamc:nW1u e a lei orÇa-

meminalllll31. · 

A.rt. 93 O ensino ~iibltco fumlunemal leri como fOClle adlcicmal de 
fmanciamCJttO 1 contnbt.Ltç:!o soc1al do 1.31mo-d,,u:a;io. n:<:oli!Ída. 111. forma da ki. pclu 
empn:sa5. que dela poderio dr:dw:11 a .apl1c1çlo rea!iz..ada 110 ensmo íUDd.amcnu.l de seus 
cmprc:pd~ c.depet:dcnles • 

§ I" O $1lino<ducaçio, a= n:eolhldo no Mun1cipio onde se di o fato 
g.eradot. LllCldln sobre 1 folha d.e sa.llt!O$ e sobn: a~~ do~ Wmo_~base dos ~ares. 
sQclos e tlimores das cmpresu c dcmau. mlldadn -pubhcas ou pnwdu, definidas 111 
lcg!Siaçio preVKICJte1:iri1 

§ :z• A contnbt.Ltçlo da empresa obr:dc:eeri aos mesmos JliUOS de 
n:eolhimento e cswi SIIJC11.1 :i.s mesmas sançr.c:s rc:lattvas U contnbuiçi5es d.l PrewiCne~a 
Soc1al. sem prc:Jill:O de ouns pc:n.a.hcbd=s 

§ ) 0 E vedado ao Poder Plibhco con~:eder 1smç:!o ou sl15pef1Sio_temporiria 
do r~lhimento d.a conU'Iblll~lo do sal.mCKduca.çJo. rc:ualvMio o caso das UI.SD.tlll~iks 
de: ensmo. 

§ 4• O p.liri!Kducaçio seri rqullldo -por le1 especifica. que ÍIXIIa os 
pen:cnnws das cow federal. eswiu.al c JntUU~II 

An 9~ O Poder F\:.bh'o ~lt'lfU• às LIISiltWçtles de ensmo por ele 
~naohs ou rncorponuias. mL . .ld&s c adnumstndn. ~ n:e~ para a redl2:11çio dos seus 
obJ~,-os lr.>tllur;•om•~ 

Para~.!o WliCO Em reb.<:.io as •nsnl\lu;~ pu.bbr;as de cnsmo superior. 
serio obso:To:ada!, ~ rc!P'U que dd'trc~ a sua autllnom•a 

.'\n 95 Os. cnmcs ~ :.:os contn a .... d:mnm:raçlo Pubhça. rda.aonadcs 
aOl> n:cur>o, da o:ducaçio. tcrio s~ penas ac:n:sctdas o:m wn terço 

I" Constuw n:spons.~;b!ltd.adc du &Uiol'l<b.dcs educac:IOIWS. IIU d.JYC].~S 
mstint1u. ~bom uso dos r~s pUbhcos. RSJ)Ondmdo u mesmas ~te. por 
su.a mJI .tph:açlo. malvc~io_ Dll despc:rdltl~. 

§ ~· <h ret:W'Sos pliblu;~s 5.0 poderl~ ser 1phcados no l'MI'ado 6nancetro 
au-•ves d~ e:;abdecuncntos banCit!QS ofit11J>. rev.:n~ndo-se- Ol. resultados d&s çh~ 

em bmefi.;1~ dos mesmos JffóJelos ou aa.VId.ades a q_uc: estav~m. aiQc:ados os n=eursos 
OOp!WS. 

Arl %. Os prog.m.u. SUI)lementarc:s de eariler ~eru:W e »::taL 
prc~s 110 an. ~03. inl:ISO VU. da ConmiW~ F~ral dc:vcrio ser desccntr.ahzados c 
rcg:Lonaiiz.adof.. WIIO na sua &enio. q~WLIO no coacemcnn: :i. prod~ e aqWS>Çio de 
lllllm.u$. gêneros e serviÇO$. 

_ .'-tt. 97. A5. es.;olaii iia -ridep<ib[Lca m;ebo:rio, pan despes.u. CCJtTenleS e 
despesas de up1tll. perc~ minuno a ser den:ITTLUCJdo nu leis 0C?J11eruanu da 
n:spo;nva esfera de gQ'Vrn>O. 

Capiru.lo Xl"< 

DAS DlS~IÇÓES GERAIS E TitANSITÓRlAS 

M. 93. Em cwnprimenro ao qiiC d;spõe o m. VO do Ato das Oispos1ç6:s 
Constinlc:ionm Tnnsi!Orias: 

I • os PockTes PUblicas malnhz:uio 0$ 5dOI'CS orpi'IIZlldos da SOCied&dc. 
em esforço <:OPJI'DIO ~ a elmunaçio ob lllllfabemlao c: a ~UUversal~UÇio do Cll$lliO 

fundalnenlll: 

11 • al: UISI:Imiç«s pUbl..:as de C11SlnO wpc:rior e medio que ~ na 
formaçlo de profiSSLDIWS de educaç!o p#l'ltlpa:io. de forma nl)el:lfkl. des5c: C'lÍOCÇO 
ÇQDJUIIIO, mcdwttc: • gguintes ~õcs.. dentre ouns: 

l; Oferta intensiva de cursos de forrnaçio de alf1betuadores: 

b) capaclUI;.io omt~aDCnte de: professores que at~a~n ao ensino fundlmm· 
tal.. u alf•bdiz:lçio e 111 edw.:açio de: jovens c: adultos.; 

~) dabonçio de matt:rial didâric~ adequado ao ensino fundamental .. • 
alfabeti.Dçlo c 1 c:du.ca!rlo de Jovem c: ildultos; 

d) realJzaçio de: proJClOS de pesqW5a e de cxtmslo voludos para a solur;l.o 
di! problemas lzpdos• llf~ e à IIIU\'C1'$.1lrzaçlo do ms1no 6mdlmanli; 

e) çeWo de espaçO$ para prosnmu de alf~; 

o libcnçio de ICIIIpO de profcssorc!.. scsvirinres c 1111110$. prooedidu. 
quando for o QSO. • devidas cbmpenslçOc:s. para deibcaçlo dç:,dt:lenlut1ados periodos de 
taDpO. aa Qda ~~tm=.. • at~VId.ldes chn:UI$ de alf~ de~ e adultos: 

111 - . as aaprau e os Podem Pilblkos artn:talar«--o piRo o 
desmvoiVliZitrtro de ~ Oe allabetLzaçio de cmpn:g&dos adulcos: 

IV • _os plano$ aacJOnlis. csuduais. e numicipus de edueaçlo, DO$ próximos 
dez 1110S.. uzibuizio, iiOiadamc:me, DO rnirtimo, SO% (~ta por Cnlto) das apli~ 
c:stabele~:id.zl; uo art. 212. da Constituic;.lo Federal. às mcas de crradiea;io do 
IJIIlúbea$1110 e Oc mi•m !in,çio do ensino fwldame:Qtlll: 

V - o ens1110 mo:dio. oa mod&lid* Nonnal. reccbefi invcstlmeiUOS pantl 
sua C'llp&nsio e rnelhonl. qual.daDva. 

Art. 99. O primcim Plal!o Nacional ele Edueaçio .. a sercllbondo 111: foma 
pm.'lsta 110 an. 9:! desta lei, devai abnzleer periodo de emco anos. :t parm do mo 
seguinte ao da publi~io da presc:slle lC'I. e obscn'ml os sezuu'llts objenvos pnornanos· 

(·~do .anaifabenSIIIO~ 

n. anivcssal~ do CD$11\0 pilbliço ~inclusive para Jovou e 
adWios tnbalbadores; 

m - llllivenlliz.:açlo e exn:nslo da obngatonedade ao f:IIS1IlO mCdlo c: :i. 
edueaçio í:llfllllil. piiblic:os; 

[V • melhona da qualidade do ensino Nl ~.pUblica: 

v • esrimldo i rormaç~o e aperfc:içoamarto cm profissionai:s da oduea<;io e 
melhoria das coadlçl)es de ck:smvol.vnnerKo do 01b~lbo edueaciOII&I: 

Vl • esnmulo i f~çJa para. o tnbalho. ~ a cdtaeaç:io bis..-:a 
c:omwn: 
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vm- ampliaçi.. ::'Criodo ~ ~ ~I& do IIIID\0 ita ~-~ruo 
cdaelçlo Dhiea: 

IX • estimulo • formaçio de pesquisadores c ~i.distas cm ilu$ 

X - aniadaçio cnrn: os difcm~t~ aMt$ de ensino, 

An. 100. Nos primc:Ws Pluos N&e>oaaia: di: ~o. $erilo obsnvad&s. 
~as ~~c:gllinte$ dir=. 

1 - os dois prUneiro5 p~,moj Nacionais de Eduelçlo, a Vl&onrem .os 
próximos, dez anos. Kflo claixndof.IOI!Wido C1JI c:oasidcnçfo o disposto r10 are. 35 do 
Ato das Dispo$iç6e$ Constltw::iorw~ Trmunón:u e no 111. 165, § .,. da Cocmnmçlo 
Fr:Gc:r.al; 

II • nos dois primeifos Plallos NacHIIWS ~c Educl.çlo. pelo UICI10S 8~. 
CoilellQ por ecDIO) dos. recunos onundos 41. q1101a federal 4& c:oambuiçlo do saüno
cdLK~aÇ~o ICd.o aplicados IIU ircas de maior dtficit de~~ obnpton&. otMdo 
o consclhoacio~ doe ecl~; 

m -~ 1 lllliversalizaçto do rrnsiM fim.iammtal de qualidade. lU W~ 
jurisdiçlo, o $i5te!Da de mw10 deslocara .a priorid.W: de aloeaçio de n:eursos e decws 
cl.c:mcluos da sua polirie1 edi.IC:I.Ciond pan alcançar 1 univen.altz&Çio do cusmo midio e 
da edutll~ irlfanril; 

fY • li medu:ll; qt~e X cfttt\W I c:cte'fl$i.O ~da Obriptoriecl.lde 10 
ensino mo?dio. os OfÇilDelltos püblicos dcsallll'io dor:açllcs espcc:i.fieu Plnl o lletldimcnto 
&=e nivel de ensmo 

f'lrisrafo im11;0, Com o obJenvo de comzibuu parz a lnte~ ibcfo. 
ameriCIII&. os pnmt:::lrOS Planos: N-.c101111~ de Edu~ CUJmt.tllrio 1 fonuç.lo de 
docemcs de lingt!, ~ola. devendo o csrudo cbu!JD ~vam:nk inecauvado 
pdot. sim:mu de ensillo. 

Arl:. UH. Os Estados. o Dlsmro Federal e os MOIUcipto$ acbpqrlo sua 
~de cducaçlo e de emano U d.tspostçõc:liksu Lei, no prazo mUimo de UIIJ ano. 
a pmirda-.. de sua puhlicaçio, 

§ 1• lllclui-se eatR as nonnu de implemen~ da prescme U:i 1 
daboraçlo de 11m ~ de Tnsmçlo, cm que: cada stmma de cnsmo dcfuriri C11fW. 
pruos. prioridaclc$. cDDiiiçõts e JI!'O"'((toctas ~. 

§ r o Plano de T~l;:lo. rdendo no parágnfo arueriOC', ~ as 
scpiDtes dimrizes ~s: 

I· p!'UO IP:mllo de tm ano. a COIIW'da cdiçJo do pbno, pan dar- inleio U 
rncdid..u prilicas 11Clc COUiclliJlbclas, ~ sempre. a descontinuidade elo pedodo 
leUw, 

II- de5niçlo dos pruos coastderados ~ pan ~das. 
medidas prosrazD&das. que a.lo poderio ultr:apassar cin'o :a101. salvo chsponçb cxprnsa. 
cm conttino.. l!eStl Lei; 

m - visincia pro~ dos di!posilivos !eg .. , que alterm-. dueitot. c 
obnp~ do: c:arila escolar ou iUianec:II'O, de modo 1 q1.1e Dio mtcrfiram 110 p:riodo 
kàYO cm curso; 

IV - êafasc oa Cormaçio, arualWçlo c llpafciçoamano dos profi osicxWs da 
cducaçio., sobreNdo daqurleJ que anwn na educaçlo mfaonJ c 1111 quaa>;: pnmciras. 
Kries dt;t emiDo ÍlJIId&alcDUl us1111. como na roclbona du suas eoodlç6es 4c 
remuncnçlo c C'lhlho; 

V - uençlo cspcdal b condlç&s para impllnmçlo da aova concep;io do 
msino mCdio. incluuldo« pi'OV1do?DI:1as para: 

a) <:ri&Çio de um~ csp:c1.d de llLI&li.Dçlo de profcss.ores elo cns~no 
~o. eomduBçlo dccmco mos c =sor. cspecifieamet~~e 11~ pua esse: fim. 

b) :amplia<;io do$ recursos aplicados na mSe pübiJca de ensino ~ ent 

valores reais. ao Jonso dos próJCimos da anos. de modo a :uunenur a panietpaçlo dess.: 
.Uvcl de emino nos psiOS pUblieos eom t:dt.tcaçlo: 

c) dc:finiçlo de !cxmu de n:laeionameato ope!*:i~ ~ :u anws 
êsctttu to?cnkas., as dcm11s c:seolu de ntvcl mt:dio e as'msnnw;õcs de cuiDo S~~penor. 
~da sua Y~.J~Culaçio mmtnJslf&llva. para Iiii$ de colaboraç:Jo. onmuçio 
e interc:üDblo. 

An. 102. As msrituiç!!el: educac::iolllis adapwio scua. CSW'Ltlos e 
regirnelltos 10$ dis.posiavo:s cbla Lc e as aonnas dos raJ!fCDVOS Jtsten'IIS de au.tt~o. nos 
prazos. p«Uie$ eslabelec:ido$. 

Parigr&fo Uak:o. EDqumro nio dlspusemn 4e sem em~U~M c rqimm1~ 
adapral:los.. as. iastnui~ devato ob$ervM' oormas BUIJ:l pB:J: esse fua expcdidu pdos 
n:speetivos sistemas de CUSLDO. =Pciwb a &UilmOimallllivcnitiria. 

Att IOl. No~ de 1110 (cento e oiteJJU) tlias. o.COI!j;reSSO S&e1ollll 
dispori. mediaa.te leis ~l'icu. ajL!Stadls b dl!'l:1rUI:!õ tiesa. Lei, sobre al scswntcs 
mutnas: 

I ~ valC~~tS das cocu da wmnbW~ :soc1al do salirio-cduc&çlo; 

11 • incentivos c bmdicios tb emprcsu QI)C faeiliiCIIJ e ~cm a 
~bio.slc:adosscm~. 

Paripfo imico. No pruo de 180 {cento e oi!mta) dias, o Poder Exec:uliYo, 
em cwnprimano ao di~posro 1>0 m. 7l dcs1a l.ci. submetezi 110 Coagtesso N~~elollli 

pKI.JeiO e1e la ~ta~cndo a =o;.-...~ <ée hor.anos loOS Cl'naas c:omm:Ais de rWodifus.lo 
$.0110r& e de sons c UM~. pua. prosnmas. pübhCO:II ..:e Nu=:açio • <k.~ e defilwxlo 
os ~anais que fi<:ario r!:KI'V&dos. cm todu. ~ fa:nc.u de onda. ,.;n CQDCa~ o;om 

finalidade ~luslVamellle edu~n'-a. bem como as condiç&t5 de h&tub.ul;lo pan~ 

~·essa~. 

An. \04 As 111Stltwç6=; cnadu por ki eswlu.l ou n~UIIic:lpoll 
:antcr1ormcme a promulgaçfo ~ Consonaçlo F~. que recebem m:unos pUblkos e<n 
monU~J~~e udenoc a 50% (ci.nqi.leuu por cmto) do seu ~to. c se =eotthn!. 
c:\Ciuidas do J:lllPcipw d& gntwd&dc, po<" fQI"Ç& do lrt. 2•2 da Caruilmiçlo Fcdcnl. sio 
equiparadas. par11 o:. efcitos dc5tl. 1..et. U mmtwçõa o;mnutUWiu. a clu *!)lu;mdo-sc: .s 
d4postçõc~ dos ans. 1$ c 84 desu.l.cl. 

§ I" AJ. .nws mmtu1ç~ pn~ de ermoo. sem fiD:alidade lucnnva, 
rqisttadu eomo 6J.ntróp1~ dcver.lo •JUSUt«" as e:u~tu desu Lct. par,a =ber os 
bendicios dela decon'ente$. 

I r NJo se 8plitmt as institu:i•i5cs de 1:11$~, J*a quaisquer deites 
d=:lm:lllcs desta Let. as dlsposu;Oesda lei n° 1,493.dc 13 de cSczcmbro de 1951 

An. 10.5. As liiiUtlllo;llcs n:feridu no an. 61 do Ato das O.spostçõts 
ConsDtuclOIWs Tran~. se.J1f11 elas as pr~1sas no ;11;1, 213 <!.. Consntui1;1o Federal. 
SCJil!IU fim<b.ç6cs de cnsmo c pcsq1:11~ cnadas par lei, q~ lenlwn m:ebuSo m:unos 
piabJscos tiOS últimos vis anos e prttrn:lwn os mesmos m;wstto$. poderio ~u. 1 

reeebl?-lo$. 

Arl:. 106. Serlo t:a:Hnos os al:IJI<bros dos 12 (doze} conselhcuos do atull 
COfU.elho Fedcnl de Educaçlo de utandatos JDilS recentes.. ~ pos:s~bili~ 1 nomcaç.io 
unedlaa do$12 (doze) conselheiroS prev~= oo m. 22. ÍIK:lso ll. 

§ 1° Em CISO de m=no ~ de nwtdi.ID. lel'lt ~>CllD~ o O:Íuuhlo do 
. coaclbeimdeidú-'IIIC!IOI'. 

§ 2" ()$ ~S ~ 110 ;11;1, 2:!, inciso l, serlo IIOIDeadoS na 
UICdida que f01en vapzxlo os clemals r::ar;os de conselhcuo do atul ÇOIISClbo fcder;tl de 
~~. . 

An. 107. As lral${ero?neias de alunos de I!IDI. instiN<Çio de c:mino pan1 

OUinl sedo rqulldas pelo ótglo llOI'IftiUVO <lo SUICIP de 1:11$1.110 co=pei!:DIC, pelas 
própnu msoDDÇOe$ ele- aJStno. no caso (lo ensmo 1upmor, e pelo COO$i:lho nacumal de 
~. no CISO de eocdli10 de jiii'Udiçlo emn:: sisiCmas de ensino dmmtos 

. ""'""'""~1..;.1• Seri concNid& tmiSfetên<:~ .. ern qualqt.ter epoca doo uo.. c 
iadependenleme!lle da exislenell. de vap.: 

J • ,_. estabckcimmtos vinculadas 1 q~ sfslcma de c:ASÍIIO, ao caso 
do: »ee'Vidor pUblioo fcdc:nl, civil ou mdiw, tneiLtSivc scw. dcpcodaues lcpls. quando R· 
qt.tcrida em ru1o de ~ mn<>Cio ou pot truufr:riDcta de ofiao. nesta UICluida .a 
traDSfetittcia pua a n:scrva remune •reforma. ou quando ckcofrmtl.: t:k falcctmC'OfO 
do pai ou respomivcl, cm sm,, ,..~o .. que:. cm qualquer dos casos aqlll pevmos. 
11:1m:11: mud.aaça de resi~il J!'nl o mumcipio onde se snuc o csubcki:UDcoro.em que 
se soliCite a uwricul.a ou para loc:alidao::le pi'Ox~~~~a tk:>te; 

D • pwa esÍabc~ viae~~ sistcca esud.Lt&l, qumdo se tmll' 
de savicb' pilblico CSlldual e SCLI5 dcpcndallc~ se rcqucnda 11.1 çoadjçio prn-i:sa. DO 
illc:iso amerior, rcspeil&das as normas expedidas pelos Orglos normll!YOS do$ SlStcmas de 
Easlno dos EmdM: 

m • pua esabclccimc:mos vina!Wios a qullquer SISieml d"' rnsioo, qumdo 
~ tmll' de cscudamt:s QUC ocvpan funçOcs de din:ç:io IW trn• • ,o'Í::!.< DKiOTiaiS 

rqJfCSCIIWivU dos cmJdantes de llivd mCdio c lllperior diUliDie o c~: • 1 .. 'lll IIWidato, 
rcspclllldos os prazos e os feq~DS~IO~ ~ por eada ~J~S~~tlliçlo es..:.:;~-c. -·. --"l~tán• 

. I r Aos nbalbadora. c:m atividadc itiltcranw c I seus - ,..-leate$ sai 
~ 5Uiricula iDicial oa por hDSf~ta. DU eseolu pt.iblieL ~~ de ensmo 
fimdamcNa1 e ~dio. mdepmdcmcmcmc de v.aga 

§ J• Al; ll'aJU.ÍatDciiS de aluno$ do CDSIIIO fundantc:no~-~ ~ ,...<:-!10 oriUildO~ 
di inmnriçOes CSirlllgeuas seria rc~du pclol. <q1.o$ Qor·· mpete~~lt$.. 
çabmdo ., ~lho nactonal de ah:~: :io rcgLtlar a nn!erin, ,-ó,-.-~ Vlfllios de 
iuliruiç6cs de ensmo wperior CSG'IIIICttr 

An. I DI. Sc:rio CSDII:oC.:.. _:.:,j; u experiÇnclas edug~c;_.:Js ~vadoru. cm 
IOdox. os ~ c mo.:labd:adc$ :i': _:.-o. pn:mo mdo liC, quaado ío: o Q50, a sua 
incol'p. llilo ao sislcma rqu1ar _ante apr~ dos ór&ios aonD&Dvos OlllllpdCDCcs. 

§ I" As institu.içõc:l ncolarcs podeeSo sumr-aos ~ IIOilllli.'JVOS dos 
respectivos sislemu de em1n0. para fins dcstl: &ttl&o. u inoqç~ _-;;-, haj
cScscnvolvido ea 3U& pricca c:seolar, com vistas • sua adoçio. uuctalm..:;;::.: .:-w cuiser 
expcrt~QC~~tal. c, apos cinco anos, cm termos definitivos. cm imbi1o local, estadual ou, a 
cnlério do "I:OilSI:lbo naeional de cducaçio. cm escala m.CIOAIL 

§ r Scni pcr!IÚtida 1 mpni.zac.lo ck anos ou C$COiu ~ com 
curriculos, mélodos c petiodos cscolam; própnos. dependendo seu functona:neruo de 
au1~ do~ óeiios nonnao.vos dos mpcc;nvo~ Sistemas de: CIWilO 

Att 109. A adminisnçJo dos s•~remu de cWno c as penou Jttddica:5 de 
direito pnvado poder.k imtituir, pua llsumu ou Iodas u mscmuç6es de ensmo 
Nncbmenlll por elas manndas, um n:gunemo comwn que. IISsquran.do a wudadc: bbiu. 
cstrurunl e fuDcional da rede., preserve 1 nccessiria flexibilidade ditüaca de: cada escola. 

An. 110. EnqiWitO nAo ~=professores. a. nitmet7 $11&icm:c. com 
as bbilit&Ç6el ex~g~d..u nesta La. ~ llcnder b Dee&Sidac5e5 de ~ uivei da cdtocaçio 
bUtca, admnir-se-a a prepançio emergeactll. sem ~ da qalidadc do ensino. por 
meio de: eun.tH Ullenstvos e e:r.amcs. nas fonnas ~~dotadas pelos ÕTJIOS DOmllllvos dos 
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Slm:f!W ele =o._ m.,."UUI"-,.modo liJruudo, cttltcJCCido DOS Plll'los d:_e TIVISiç.\t.>l " 
com validade =cnta ao M_un•ç•pro ou Esu.do respon;ivcl pel( ~L • 

An. li L N. li~cncaaruru çurtJ$ de: ~ gnu.. oferceic!u por 
institui~ de msmo s"pcl'lar, ~ sc:r ~cm Uccncl.ruru pl~:nU. oo p:v;o 
m&.wno de: deis IIIOi. ~ os dlrci!O$ do5 diplorMdos DO sistemt amaior. 

Parigr1fo Íll\l.;o, Os al!IIIO$ atualmentc llW!içulados IIOS ~ Te~ 
neste atttso ter1o o pruo &: o;meo anos pat11 sua ~lusio. vedW a ..mussioc> de DOvos 
alunos. 

An. 112. Os prof~= kip constituirio quadro supl~ em 
o::xnnçlo. aOe:ldo ao OqJiO nonnati.vo do SISttm.l de: esmno. de .c:ocdo com 4imri:.es do 
consdbo ~ de edueaçio. estabekeer as (OII(!iç6es e ~ pm1 bablhtaçio c ~· 
so ao plano de eurw:a tcSpedivo. 

~ únieo. Os profes~res iclgos. em exercleio nu i~ç&s de 
cd~ LIÚ'Itlttl. ledo o ~ de a (oito) anos para obtcf a qu..hf'ic:açlo rn•nuN. de 
nível médio. exzgida no:su. Lci. 

An. I 13. Os c:unos de estudos ldic•~ ofeTeC~dos, dmao d:l 
modalidade NQn%W, aU" I ~ de 'Jiub]i~ lksta Lc:l, pelas UlSbtw~ de emulO 

mtdio. nsfQf!Dado are. 30 dal.a .5692. de 1971. c:om a~dalhpcl& l..o:L 7044, de 
(982, pod.aio sc:rmanaào5pc]O prazo de 5 (CLDIXI) II'IQS. 

~o Unieo. Durante o m=o pi'UO do caput deste aruso. poclcti a 
fOI'I:IIaÇJcl ~de profcs~ para .u disdplislti de lingua tsnngcll'll ser fcita em 
CW$OS de~ de estudos. de ru~l supcnor, de aconlo 1;011\ as~' do 
=sdbo tweiocW de ~lo c do rcpt:ctivo $ls«ma de ensU!o. 

M.. 114. Ali. que os 6rglos oormaliYO$ regtlbn'1cn.lem :a ~ 
prn~aosilm~~C5tlollll~a~fuociOI:ImCioos 
~ ckc::ariu:rprofu.sion:al :llllOnZados na d.ata de publieaçlodcsu l.eL 

An. 11!5, Fíell ~o ao .-!11110 dcqualqucr nivelo direito de concluir 
oscuwlosdo ruvelem quo: sceueontre 11:1 data dapLiblit:IÇJo desta Let. de :ao:otdo com u 
dimnz.=s CWf!CLil:arcs VIBCfliCS à q,ou do KU !niÇ10. 

i"vapo Un..:o. O de-Jcr das 1nstiMçOn de awno de se adaputcm u 
.GIM$ direcn:zcs. DOS ptU~JS con=bdos ne51~ Qpmllo. $CtÍ ~tibi\Wdo com o 
clisposto 110 eaput deste Irrigo. em l1<m!W do ~uvo sistcsn:a de C!ISÍIIO 011 

orien~õcs pb do conselho nacioWl de c .. ucaçio. 

An. 116. As c:rcdlct. c pré-cscolu aistenca ou 'liR: \'ellham • ser criac!:as 
ckVctio, 00 pr:IZO di IIi$ anoSo a C01IóM fà pabl.caçio desta l..ci. U'l!ep"lf-SC .O ~YO 
si:stcm:a de enslno. sem cpe ino 1mpbque pcrd:a do vineulo cmprqac!cio de orisan dos 
seus empn:gldos ou dos rc~ da~~,.~~~~ ou da YmCIÜÇiO eom o liltema de 
s:alick. 

Plrip'afo único. O peuo.l mWmcnU: em txa'Cic:io 1IIS ~ c pn:. 
escolas tm $11:1 ~ tnlba1IIIU:I ~ ~ICIIIelltc do disposto 110 .n 
34. § 4" 4e$U Lei. 

Nt 117. A~ pttYJSUIIICI an. 21 dcst:a Lei 'CiUbe!c«ri. alC!n 
d:a coneeulo de III'D PfUO adequado pu:a • ~ COIJCtJ. do uiaaeto de U;mos. p; 
poCCS$0[. • $qllinte lflCU1 • ser alcanroad:a: 

1 -c:rcdlca.: lOerianç;ufl professor:. 

n • pci-tsocola c al&b!:uzaçlo: 3o mançu~1 pra~ 

m -CG5ino ~c médio; lllllxialode.c5 afarlos:por profes.sot. 

P':atiPo ÍIJIÍço, O d'etivo mhimo ele alunos por ptOÍessor pookr.í ser 
ampliado pelos sistemu de ensino cm fu:IÇ!o das ~ pcdaa6aicas cbi ia.sutulçlo 
dccn•;,...· · 

Art I ta. &qu:arno lllo rcguluncnmd:as. pelos éq.ios IIOm'l&tivoi 
annpc~C~~~a. as disposições dos ans 21. IX c 47, prigr:aío linico. m. dcsU La. 
COIIDIIIWU cm vip IS ~ da. La u• !5 692. de 1971 sobre ~ suptcuvos. 
m!uJ:Idose5 ICIIIoliaUtesde Jdadc •. rupcaivamentc. paa qai!m:: mos, 11() qUI! se refere ao 
cmi:Jo~ e ~ 11101 pano .:nSIIIO mo:õio. 

Parip:afo imico. O$ çunos wplcàvos que se eocoatnvvn cm 
funciiiUIIItlllo tqUla liA dila dc pubhcaçjo dcsl:l Lei. podmo CODiioiW' ~ 
pelo prazo dc 3 (tris) anos, smdo DUIIIJdos neste po:riodo, 11& forma deste artJto. u 
jur!Wçlo dos~ sist.:mu dc cnsmo. os~ supktivos cone;pcndt::tcs. 

An. 119. M mslituiçi:Jn dc cmiDO superior ~ como 
IZ!Ii~ ao detibes iam _critC:rioi c oomw dc scleçlo e adlniss&o de tstudll!tcs. 
Jewrio CID coau 0$ cl'ci!Ol da$es cri!Crios :10bre a orient.çlo do casino ll!êdi11, u· 
tieulUldo-sc com o' ~ nDnll*hYM dos Sistemas de CIISÚIO. 

f>sriPo único. ~ nio fomn de!il1idas GOY1IS fonn:as de scl~lo. 
pcnnmccem cm visor. para Iodas as inmtuiçõcs. as amais IIOI'InaS sobn: o ..:o1ICU1$0 --· 

Art 120. Nos prôs.imos cineo ano~ o conselho aaciOI'I:II õe alul;açio, 
r4limdo • o;pcri&ci:a de funcionunc:lto d&s ~ de ~ superior. 
A'IISbfWdas 1W ~ de Direito mais adcq...-b.s ib suu espccificidldc$ illstituciO&Ai~ 
~ as llf'CITOS&t>VaS da :alflonomiL. nos termos do an. 62 desta Lei. dclibm.ri 
q!Wito i continun:iadc ou ~o das fund:aç«$ de •poio atu:aimtnte ex~stcntcs junlo as 
ilmlruiçõn feclemls de CD51PO supcnor 

Arl. 121. O ton~lhcl uae>OM) de cd~~. '""' c:ol•bot'ailo com o 
Mim~tCrio respons~vcl pc:~ o:d~o c owos órgio~ do Poder bcet10vo, clabonra c 
apfOvari non:DU sfnis deftrudor&S das ~terist&as âas UIStlnuÇões pUb\iU5, 
çOI!Stl'twdu 1US (onnJ.$ de 0tm10 IIW$ .dcquadas is SUU apeclfiadad~ ~S. 
~as prerrogativu da utooOnUL nos lel'llll»do an. 62 desta L.ri. 

§ I" O d:lspos10 neste I:I'Dg') Krà cfct~Yado deDtro do JOZO DWcm!o ck 
novcta dias. 

§ :r EnqllUI[CI nio forem cduadU as nmmas prcvi$tas llCSIC .uso. as 
instmliç&s ~1;&5 de cnsu>0 supa'lot contln...ario • rqc:-~ pela lqislaçio aaual. no 
que se JCfcrc à Su. utureU.jllridlca 

M. lll. fieam. de uncdi~ .. crtdcm:i:adas COIIIO llllivcn1dades, nos 
termos de5nidos oo ~ 56 dcstl L.c1. todas as mmtuiçócs de CD51110 supcnor lepltnente 
cnaóu çomo m:uvmu!:ades ate a data da pub!ic:a;io deste diplorua l~gal. 

Parignfo Umco. Fic:a m:acada :a au!Ollorrua çona:Wd:a c:m 1C1 :is msUtw~·~s 
de cnsUIQ supenar faknatsOlad:as c :aos eca~ fedem.$. de edue:açio ~ecnoiOgc:a 

-\rt l:U C~ben ão eon~\ho ~de o:d~ ~lccer Wend:ano 
p:ara renovaçio do ercdc:nc:•:amcmo d.u lmtltwÇOcs iliC1uid:as 110 caput do ~ ~~~. 
obscnt:adu as. regras dos ut$. ~. 56 e 57 dcstl l.el. ese:alonmdo :as. uzuw:md:adcs pu:~ 
serem sllbmcudas aos procCS$0$ de av.alíaçio. 

§ 1" Constatadas illsuficiCncaas n:a primeira r.va!ial;lo, prevista no pangn.fo 
~:r~tcrior, scra coocccbdo pn:w pan .a 5U:I ~. findo o q.::aJ h:avai nova av:all:açio 

. . § 2" o:- órgtos nonn:auvos dos i11$tC111U de e!I$UIO csad>eleccrto c:alcnd:anos 
ptOpnO$ paTa • fc.ali2.açio d:a prllll~ ,.vallaçio q~ das UlSI:ItwÇ6c$ de eMUlO 

~~~ sob sua .JIIfl.~iplo. para 0$ fins prcv1~ 00$ .u.. S4 c ~S. 

~ ~~O al~ Pf=~Sto no ~o 2" deste r.nigo do podcra 
ultnp:as.sar o limi~e de cJo:s :anos. :a p:arur d:a .!ata d.; publi~odest:a L.ct. ~- d~n!;l'o 
desse pr:azo.. estar eond~s os~~ do orJlO nMIWIYD. 

. M. 1~4, Ern:t~to nio forem designldu u L~~~~VerSidldcs respons:a•cts 
pelo disposto no p:atàgnfo ~ do an. 63 4est:a Lei. pr:riiWIC'tCm ~,:1$ nomw 

~-. 
Art. 125. A obrip;io dc oícna de~ IIOIUr1IOs. cm !lhocl de~. 

nas instituiçtles pliblicu de e!mllO supmor. prrvist:aoo an. !5l dcsa. Lei. $Cri tumpnda 
de a<:ooio COIJI pi:aDos de ÍITtpianoçlo ~ pelo orsJo IIDniWIYO do fCSPCCGYO 
Sistema de CliSUIO, 

Art. ll6. O auino 1JIIJUstndo MS instituiç!)es militares sai rqul.ado em 
lcó c:spccific:a. admlud:a • eqww.lâlc" de CSUidos. de aconlo CO!Il *' ftOtT!W dos SIS~ 

""~· 
M 127, Qs õrgios IIOn:lll.tivos. dos SISICirW de CIISIIIO rqv.lario, 011 $1L11 

jlllis4içlo. o uso dos livros didàticos. C"Vit:an6o a sua cxccssiQ c consmate Sllbstltwiplo. 
de: modo .a llDpedu' abuso$ c cxploraç~Q comen:il!. 

Azt. 12!. ~ questões s:usettld&s na traaJiç.1o mll't o~ Mltaiar c o 
qoe 5C Úlstltlll 011 pmc:ntc Lei scr1o rcsolvldu pelo conselho EI.ICioual de ~ ou. 
mcdiU\tc dei~ ~ peiol; Orzios normativos dos si$1C!DU de ens1110. pn:sqwd:a 1. 

~t~tonomialllll\'efSitUia. 

An. 129. O Poder Ex«uuivo, oo prazo de ISO(ccnto c oi~e~~t~~) diu. 
~t:ar*. no que couber. • pr'CSC!UC Lei. 

Ar!. 1:>0. Es1.1 Lei mu-a cm vigor na data da su:a publil;aÇID. 

Nt. 131. Revopm·se IS dispo$içõn em~. C$peCiabncntc u Leis 
n"s 4.024. de 20 de dc=bro de 1961. !5.!540. de~~ de ck:zmlbro de 196&. 5.692. de 11 
de .gOSIÓ de 1971. 6.660. de 21 de JL111bo dc 1979. 7.044. de IS de OOCI!bro de 198:?. 
"l 34&. ele 24 de julho de 198S. o ~o-lei d' 1 422. de l3 de Olltllbnl de !97!5. mun 
cotno u leiS c os decretos-1m que 0$ modificar.Uil. 

Sala das Co•lssões, ea 30 de nov~bro de 1994 

VALMIR CAMPELO ;;>.Presidente 
CID SABOIA DE CARVALH0-7>Relator 
ALFREDO CAMPOS 
FUWIANO MELO 
JOÃO ROCHA 
ALEXANDRE COSTA 
JOÃO FRANÇA 
MÁRCIO LACERDA 
JOSÉ FOGAÇA 
HUGO NAPOLEÃO 
ESPERIDIÃO AMIN 
MEIRAFILHO 
JOSÉRICHA 
MAGNO BACELAR 
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COUTINHO JORGE 
MAURO BENEVIOES 
WILSON MARTINS 

PARECER W 251, DE 1994 

DA COM'TSSÃO DE ASSUNTOS SOC1Al$; ao 
Pto;~to de Ld da C.limMll n• I 57~'* J993,!n" I SIJ]·
C. d_e !991 ,na orisem). que "DISpõe sobre o se~uro· 
educaçJ.o e eü; outru providCnctas" 

RELATOR: Senador REGINAlDO DUARTE 

Vem a e5UI Comissã<l. oriundo da C:lmara dos Deputados. o Projeto de Lct 
da Câmara n• 1 S7, de 1993. de: autona do nobre Deputado Jackson Pere~ta. que dtspõe 
$Obre o seguro-educaç;'lo. 

O projeto vis.a. asscguaru a connnuidadc dos estudos de cnanÇ3S. ;~rc a 
tdade de .quatorze a!lOS, CUJO$ tespons4i\'C:S venham a f~cçer, llUffiaS de aetGcme Je 

"""""'· 
Sempre existe uma prcocu~o de c::omo xrt o fur:u:o dos filhos Dar 

«mdiçôes para que eles possam estudar, lct uma profissão. e o dcse;o de toJo~ 0$ 

pais. Com '> obJelwo de reduzir essa inquietaçao foi inst!ruido o seguro-educaç~o. qrtc 
fã '>"Cm sendo u;!otado, JX!!ttcul;armcnte, por aqueles que de$Cjam garanur aos scu.s 
filhos os n:cwsos nec~sinos panf uma boa c?ucaçao, que jã 'em sendo ;odcmdr>. 
paniciilan:tente, por ~quclcs (jUC desejam garant1r aos ~o.:u~ tilhu~ "~ '~''""''~ 
necc:;sã.nos para uma boa edueaç;Jo, cm caso de seu falccunertro. 

O emrer inovador do_ projeto c:Tn análise ~ que. lW ser asswnrdo pelas 
empres3s,' alcanç.zria rambtm stgmticativa p~. da . populaç.ilo .que nao tcrn 
cond1ç~cs financctras de arc;ar com Ul eonlr:llo. 

A proposlll, anali~ Í$01adamcnte, ~ tentadora. Contudo, sua 
aplieação, no conte,. to em que vivcrno;s, merece ai sumas ponderaç~s. 

O scguro-edi!Caçlo se caraetcnzz como a gamnt1a de uma 
obrig:aç;lo, que pode Vlr 11 ser executada ou n~o. cm fu:tçao de aconrccerern 
determin~dos fatos aleatónos previst05 no contrato. Trata-se de um comprOmiSSO 
de m~dio Dtl lonBo prazo. baseado cm esrnJisllcas e c:lltulos atnar1~1s. l)LLc 

supõem uma cC"onomra estavcl, com pequenas osc1laç1Jcs. o que n~o corrcspond~ 

• nossa realidade. Em visr.a drsso, o scpro-cduc~~o. ao ser pa~;o. pode 
apn:senw valcr.cs bcw at:m:o éo espczdo. 

Esse compromisso poc!:ri~ !ICf sssumido pelas grandes emprcsu, 
sem maiores dtl'iculdadcs. "Contudo," as pcqiu:nas c mMias-- em,Pn:sas: 
rcspons;ívci$ por 59% d:l o(cn-i de emprcco no Pais. Yêm tll!ltzatldO uma 

, admimsrraçâo "elâstrca". oni:le o númert~ de cmprcr;ado$ depende de dcm~no.la 

sobre seus produTos. Eu11 !onna de admm1straçilo '"'''<~bJh.ta o o:m~rq~1: ~~~ 
políneas mais prolont;adas para com seus cmprcJ?dOs. dev1do z ele\.:lda 
TOlativii:hrdc ah t'XJ~tente. Ao final do ano dificilmente se encontram na mesma 
empresa aquel~ que ali tnlba!hava:n no tnldo do ano. Dessa for:na, ~ improYavel 
que possam adorar o seguro.educaç!o. 

Pot or:tro l:do, esse seg-.:ro viria onernr aindll mais os cm tos soc:tars 
d35 anpresas.,_ que vem sendo apontados como um entril~ ii ampli~çilo de lillgas 
no mercado de r:abalho. &u$trando UITlll fone ~sptraçao. :tte mesmo rct\'lltt!Jc~çi1o 
da popubçfo, que(: o zumcnto da ofena de em presos. 

Altm disso, se for compulsório poder.i ~cam:tar discriminaçllo por 
pane-das cmpn:sas p3ra cor-~ os p.ais, de fiJhos menores de quatorze anos, que 
bosezcm empre&e. 

O projeto cm antilisc tru, subj3CC"IIfe. a ncgaç!o da escola pr"tbhc:a, 
Nao se c::nstdcr.a a possibilidade de as manças. po1enciais bcneficiãnas do 
s:sur~ucaçao, freqOcnTarem a C$COia pUblica. Há omiss.ao quanto ao 

procedimento a ser aplicado nesse Cl~S<!· 
Em faee dlu: consldcnções acima ~. somos de parc<:er 

coo::r.bio zo Projeto de Lei da Cãmam n•t5719L 

S.:!ad::!s~cm Jo do novambro ~ 1994 

01 - JtJTAHY M.o\OAl.HÀES • PRESmENTE 
02 • REGlNAUlO DUARTE!.· ItELATOII. 
03 -JACQUES Sll. V A 
04 • OOACIP. SOARES 
OS- ..u..ex.-\."'DRECOSTI\ 

PARECER N" 252, DE 1994 

Da Comissao d@' Assuntos Sociais, 
sobn! o Pro1eto de Let da Câmara 

n• 13, de 1994 (n" 3 254·8. de 1989. na 
Oflg:em), que "reÇriJiã a pi6fJSSâo de Corretor 
de Seguros. de C<~p~talrzação e de 
Previdência Pnvada. e dá outra~ 
providênCias". 

Relator: Senado JUTAHY MAGALHÃES 

O presente Projeto de -ler. de rnicratrva do ilustre 
Oeoutado José Ca~ CoYIInho. tem per finalidade cnar o Conselho de 
Corretores de Seguros. de CapttaliZaçao e de Prevrdêno.a Privada, bem 
como regulamentar.a profissão de Corretor de Segur>:~s, de CaprtaiiZêi~O 
e de Prevldéncra Pnvil<la. 

Em sua JUSbticaçao, o autor da proposição afirma: 

"'As profUndas alter.Jçdes que o projeto introduz no 
dlscipllnamento da <~tividade do Corrvtor tém. no 
seu bojo, um :I!DflrleiçNm~nto qi:J@' rrar.a, sem 
dUvida, benef1c.. ~s inesrim#..,eis õlt popu~ç<Jo em 
~-t al6m dtt resjptar, pva a classe. a dignidade, .a 
serit!lcQc/0 · • :1 r:onfmnça. ~ceSSM~os para o bom 
ttterclclo rt. sua proflssto ... 

Como se sabe, os Conselhos são criados Sob a lorma 
autárquica e são pessoas jurídicas de dlrello pUblico. Estõls autarqwas 
corporattvas sao mstJtuidas com o objetivo latt!O de dtsoplinar (SOb os 
aspedl)s norma_ttzador_ e punitivo), QtJanlo de fiScaliZar o exerd'cío das 
profiSSÕes. ootorganao a seus titulares a capaCidade Jegat 10d1Spensàver 
à sua admtssao ao exercido profissional. Enllm. cabe tan";tlém a essas 
mstrtulçOes zelar pelo per1esto dese~ho ético da profi~o. 

Depreende-M dai a 1mportAnc:ia dê Que são revestidos 
estes Conselhos. Pelo ~er de potlela de que estao investidos exercem 

uma vlgi!anCia eretiv.a sobre os profissionais ne<: --~ileC!os ê!Jcos de suas 
ativldades especificas aplicando, se ne-c ;,.tnas, as penalidades 
tendentes a a1ustar o infratoc ã dlgnidadt: de sua profissAo e aos 
supenores mleresses da comunidade. 

_ No que tange aos aspectos do mérito 11' da 
constitucional/dada do projeto de lei sob exame, hã que se razer 
a!çumas ressalvas ã sua aprovação. 

Inicialmente. quanto. ao mérito, enten<N:mos cru( 
regra . Dãsica no mundo do _hoje, consagrada incJustve na n-__ _ 
Constrturção. e a liberdade de exen:i_cio de qualquer trabalho, ofic. _ _,u 
profissao (art s•. inoso XII). Este é o espírito do texto constrtuCtonz- __ J~ 
seja, o de garantir a plena liberdade ~"' exercicro oo qualquer at·~oJade 
laborattva. A ressalva sena apenas pa: _ ~-elas profissões que ex,gem 
conhecimentos mats complexo3. alcançados através de formação 
acadêmica especifica. 

Ressalte-se que uma e)(cessiva regulamentação de 
profissões atenta contra a universalidade dO·dtretto do trabalho, contra a 
efiCiência na alocação dO$ rea.rrsos humanos e . conseqtlentemente, 
contra o interesse pUblico. 

Ao abordar a questão. obse(Ya Celso Ribesro Bastos 

·uma forma mwto .sutif pela qual o E.stacto por vezes 
acaboi cam a liberdact& de oPÇ<Io prnfísSKlnal é a exce.s.s1va 
regu/amentaÇOO. Regv~mentar uma proliss~ • Sigm/ICa exercer a 
competénc;a fixada na paft8 final do dispositrvo que diz: observada fi as 
quallflQt;Da profiSSiomi$ qw a JeJ exigir". 

Mais adiante. expliCa: 
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w,\fas 6 el(idem~ Q'UG' esta lei há de satisfaZer Teqt:is.itos. 

de cunho :subst:lncfal, sob pena do incidir em abuso ã direito e 
conseqiJenmmenW tomar ..se lnconstJtucíonal (o gnfo é nosso). 

~m é qve h~o de SJJr obserVadas {fua/l!icações 
prcftssKJnais. 

Para qu~ uma det&rminada afillkliJ'ck exija QUãfificaçóos 
profissionais para o seu desempenho, duas condiçóes ~ necessárias: 
uma. conSJSienle no fato de a ativJdade em pauta 1mp/Jcar conheamim:os 
t~cnieos e CJentff/cos avançados. $. lógico que toda prnfissao 1mp11ca 
algum grau de ccmhec~mento. Mas murtas delas. mu1to provavelmente a 
ma10na. contentam--se com um aprendiz;Jdo medsnte algo pareCido com 
um estagio profisslonal. A mrciaç:Jo destas prof1ssfJes pode-se dar pela 
assunç.llo de atiVJdades JUflto as pessoas _que as e)(ercem, as quats. de 
maneua informal, vao tJansmltlncto os novos conheCimentos 

Ourras. contudo, demandam conhecimento sntenor de 
carârer forma Tom in:sfitu~s reconhecidas.. A.s dimensOes ~tl'ltl77a1nenre 
agigantadas aos COIIhecmumtos apmfiJndadOs para o exercido de certos 
rrnsteres. assrm como o embasamrmto tet!rlco que eJes pre~m. 
obngam. na verrJaae, a esre aprendizado fOrmal. · · · 

Outro requisrto a Mf atendido para regulamentaçlJo é 
que a prof1SS:io a ser regulamentada possa trazer um s~no dano social. 

$. . obVIO que · determinadas at1v1dades ligadas á 
medicina, a engenharia, nas suas diwrsas modalidades. ao dtrelto. 
podetaa ser geraaoras de gnmdes maJeltcios. quer quanto aos danos 
matenais. Q~er quanto a /lbeldade e ~r ainda quanto 8 satide do ente 
humano. Nestes casos. a exJgenc1a 00 cumpnmentos de cu..sos 
especificas se IITifJÓB como uma ganmtia oferecida a sociedade·. 

E conclui.: 

~Nos casos. no entanto, em que mexi:stem gmndes 
r1sc:os para a sOCiedade, é preferlvel manter-se a a~v1aade livre em nome 
preCISamente ao dlfBrtO á IIVte opçao profJss1ena/. O excesso de 
regulamentaçtJo nega e.sle dlre1to" (em Comf!fltãrios ~ Constituiçlo do 
Br.lsif, Vol. n, ~o Pauto, 1989, pp. 77·78). 

Como se vê, a resbiÇ;lo da qualificaÇão profiSSional 
estabelecida em lei tem como ponto de partida o principie de Que o 
EstadO regulamenta tão-somente as profissões cujo t!XI!Irddo I!ISteja 
1nnmamente hgado a vida, Núde, edueaçlo, liberdade ou HgUrança 
das pessoas. E esse, portanto. o motivo de a lei eX1g1f determinadas 
ccndlçOes de capaataçào para o exerdCIO de 1a1s at1v1dades Ta1s 
condições, todavia, não se acham presentes no· ofle~o de corretor de 
~~. . . 

Cumpre-nos assinalar que o projeto sob exame 
reformula ainda a regulamentação da profissão de corretor de seguros 
instJtuida pela Lei n• 4.594. de 29 de dezemtli'O de 1964. Decretos p• 
se.9031&5, 60.459/67, G3.670J68. 66.6Sf5f70 e lei _n• 7.278. de 1934. 
Entemfemos que esta ·nova regulamentação, pelas razões ae1ma 
expostas fica prejuc1lcada. 

AdemaiS. a alegaçao de Que ·Somente atiav6s da 
criação dO conselho é que teriamos uma efetiva fiscalizaÇão sobre os 
corretores de seguro e. de conseqüência, uma proteção total dos duetos 
dos c:onsumk:lol'es, não nos parece correta. Hoje o consumidor tá conta 
com instrumentos juridicoS e!icazes como o Código de Defesa dO 
ConsumidOr e 6rgaos pUblic:os prontos a salvaguardar seus direitOS na 
compra de QualQuer bem ou serviÇo (PROCON. DELEGACIA DO 
CONSUMIDOR E OUTROS). 

Persistem ainda outros aspectos no projete QUI!I 
merecem restriçõeS de nossa parte. 

írata-se. em primeiro lugar. da eiCtlnção das nguras do 
preposto, do angariador e do agente prevtdenaano Que, além de levar ao 
deSernpfego milhai'M de profiSSIOnaiS que trabalham na int~1açã0 
das corretoras habilitadas na Superintendência de seguros Pnva<Sos • 
SUSEP, estari lirrutando !I athridackt de intennediaçâo de seguros. pois a 
CUrto e a médio prazo nao há c:orno supOr o mett:ado de corretore~> 
hatXlitados na quantidade necessária. 

Ê·inaceltável, igualmente;, a prolbiçao de relação de 
emprego ao corretor com a Adm1ni~ PUblica, em todos os níveis, 
d1reta ou indireta, ai incluida,s as instituiç6es financeiras oficiaiS. 

Por fim. nao nos parece vantaJdso para o consumidor 
deixar de fora as corretoras ligadas aos bancos ellciais. poiS ISSO 
c!JftCUitana o acesso ao seguro a m1lhateS de brasileiros das localidades. 
ma1s afastadaS. 

Do ponto de vista da constitucionalidiJde da 
J:Jropos!Çâo em tela. desejamos fazer uma advertência sobre a questão 
da competenC1a da 1n1oabva da lei. 

Muito se tem disCuWO sobre a nattJrRa jarieüca 
destes ConselhOS. Faz-se mister, portanto, estabelecer sua configuração 
jurtdica. 

Vimos que os Conselhos sao instituídos com o 
objetivo de disciplinar (sob os aspectOs normattzador e pun1tivo} e 
f1scatizar o exercloo das profissões. out«gando a seus tltU!ateS a 
apijc/t;lade I~ indispensável à sua admissao ao eJCorcfcio 
profi~iooal. Gabe tamOém a essas insblUlções zelar pelo perfeito 
desempenho étiCO da profissão. 

Depreende--se áa[ a importancia de que do 
revestidos estes Conselhos. Pelo poder de policia de que estao 
investidos exercem um~ viglllnc~ eftltltla sobre os prafls.ston.l• rro• 
aspoc:tos lllttcos de su.s óltivtdada apecifius ~pllc:zndo, H 
nece.sdrias. as penalidades tendentes a ajust1Jr o lnfnror t 
dlrPJI~ de sua profl~o • otOS superlorU lntarassu rn 
comunidade. 

ConseqOentemente, exercem hmçào pública, vu 
Que a fiscalização do exercleio profissiOnal esta acima dos interesses da 
corporação e confi!;lura Interesse da coletiVidade, constitUindO-se. 
portanto, em interesse pUbliCo. Por isso mesmo, ou &aja, pot exercerem 
função de natureza pUblica. é Que os Conselhos são dotadoS dl!l . 
preiTOgat!VaS pUblicas. tais como: 

1 • venficação da aptid:to dos mteressados em 
mgressar nos seus quadros para que possam adCJUinr a sllua~ 111rid1r .. ; 
de p!OfiSSIOnal de um delem;mado cliCIO e seu exe1C1ao. 

2- o poder de diSCiplinar sobee os seus membrOs 
e de aplicar-lhes sanções que Chegam a sua exclusão do ConselhO. 

3 - o poder de CObrar contnbuiçOes, taxas pelll 
prestação de serviços e exereicio do poder de polida e, ainda. cobrar 
multas (Cf. ADfLSON ABRSJ DALLARI, 0rWm dfn Adllopdos do 
Brasil • Notfuten Jurtdlc.. • ~ de- SIIIU ~1. ln Revista de 
tntormar;i2o LegrsJativa, n• 116, ouUdBz. 00 1992. pp. 259-260). 

Note-se Que o Objetivo PlJmordtal dos ConselhOs e 
c de proteger a SVCJedade e J3ma1s o de delender ou proteger os 
profissionais neles inscritos, .atra...es da reserva de mercadO de trabalhO. 
Por isso mesmo que em suas constituições eles sao os Conselhós de 
Medictna, de EnQeflhana etc. e nao do médico. dO engentleiro ... Nao·se 
confUndGm e nem mantem semelhanÇa c:om associações de Classe ou 
Sindicatos de eategorta profiscional. · 

Podemos. pois. afirmar Que as atividadH 
desenvolvidas pelOs Conselhos seriam do Estado se este nio os 
tivesse autarqutzado. 

O Decreto-lei n• 200. de 1967 define a autarquia 
com~ "o .serviço autónomo, criado por fel. com PIN50mUrhQ 
jW'Id1ca, património • nte:eita pt1Jprias, ~ra executu :~tJ11it~:~dtls 
rtpicas ckl AdmlnistrotÇio Pübllca, qw requelriilm, p~~,.. seu melhor 
funcionamento, gestao admini.stratJvfl e financeir.~lMsc:entnliza~·. 

.. As c:aracterlsticas, portanto, da autarquia sao: 
s~ m;~çlo por lei com PMSonaiiO.de de direito público, 

pamm6nlo próprio, r:apaciO.H de- auttHdminl5tr.t~ó .sob controle 
.estatal, e do:oempcnho de funçO.S públlc..s tJp/Q$. S-.n ii 

r:onjU[pç.lo d8$$1'$ e/Mnento.s n6{),.. -.n,ula"'. 

. Ora. tais caracteristic:as são encontradas nos 
refendes Conselhos e não há corno se justificar, pois, afirm:;~tJVas 
tendentes a não ~~llfidl..tos_ de autarquias no sentidO eatttto. Nlo 
encontramos no OU"e1to AdministrativO Brasileiro Qualquer menção 4 
9':'1US cu UP<?S de a~tatquia, ~feita as de regime espec:iaf pocqUft a 
le1 QUe iiS cnou aiSim determinou. logcamente, algo nAo pode ser e nAo 
ser ao ~smo tempo. Quem tem as ~ativas e responsabilicJaaes de 
autarquia não podem ser outra coisa. 

CorrobOra nossa tese- o esltJdo feito peia 
Secrel<!'1a da AdmiMIStraçâe Federai que, ao enfocar os conselhos 
Feder.us e RegionaiS de Fiscalização do Exe1ctceo ProfisSional conclwu 
que _lals entidades, por serem autarquiaS, aplicam-se-lhes os Comancsos 
COnti~s. nos art:s. 37, I e 11, 39 e 19 das Disposições Tran$11ÓÓ3S da 
Constituição Fede~al (C! notJ SAFIAJI n• 3SMQ de 11·1G-90. ~f. 
Processo n

4 

00880.000703190 e outros; c1. tamMm ADti..SOIV ABREU 
DAUAR/, op, clt .. PJJ.262·270) e PAULO ALBERTO PASQUALI/111 
Ordem aos Advogaaos • Pe$$00S JurldiCas - Autatqu1as • SupetviSIÓ 
Mmt.stenal, 111 RDA 121!433). 

, Concl!Ji.se daí Que os Conselhos são ó19àos 
1nteg~tes d~ Adm1n1stração Pública, jâ que de outra mane~ra nao 
podenam realiZai' $.efV1ÇO$ p(iblicos tipicos. pr6pnos do Estado. 
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senc:ô assln\, a ca:npelên.::~<o de lnitilti'fl!: d~ le1 
oue v1se à cnaçao destes Conselhos é pn11a:ua d() Pres•denle da 
RepUtllica conforme dispõe o act. ,61 •• § 1°. ine1so lt allnea e. da 
Constituição Federal. verbls: 

w Art. 51 ~ .. H_, ...... ,_,H••············ .. ·H---·-
1" ~ s.:lo d• lniçJIIUv• do Presidente da RepUbiJc:a as 

leis que: 
I.~ .... H------··H·-----·-~~--
11.- disponh:~m sobre: ======--.:::.-.. _--::.: __ . 
~) cr~aç•o. estruturaçlo o atrf1Julçc5es dos 

MfnlstiJfiOS ~ órglo.s da admlnls~o pública·. 

Rest;J observar ainda que o art 3" do presente 
projeto. ao definir o Conselho que pretende cnar, Já o caracteriZa como 
autatquia: 

"Art. 3• • O Conselho dos CotTetores ~ Seguros, dft 
. CJpft:JIJuçlo e de Pravidfnc~ Privada constitui serviço pUblico 
federar, goundo os .seus bfins. mndas e serviÇO& dtJ imunidade 
trib~". 

Pelo exposto, op1namos pela rejeição 
do Projeto de letda Camara o"13.de 1994. 

s..r.a..~-.;Ude-...bco·l~ 

UI· d:SAR DIAS, PII.ESIDENTE .u~ 
02 • JUTAHY MAOALH.-\ei , UL.A!OR 
Ol·J"CQUES Sll.VA 
04~JOÁOCA1.MON 
OS • MAGNO BACELAR. 
06 • JOÀO ROCHA 
07-RONALOO.t.Jt.A<iÁO 
01 • JOÃO FltANÇA 
09 ·COUTINHO JOitGE 
lO· LUCiDIO POTELL\ 
li ·C!DSABOIADECAA.VAt.HO 
12· EPIT'AaoCAFETEIRA 
!l· REGINALOODUAATE 
I!· ,\fAUIUClOCOJ\Rt.o. 
l6·LAVOISlEitMA.IA 

PARECER N" 253, DE 1994 

Ol COMTSSÁO OE AS5t.'NTOS s·OCIAJ'S 
sobre o ProJelo de La ela C!mara n• 104. de 1994 
(n" 5«J..C. de 1091, nl Casa de oriJICIII), que 
"Oetemina 1 obnptOriedldC da it1$er;lo, na 
embai&Jiem dos cotrneticos. da dua c!• 1-.tlnaçio 
c ~alrli&d11 do prdd.,ro.· 

R.daor: Senador JOÃO FRANÇA 

O Projeto de Lá em cpianfe.. 411 lltloria do Oepulldo Ftaroe>SC:O Silva. 
r«iva 11'-inKi;lo. na anbalqem doJ cosmctc~os. da d111 de fabi"CJlç,io 11 ,.alo.Ude do 
KhliD. ~~~mdet'ldo usom ~ a modc do usuano c ~on""""dor FuendO" coro a 
m .m~· do 111101', lemos. porem. di!' nos detcmros n• apre-c1açlo ennca dena 
pÇio. o que fazemo• a lqW'. 

A Lei n• 6360. de lJ de S~~tm~bro de 1976. que ~Dbi)Oi: JObrr 1 
~inc:ia unoWia 1 q\11' ficsm RIJCilOI OS med~IOS. 11 dl'tllj:U. OS lasw!ICII tàfm~c:êuU~OS 
orn:ii.IOI. ~oiJ!Itt•eoJ. sannmn c 011tros producos.~ (0'1 ljt!fOs sla nossos. par 9:•1nfe) 
;ciwa em .seu Titulo X. 01 RO!IIIaa;cm C' P1.1~>~rdad11, Art S7, Que ~o Poder E~e<:l.lft•o 
~ara. em rquJ:arnc:mo. sobrll 1 I'OIUliJem, u ~las. os >m~reno:~. -u e'mlta:as c ;:)L 
JCIICO& ráerw:ma :aos produtos de 111.111 f!'lll ma L.,~ Em cumpr:mmto a essi 
lmlinaç:IO le:pf. o Oeere~o rf' 7909-4, de OS de jln'aro de 1971, .:m:serrve em se~~ U'l. JS 

Att JS • Somcrtll!' tcrie rqifrndos ~omo conncliCOio 
pro<lutos para a I!CijiCI!ll' pcsUJai."'Pcrfllme~~ c outroJ .1c narureu <:: 
linlhd.-cles odénlous. o1 Jlro6ul0ll QLII!' li!' dnhrtcm 1 1110 
pessoal Cllttm• eu ttr1 ~•trienr•, j:OIIUJI.I!IC suu í!nalodaO::I!'J 
esreno::u.,. ~ JlfOtctota, h11Pãl1t1 ~ odonfica. 11111 t"IUIIr 
irritaM • pdt, •- o:bn• à saUck.'" 

Os lfi:ÍJOI93 1194 do~ dillloma UWYtrnm. 
8 Art !I) O. rótulot. ctlq11cta. bulu 11 dtmaoo lftlpo"HMM dOI 
medic.a,.....cOio ros~nftitos que rontnha• 1111111 sub$tinda 
ativa cuja dos•scm d,._ conrorma"'s• ~om ., limou·• 
escabelccióot e os dcsmftt1n1et CUJO a~~:cnrc l!o .. o d"'l ser 

..:itadc; pelo nome ljmrna~;n \' su;1 t'nm;~"lllta~·flll dt'\'t'fAo sc-r 
ncritos t'IR wrnãC'ulo. cornt'r:io .u •ndi<';t('t';n d:t, ~~~~~~linda~ 
da ronnu ... com os cornpo11contn ~p~·tfiC':tdnJ 11C'los nomt'S 
técnicos col'ftDtes e as quantid:tdts consignadas ptolo sistt'ma 
-métri&:a decimal ou pdas tlnidadn internacionais." 

M Art. 94 Os dizeres da roculay:em. das bulas, cuque.cas. 
pf"()spectos ou quaisquer moda!idadt:S de impressos rc-!Crentes 
aos produtos de que tr:ua este rcgul.1m~:nto. ter.1u :ts drmen~ücs 
neccssarias a tãcil leitura visua!, ob~rvôldo ·n limite mm1mo Jc 
um milímetro de altul'll c redigido de modo a facilitar tl 

entendimento 'do consuniidor" 

~ (
0 Os rotules. as bulas. us 1111presws. ;IS ellqut.'tas. u~ d1zeres 

e os prospecros mencionados neste amgo. concmo 
obriplorill•ale: 

,_ 
li-
III- o nUmero do fole ou. partida eGm a dst. de fabricaclo; 

VIJ. :u preocap~. "' c11idados ll'!f~iait. f' n, 
C':'ldarftimentos sobno o riu-o dl!'t"U""'nlf' "" ~"" otoltnlou·on. 
quando ror o caso". 

Explicitando suas prescriçOes. o Regulamento, em seu an1go IQJ __ 

"A.tt. 103 Tratando-se de produtos de higiene. cosmiticos. e 
similares. os rotulas e demais impressos e~plicauvos. deverão 
conter. ainda: 

- . 

( · à advenencia e cuid.ldos nccewrios. se o uso prolongado uu 
quantidade em e.:cesso euderem acarretar danos a saudc:. 

11 • r. desbqe. o pnzo d• .-alicbdt- df' 1110. se sujertos a 
passivd perda de eficienciaN. 

Aditivamemc. a lei n• 8078. de 11 de setembro de Jl)(){) • Códli'o de-
Defesá do Consumidor· com vistas i prcsuvaçlo da inteavidade c cfD:; dlreito!'l do u'IU.:InQ. fs7 
valer em setlllnlHOJ s•. 9"'e [Q· 

",\rt I'" 0s prodllll)ll 0: ·~'fVO<;US <,:UIUI:õltl<l~ 11<1 Ull:TC:I~ll tiO: 
eont~.~mo nlo aearrctarllo n.~, ~ s:~utlo: e~u ...._.,.ur~nça d•'·' 
eonsumidores.. C!CCei:O ~ conSiderados norrmrr' c prevrSI,.et$ o:m 
4c:eorrinc:ia de 51,1.1 IUII~ o: t'ruiç!o. •obripndo-~ os 
rOI'IIltcedon:t. ... qiUilqlla' hipótese ... du :u inl'onna~óet: 
neceuâriai e atkqudas a seu ~~lo. 
ParagntO uráeo. Em se fl"llllldo de produco ondu~lrral. av 
tltbncante eabe prestar u mfbrmações a qt~e ~e rcfcrC" ~~~e amgo. 
.atrayft de ill'lpn:ISDJ ~tpropriadn qlll!' dl't'IMR acnntpRnhllr o 
prodalo. 
1\n 9" O fornecedor de prodUios e serviços porene1almerne 
nocivos ou perig0$0$ & saude ou ~rança deverl 1nr"Ormar. de 
mane~ra osterl$lva e ~cquada. a ~pello d• sua no~IVtdade ou 
pericul~ sem preiui:o lia JdDÇJo rk: uu1ra~ mcdrda\ 
t:lllbtveJS em eld& ~:UU ~:~o 
Ar!: tO. O t'ome:edor nlo poden ct~Jocar no ITIC!I'eado de 
ctJnsumo produto ou serviço que sabe ou deveria sab~r 
aprescnlll' alto St11i de nocivldadc OU penCtilOsidade I saude OU 
'>t!lli'II'IÇa· 
§ 1• O fomeca!or de produtos e serviços que. postenormcnre a 
wa introduçlo no mc:ra.do de conwmo. u~ conhcl::1mento ,Ja 
periculcnidadc que apresentem. di!'Yera eomunu:u o fi.uo 
lmediuamc:nte U autoridades compctcnlcs e ao~ eon5>.nmdores. 
mc:diwc anuncios publlcitarios 
~ 2• Os .anUncies publiezt:Uios ;t que se retere o para~r110 
~ntcrior :scrio YctCUiados na Imprensa.: radio e tele--rsio. ~~ 
c.~pensa do fcmeccdor do produ lo ou ~oe~VIÇO 
~ )

0 5cm!lfC que IIYei'CII"I (t)f!~lffiClliD tfc j'I<:!I(UII'M<.bdt:" tfc 
po:otlulos ou :IC:I'Viços 11 ><autlo: nu ... ,:ur.ano;~ dus o.;un~Uf!llduo~.,.,. 4 
Unilo. os E!u.dos, o i)i!llnlo 1-t.·lll:raf e''~ '-'lumc•p•n~ ~~~"'"''·;" 
ml'orma-lo$ a R!Spei!D • 

No que te refere h sanções previsW oiqueles que, transyredirem os 
prccc:ítos da Lei n• 6360, de 23 de: setembro de 1976. as pcllalidades eommad;u; slo o~quelu 
~nstln!CS do tmo da Lei rf' 6437. de 20 de agosto de 1971, que "C'"onfigun. infr~çõu a 
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tqp~ :Ja~~il,;da (cden.l. exabe.~ece as Wl~.:s ~ivn. c dt \JutrU pro~Ld~nau". e 
a:roladu em~ anigo 2", como se sevuc. 

",\n 1" ·~ prtjuil:o dn ~••<~ d!' "a1"rr'a d'l'il nu l'"'"i 
ubivm, as Llll"raçóe:\ sannan~s ....:r~tt [lunala~. ,\ltcrna\L\·;• ''" 
<.1.ltn\illllvunente. com u penahdad6 ~ 

I - adventnda: 
11. 01\llta~ 

III - apreenslo de produto: 
IV· inunliZ~~çlo de produto. 
V • Lntcn!içio de prOduto. 

VT • suspen!oio de vendas e/Qu f~bffi:11~n de produlo. 
VU- c;mcetamcnto de regmm de pmdul<l, 
IX. pro•biciO de propapnda. 
X- cancelamento de :wtcmuç.lo para fUnc•onamtnto de ernpreu. 
XI - canccl.uneniO de alvara de licencLarncnto de estll~l.:c,mcnta • 

AdemaiS. o (.'Od;i~ de Defesa do ('omumldor. ~"11'1 :;cus oiMI!;OS bl .: 

"Att C11 Constituem trimn (OtUn •• rrhcks de (on,umo 
prcv1SIOIS neste axligo. sem prCjuiZO no disposto no C .:J.;lo!:(O 

Penal e lecs cspcciiiiJ. as condutas llp!licadu no~ ano!.'QS 

segu•ntes • 

"An 63 Omit~ __ d~n:s ou sin•itl. OJttn,.,os sobre • 
nocividade ou puiculosid•dc- de produtos. nas cmh.\J.agens. nos 
1nvolucros. reop!entn ou pubtil;u;lndc 

"Aat. 64 Ocix• de comunicar i. au1orid:u:le compecentc c .101 
consumidores :11 !IOelv~ ou pet"'eulos•dadc de pmdutn~ '-'tiJI> 
collheclmento sq~~ po~cnor a su• colocaçio no merciCdo 

Pen& • ddençlo de 6 (sei-s) meses • Z (dois) ;mos e mul!a" 

"1\11 66 FntT ~tinn:tçAI> f:1ls.1 "u ~nw~~~~·~a. "" nmit<r 
inronnaçio ffitnnlc !ltlbn' n n•tutTu. O:ltl'lto:to:ri~t•o:n. 
qu11idade, quanudade. 1f11Wrllll('a,. de5t:~T~pcnho. llul'llbllioJsdc-. 
prc:c;o ou~~~ de:: produtos e SCI'VIÇOS. 

Pena· clclençio de 3 (leis) mesc~a I {um•ano c mulla." 

O P«JjetO de Lei cm exame pretende. cm seu teXto. tornar obnptoria 11 
inscs'çio, na cmbalqem. du ~tas de fab~ e validade. bem çomo da composiçlo qu1mica 
®1 cosntdicos. ao mesmo 1empo que tU refert:ncia :11 sanç(les pena•s • serem cn'mlmidas ao1 
fabrican1es. rep~tantes c rC'olendedorcs que nio cumpram o dispo~o em seu corpo 

E noJSS crença que as di$pOSIÇ~ ac:1ma o.oncr;mtram ill~rna nal~1s.laçã~J 
cxisleme. objaivamente apumidS ne5te re!atano . .:um a .:ubo."'"!urn ad~tu:tda o; ~~i~oc<~tc Ú1> 
objeto da Propos~çlo. o que a toma. scnlo eo:plcliva. pdo mefiO$ iten.u~ e rcdulldame. pelo 
que somos por su. rc1ei.;lo, no todc. uma vez que os merltorios fins nela pretendidos 
cncontr~n~•se substantiviJI'!Cme consi~s na legislll;io espeatica viyet'l!e 

SaladasComissões. 23 de novembro de 1994 

01 ·lUTAHY MAGALHÃES, PRESIDENTE 
02-JOÃO FRANÇA·RELATOR 
03 • JACQUES SILVA 
04 ·RÉGINALDO DUARTE 
05 • MAGNO BACELAR • 
06 ·COUTINHO JORGE 
07 • JOÃO ROCHA 
03 • CEsAR DIAS 
09 • RONALDO ARAGÃO 
I O • EPIT ÁCIO CAFETEIRA 
11-CIDSABÓIADECARVALHO 
12 ·MAURiCIO CARRÉA 
13 • LUCiDIO PORTELLA 
14 ·DARIO PAREIRA 
15 • JARBAS PASSARINHO 

PARECERN"254,DE 1994 

01 COMlssl.O O!! ASSUNTOS SOCIAIS, •ooro o 
~de lOI dll Clrilar.o n• 150, de 1992 /PrOJI\0 O• 
L~ n• 3217, a• 1m, 1\11 Ol'lgllm[, q.,..•proo~ •-

l<'llda • a ,. ... ~ ca amr.arcaçOas com Cll!'qil ao 
~!Orno CU teSoduos tad•Oa!IYOS <lO mar "ITIIO<l:ll I ... 
ZQRI oKCt'l6mu:a IXo;!U$1_. DOI-ra· 

L RELAT'ORIO 

Vem 11 eslll CQmissio o Prqeto de Le• em e"fgra!e, 

1iisdphnando 1 llttllrada e navoga;.to di erncarca.,O.s llltrõlf19t1Q$ com c:arga dO 

plutonoo ou matenaos radooatovos no !Mir temtonal e na zona econom..:. ... dusova 

{!j7"~ 
'' $ua •n~e~iltova eshmulada em 1992 pelo rumo«~so caso oo nilvoo J3pot'tts Ql.llt 

transi)O!tOU oMOn.a da França a\6 o JapAo. susatiJmlo reaçOfls :advofs;ls em 

todO o ~o Numerosos países. dapo" dosta hlto. Produ:tlram. ltg~slaçOI!s macs 

~S patl doSCIQhnar O IISS\.1"110. 

C.V0"llll sa!<«llllr quo • pl'llpolSta cngcn111 dO autor_ Co-

pula® S•doer ao Moçuet. propvçno~vil PG!a proll:loç:,;,ci ontegrat d• onmada e nave· 

çação de emcareaçOes estrar'lgCITa$ com ear;a do plutOrt~o ou ruoduOS 

..OkJ.IIivo:t no milf temton:tl o na :wn11 ltCCX'IÕmtea oxeluilMII. A ntdaçAo final 

~ entro~.nto. _optOu por romotor ao Congi'ooso N.:oonat. caSD • caso. • 

~~~~aç6cl rmm .. 

Com eato tntuoto, ~ n. C4r't!ar.- <IQs Oeputlldos 

o PfOI'IIIO em lote. CI.I!Q$ aspoclos consi>I\IC:ionacs o dlt rMrtto panamo:t a ana!INI'. 

li. VOTO 

Do pORICI dO> VIsta da ~IUibl~~ •• O~~~ om ....... 

tmt devo sor enfoe8do pelo pnsma dO diraoto int.mac;conlll, pan,cutarmonto O.. 

eonvençJo dlls NaçOO' l}rloCin sccre o Oor~toto do Mar, 1 polo ~o CIO no5sO 01• 

t'li\Q consbtuCIOMI. 

a-. em pnrnoiro ~uçar,_rog;.u-.- • pos1ç.lo •nst•t<.K:I· 

onat 'orli:Sllel~ am rolaç.;lo ao novo C11re•to do mar (Con•en~o Cal NaçOos Un11:1as 

sobrl o Otre!IO dO Mar, MOnt!l';lo B8y. Jarm~te:~~. 1962]111, em sog.ndil, lev•ntarmos 

-os pnnetp~'~ questKlnami!Mtos suscudo' pelO preSOTlte DTOJIIIO cM- lei. confron· 

tando-o com o ordenamento ontemobl'nole<ro e' com •normil eonv•nc•onal 

A Convençllo diS NIÇOn Ullldas $0bte o Onito do Mar 

(de a;Ora em diante. ~conve!'l<;Jo1 foi aprovada Nl ~-em 10 de d<Wirnbro 

do 19!32. SllndO ass•nadil p-elo e raso!, um dos paiM' QYO ms•s sll ompenheu para 

sua ecirsltCU~, neste mesmo d-1a A ratorocaçio braS•Ie•ra a eslfl onstrumento Wo 

tK'oveiO'om 22 dll oezombro de 1988. A Çonvençao amda nio entrou em v~gor. o 

qu-.só ~ o.uandO atlng~to nUmaro do 60 l'lJ!IflcaçOes {&rt -308). fil~ando 
atuaJrMnto 2 ou 3 OOI'Ii laTTIO. 

NAo obs~Ut 11 faHI ~~~do tra~d0.--~ GovÕmo 

bllilllOiro 1em-H ~hadoJ1i1<3 O!f,JII SU1110Qislaç:lo lrurtlilltdeqUO_,O_ 411Sd0[8 

- prec:aotol: dll C~. o.,. III, tem reostruturaéO SOI.IS organismos ldtm· 

nisll'I\IVO$ comt\atos o aprovado •lgu:nas normaa nae<onaos Es11 • ii ll'ltanç.io 

OlCQ!idll do Governo ~·••ro: adacctar com an~o a orçanozaçao onsutue>o

NII pari! li implomln~ dO~ 

Entre nloll ~. ~t~~C~ose • Loo n• a 617. Cio A 

do 1~1!0 dei 1993. ~ dispõe so!)te o m.- tltl'litonat, ii ZO'l_ll contiguoa. :11 zona 

e<:on0mi~ Uc!u$1YII O 11 plataforma COI"'bnoff!al bfUiltM)S, rtdlgldl lntegr.ilm&ntO 

nos tem\011 da Com'ençlo $0tlTOO Oore~o dO MIIT. 
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~ o... ~--..o • .... ~,do <1<-'Co r~. • ~ 
mtn:.legib11'.0~ Est~eemrcw~~tr.tfegodll ~ 

em IIII.! rTIW t.m!Or. .. e eftl :CU. ZOI'JII ~ l.a:I\ISIVI VIsandO I !)fOI~ do 

~reru. A Convençto • ~ em c111po,~ l"lllsto s.n11~ Em todo 

» o Governo bralileH'O Won • Mbi.-Jntenç6o de ~lll' sem~"'~' • Con~ 

ç6:l. Cllberllle 1t1e. ~~~-.a MnCX:IMdllea r.., ot.rver 0U1t0$ d•IPQalb~~<M r-. 

latrvol eos ~lti'IOI l:le Q:lfT'U'Itcaçlo lftVIIIo. l1hM Ir~~ EIUi alll'llllada 

que~ ato unil8tlll'al de E~ qw el'tte 01 dire~os dli OUtlO$ Est..

dosdwtrio -~- QrviM ~ft. Indu-~ fliltl afO 

*' ~ ,.,.....,~ pa,.. por um pwrlodo oe ~.o 1ogts 

Em~. ÕIPiWtM-Nd.-~ ®dnito lrtter

~ ObMrV.clo ~lo 8111111 Q11e .lt>gibma a oJdo;iO de notmll tnll'l'r'IU dtsc:r• 

piiMndo a~ nu..., de JU111diçlo de um Estado 

oiJQo ... (IU.cfro- I pn)$101tl 1m .-.4tliM, fazendo 

~de wtonDIÇ:Io dO~ Naoontl o dnt~o de nro101 ~ 

ta~~ r'tq ... dc:t IIW' ~ I da :cont~I'OCII16rntea ltXdUIMI --
c.bl ~. anilo. wotn • constltuc.onalidl<ll c2l 

a!11bu1ç1c:t 80 CorlgntQo N~ P1111 ~ I IUiorluçio j)IWY!Ifl no prOJI!O. 

Anras di luCkl llqua c:s.ro quot II"IWm(lllqUo c3ll ~· 4a Lft:IIIQ, UtT\11 vez: 

Qlll M Clisclpll1111 r.I8ÇOn do E.c.do ~com os dlmats Ellados,. • .,.,_ 

iünilõ~p;:,õ;~~~dl~·~ At ...... ~:ü~ 

ntlpui•I"IOI'IT\ftM proleÇio 80 meiowatiJia&H. ~di~ di 

acoclln!ll gtbH concr. o rNoO tnarJt'!l'to. o qu.-~ como Pll'l•~..nan~• 

lrlgttmo. 0 "*'~ 1 ~ ~ natura;l c1l ~ ~ l.oo::IUIMI do 

beriS u Unilo (.-t 20, lnci$0$ V • Vt â Conttituiçlo). ~ 41 untto merttar 

~comEstecbl.~ (art. 21. lrlólo I) ellgi.W ~· so

btl dirltlo ll!ll'!tmo. regime c1a ~ m.ititnll. a.tne fllltl'llitne • ov~ (.-t. 

22, I incito~), E, tllrtlfm, I~IAI*' 1*'1: .. eat0. cornpMI' 41 lJnt.io 

·exeaa. ~ l«'tiç:oa • policia nwttlme, ....... di ftoontllrl" {art 21, tnCdO -, 
l'r1ltlndiHit cll ~<la IJflllo. ~ llm

btrn 01 CM1tC*iiÜCII di~U'1Çto ~ ltlrMtilhlliYI que n6o POde .... 

~ pe1o L~g~~lltivo. Enlfl• c;orTI!Mitnctas llldus•vat do cangruso lmt.cSa• 

no art. .q di ConJtlb,llçlo nto 11 .ncan~r~ nll'hm dtspoMvO qu.-~ nte 

p!'ltlnllo. E l'llo .-taUQtcl, por Mi atáln*il. .....,.._ --~ modi
fic:lndQ.M ·• Conilitutçlo. Pr0.o.r ,,mpta~ o~ rttt.odo CIOOin4l ; ... fi!IO 

paro LttgttllliYO. ~,~m~~ ve;z que • ~ artttti.ma1 ,_s. como "**'' di 

• ~~ ll<;ttslaliVII dc:t ~JO, pcrim doe«- di poáll' edi'nlMilll'ltiYO di 

txJIIcia ~•• t.m•lo, p~ que"*' .. ~ cam~lllagil,.. 
mo. como se po:la ]»CCficamantl ~r da onoso XXII do art. 21 da Conlltlll· 

IÇio, Ctlado, que 11t10t1tea • eompatfncla u Unolo para as attYidodos Clr.JIO 

. ~. Ponat!W, • ..- qunttonemoniO canc:luimoa, em - mecr .. to. quo 

ltrJbuit' ao Congtnao ~ llel~ admlmstrOlMt tncarro am ~fCta de in· --
~ A meiA MOin'O, cSnlatte, un11 eonti'Ov*nl~a ft MIV-
''-

t'fta pololica 0~11'\tir'ldO a Q6<'liiM do ~o. Olpreen4a•SII QVO O P'OPCISII do 

autor do P"OfO(O. Oaputada Stdnly di Mtgual, StmPioamonte pro•tl,. o tr;'lfego doa 

tn~~eriatl I10CIVOJ O subslttuli\10 ~ ,. r.doçlo final, Wllretonlo, ~lllU 

oondoi:IOI'Iar o rof•r•do trilinuo 41 .IUtQOUÇio do Congresso Vtr•~camos. I)OIOJ 

mc.:.vos e~$ aoll1lll, que. ttm atnbt-~ i~- ':iuc.OIIal. • •. orOCII.,. entto o 

leg1sl:IIIVO diante de dUIIS altom.tr.u: 1100!11 I tii'Oi.tllç.io total de I'I~IÇIO de 

omb8!QI~ com est.ts eatgH nn 6guu ~ dOmlnio tQa.lenro ou rwmete ;a au· 

~~~ C*"l estll ,..,ogaçAo .i Ortltr. do PQd« E>*:UioO'Q Somos de Op.nJio· 

q~a, nesta matlnll, o m..s ~OC!UIIdO • e~lecer taut•vamoma • preoboç.io. 

como v6m fUII'Ido OSI)flneiPIIS Nl ... do l'l'll.lriOO, entre Ql C!UIIlS 01 Es~ Uni• 

do$ e 1 AI'OMIItn.:l Trata-H da um nseo bestanta Q1'11Ye !:lata de•~•r·so ao atv.lr. 

,. ~is6ft ~~ Rnsal~. por OUII'O lado. QUe esti!DrOobtçto desbn• 

so ao ~ c. ~· ~de um p11is estrlll1~•ro para 0\llto ~is. 

um11 ~que o trtnsoto de ou llWt os~ .....:~•• j4l H •neor11r11m svflellllfl!O. 

ment. QJnti'QIIIdas pele ~~~ntaçloo dll Com1u6o NK~CNI de E~•• Nud• 

•(CNENJ. 

S. I funçlo ~~~~YI ~11 I)OdM41 Slf 1m~ 

ao Congrnset, o~ nllo POdt! SI dl::e-r de 1.,.-11 fiW~I<Udoru, .mctrldll 

qiHI 11\jo ~lo tnetSO .X do an. •9 4f: Conlfi1UIÇ4to. Desw modO, ~ISIII a t!TII)!;lrttrl· 

c" da mllt*la. resultll C0""'"•..-rt• tn..,. dtSl)Ot.IINO nesta proJoto Obrlçl!ldO o 
en~ICI I)«"IÓdiCQ de raii!Ó<"IOI di ~ I!~CI; blntlllt111 sobt"J O [1"31\IÇICIIW do 

r831ducl !"IUCiNrd lflltt~l em lemt0no I\.KIOnlol ft cotMt50oS OSCI'IICIIIIZIC!IS 

w· Em-· • noMO ~ ..... lot btaslle ... ~ 
'.-'ntl nsunto a,. d1Yer$111'11nll do pn:ljlto 1111 lN, protb;r o 1rk1SIIo am nosaas 

;iguu....,.. ~ros !*MS. ldCQr fllltlrOn ~ Pll1l ~que- lenha 

nolliOI POttos como ongem ou dnlrno • pi'OI"nÇXOf" Alf!lll:JPJ!r6.~•il dnr., .lt"arrs

PCII'tll p0r ml!o c1a fi$CinDÇAQ do Congr.uo ~I E:J11 o 1eor dii'IOISII •!· 
tii'IÇOas ltOprt)JiiO. 

Pa itlllmo, ~ 1 r... bratlet111I)I'OI'Tiu~ 1m 

~ro de1~3 (em -xo), 1tata'ldo com Pltllntnoa 011 lttmU ~ dominJO rnwilt· 

mo braiii<I'O, 0'110 que Mrilr di rTidiQr ~ llgi$11hYI. transformar o prttHnll 

prq.tO ~ lc~u •solado 11n ~a do ~a iii L111 8 617193. «''S~ndO·If'lo algur~s 

poor;:o, áispostlovos, na: forma da substttulivo tlbaJ:Co, 0110. manl'm·n a tr'llonçlo 

s.gltimt; dlltl' PRlii'O di I ... 

E14t.IJIJI\ /Jl' l- eAs 

( suosrmmvo) 

_,_._.t.loo,.l81'l' . .S. .. ,. • 
....,. ,. 1~s, ,.,OOonao • 111111..:to.çio,. .... o..
çOn~o:.omelfVII~"'-""'"'* - no ....,. .t-.e • no ~ona ......ornoc.·-•- q...,,_ a""<>OR 
• - HlfWIOMV ODm Olllono I OWU ~Is -

O CONGRESSO NACIONAl. ÓICBtO: 

Art. 1• Aeti-119-11 tllin-"IS617. dl4 dl1~ro di 

1m, o ~~QUinta eap'tulo. ~adi~ IUbMC!Uin!OJ: 

M. 1$. Fica ptObdo • ~ 1110Ce11'-110 mar rem. 
tonof 1 • en/rlcflltt no~ no mn• ~ O:te/I/SII/a dtt now;~ 

com car;t• ~ p/UtOIIJo ou QuiJ'O residuo ~•ltvo. ~ ll'6n!iJIO dtt ~iii 

~$!~PI"' outro~~~. tr~Mmo em=tlnoas dtt .,....._, 
§ 1• Em at:IOS' dtt gnrvu avariM, o Gowmo btnilevo 

podor4 ~lt I$!JI~fiQI 10$ fiiVJOf. ~ QU lgi.JIJ$ (10 miJ/' /(lmf0. 

fiOi o da zon.t ~ Oltdii$1IIJ. devendo a.s de1~SO$ sco~ Pll" 

gas pelo PffJPI>«kto (fo noMO. 
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§ ~ A ptOÍbfçkJ relend- "P eaput ., :. zrr'h >t .ns
l'rllmtrntos trntck:os C[l1lt se- dnt~Mm,. u/ilizaç:o ...n se~ hrlmai!O$. 

Att 1f1. ·o ~ dtl pMOnicJ • ourro. rosfduos 
~ onundO OtJ tSeSilnM1o a porto IJ~SfJso oiJ~,..ts lei# ti 

~em....gao: 

Alt. 17. o PoiJflr &«:uttvo .,.,. ~m.nte ,,. 

co~s 8~:adn d• C.m•ra ~ O.pt.;hdos • do S.'**' 
F«<oraJ rei~ =n#•IIOM1oS" sobn:t o ~~~ dfl pltJIOntO ou 
0/Jtres rosidr.Jos ~ et.wado no ~Si no~ ...,tonoT• a 
~dtltr.r!spotffJ~OpwiodoSIJ~. 

Art f,, O Pr:xW Exot:utJvo ~em tifO pr6pno 

• ~-.;lo óo plut6llio • doa r.s/CWO. ~ ~ 01 

•r.tcs dat• Lei. 

01 -JliTAJ:iY M'AGAUiÃI:S. 1'1\ESIDENn: 
O:Z • CÊSAit.OIAS ·REL.ATOil 
Ol-lACQUFSSILVA 
04 -II.ONALDO AJtAGÀO IABSTENÇ ÀO) 
OS -JoJ.O F!t.ANÇA 
06-JAJI.BASPASSAJUNHO 
07 ·LlCfDIO POilTD.!.A 
os. MAGNO BACa.M 
09· C'OlJTlt'IHO .IOilGE 
lO -OAJUO PAJI.ElM 
11 • MAUJÚClo coutA 
12-IOAOCALMOK 

:!:~~EC..U.VALHO 
I$ • Jt&i[NALDO DUAilTE 
16 • EPnÁCIOCAfETElM 

PARECER N" 255, DE 1994 

Da COMISSÃO DE 
ASSUNTOS SO-CIAIS, ao 
ProJeto de Lei da Câmara n° 
241, de 1993. que "altera o 
art. 322 da Consolidação das 
leis do Trabalho." 

Relator: SenadOr REGINALOO DUARTE 

l-RELATOR 

Compete à C<:lmissão de Assuntos Sociais. nos termos 
do art. 100. inciso L do Regimento lntemo Qo Senado Federal. em1t1r 
parecer Sobre O PrOJeic:i de lei da Ct!mar.1 n11 085. de 1994. de 
autoria do em1nente Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. c;ue "Altera 
o art 322 da C~nsolldação das Leis do Trabalho" 

A proposiçao, muito singela. pretende tao-somente 
mcorporar ao texto dã legisla~o trabalhista consolidada matéria 
objeto de rerteradas decisOOs no àmbi!O da Justiça do Trabalho. que 
está expressa. mclusive, em enunciado do Egrégio Tribunal Supenor 
dO Trabalho• TST. 

Na Câmara dos Deputados • a proposição recebeu 
parecer favorãvel. à unanimidade, nas Comissões de -Tr ... :;.dlho -:e 
Administração e Serv1ço Pt:bllco, e de ConstitUIÇão e J~, .. ~.;.3 e de 
Redaç:ão. em caráter term1nalivo. 

No prazo regimental. à prooo~·:ão nt:" 
atiri!Sentadas emenda!!-. 

ê o relatório. 

II·VOTO CC RELATOR 

As alterações propostas pelo Projeto de Lei da Câ.-r .... ,,, 
na 241, de 1993. alcançaram aperas cs professc~r>~ 
estabelecimentos de ens1n0 pan1cu1ar que tên• sua re·aç~ 
emprego regida pela CL T. A Conso!idaçao ded1c.s>:a os a.rts ~ · · 
324 espectflcamente a estes profissionais . 

Já os professores da rede pública de ens1no sà0 -.~:,. 
por estatutos próprios em cada esfera de ço .. rerro. nã~ s~ 
aplicando as regras da CLT e s1m o reg1me f1JrldJCO Wnlco_,·<.ls::f'-: 
Portanto não serão atmsudos pelo proJeto. 

As modificações introdrn:1das pelo pro)elo de let re~-1"\) 
se ao art. 322 da Cl. Te são as seguintes: 

a) altera-se a redação do "caput" do art. 322 da CL"i 
acrescentando-se a expressão Nescolares" depois de 'Térias.". o G1..{ 
toma o :exto mais preciso. pors ev1ta controvérsra entre 'er'""
escolares e as fét~as do professor. Amda no ··caour Ces:e a.:-::;:
substitJ.u.se a expressão "'mensalmente" por ''penoc:c;=:éô::~ 
contratual~. com o ob}etlvo de garantrr para aque:es .~·ofesscres :.. ... ; 
percebam remuneração em periodo mferro.r ~ :.:m r:".ê:: 
manutenção desta vantagem E comum os srndrcatos oe .P"r:)!es;;~ 
mais orgamzados adotarem clausulas de natureza ct:ietNa cre•r 
pagamento quinzenal. semanal. ou algum trpo ée --rlecJpaç:~(' 

saláno em prazo infenor a um mês. Esta alteração ·: •nentcrr;:. 
não interfere no que for livremente pactuado. preseNanoo <:~pe:· · 
termos dos contratos nd1vrduars e coret1vos cele'OraGos e" .. 
prOpnas .oartes. sem nr 1hum ~reJut.zo a qualquer ur•1a :Je!as 

b) no parágrafo 20 introou.z~se 1gualm«:1!e a e::pr~: · 
"escorares" após a palavra Nfénas", cem o meS:'l\O cbrenvo :,: 
menCionado; 

c) o projeto, ao final. acrescenta novo paragrafo ao ;;r: 
322 da CJ.T. que guarda perfe1ta smton1a com?J texto do Enunc:<' ~·. 

n° 10. do _TST. senão "'e)amos: 

"Enunciado na 10 - É. as-seguraáõ ;::;:. 
professores o pagamento dos salãnC"'" · 
periodo de ren?.'> esC~Jiares . 
despedido sem JUSta cat:sa. ao :errr_'.ln<Jr 
o ano Ietivo ou r.o curso dessas fén-"~s. 
faz j11s aos riifeiidos satânos." 

A intença.o do nobre autor é incorporar .â leg!SI.açãc em 
vigor o que a JustJça do Trabalho já consagrou como d1re1tc co-s 
professores. O projeto n~o enseja matérra nova:. IJmJtan8..:.•-lie 
portanto seus efe1tos concretos à realidade jã existente. A 1e1 em que 
se converter o projeto apenas reforçara entendur.entol re1terado \!e 
nossa jurisprudência dominante. 1mpedindo eventual alte:açã:> C:) 
enundado em detnmento dos professores. 

em face do exposto opinamos pela aprovação do Prc]eta 
de Lei da Câmara na 241, de 1993. 

sara das Com issO~ em 2l de nov•rnbro de 19 94 

O! • JUTAHY MAQAUlÃES, PRESIDENTE 
02 • REOJNALOO DUARTE· RELATOR 
03 • JARBAS PASSARINHO 
04·(10 SABÓIA DECAR.Vi\LHO 
OS -JOÁO ROCHA 
Oó • L.UCICJO POR.TEU.A. 
rn. JOÃO CALMON 

08- JACQUES SILVA 
09- RONALDO ARAGÃO 
to -JOÃO FRANÇA 
li - MAGNO BACELAR 
12. cotrrn.rno JO!;GE 





Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) TtJ:Ça-feiril6 7927 

o repouso mais I)C'Ofon9adO é imperativo nasta ramo dcs: 

atividade. pois não sa po:lt:. amnilir que o cansaço e a rooiga dO 
trabalhador coloquem em nsco· a vída e ·a segurança de terceiros. 
usuários do transporte ferrovtáriO. 

Neste sentido, vouwnos pela aprcvaçiO do Projeto de t.ei da 

camara ~- 23. da 1994. 

Sala da Comisslo, ~df' EJC~ 1~ 
OI -ruTAHY MAGALHÃES. PRESIDENTE 
OZ. d:SAA DIAS· R.ELATOit 
03 -JACQUES SILVA 
04. RONALDO ARAGÃO 
OS-JO.i.OFRANCA 
06- REGINAJ.OO DUARTE 
01- MAGNO BACELAR 
OS - COUTINHO JORGE 

'09 -JOÁO ROCHA 
10-JO.I..OCALMON 
li • EPITÁCIO CAFETEIRA 
ll· LUCÍC!O PORTELLA 
13-CIOSABÓtA.OECARVAUIO 
!4. MAURiCIO COIUtÍA 
IS -JARBAS P....SSA!UNHO 
16- OAA.IO PER.E[RA 

PARECER N" 2S8, DE 1994 

" ' 
,..,. ___ _ 

DA COMISSÂO DE ASSUNTOS socws 
ao Prc;c:codc Là di: Clmlra _. 064. do 1994 (rf 3 754-C, de 
1993, na cri&em). ~ "'ispe.tobre alibenbcle sindi«l e d• 
ouuu provideneiU •. 

RELATOR.: Seardor JACQtJES SILVA 

I· RELATÓIUO 

Cbep 1 apreciaçlo dc:lta Codúllo o J1n:1Fto dt: lÃ da Clmara rf 064, de 1994. de 
.amori1 do Deputado JoM Fortuna~i. que U'ltl da protcçlo du orpni7-'Ç~ de ttJ1ball111don:~ ~ 
emprepdores contra "atOl de in;erincil de umu sobrtl u outras. qiiCI' dirctarnen1e, quer pul u~~:~u 
de diripnta ou astOCiadoa. em tu& fonnlçlo. tiJnciorwnlnto elldntimtnçlo". 

Justificando a iniciativa o autor afuma: -é. cena que alibttdada teoricamr:me dispensar!~ 
a101 positivos no quadro juridico pm pnnti~ lild& a tua ~te pllldeza 11 imponlncia " 
Recoabo:e. 1]0 entantO. • ocorrã'lcia de criaçlo di: ~ :lindJcatoJ •amue~o~o•. tOTalmente 
dependentes ou JUbardinado! ao emprtpdor. Por at11 ruJo. o projt:fo pretende pm~er os 
sindica1o1 W~Cnticos tonttl os ata~- indevido~ de ingedncia. ptUiçamtn~e tnnsaevendo o an 2~ da 
C011ovençlo ~91 ela Orpni2:lçlo lnternKionll do Trabalho, apnwM1I. c miflcada pelo Bra:ill 

Na Cu& lk oripa. o pcojcco rac:tb«< .._. d& Comiulo de Tnhlho. de 
."-dminiscraç.lo e Sorvlço PUblico, pela. aprowçio. f\ coasaituciarWidade, jurid1cid!ldc c twm~" 
legislativa foram racoablcidaa .. Conisda da Cona:ituiçlo e JuJt~ c de Rclaçla. 

É~ Rlat6rio. 

D .. VOTO DO ULATOR 

o priD:IpiO ela tiberdaõldl arpRizlçiD. ~ sirldlr:.! esU 
eftlbelt:eido clanlllclnC na. COM:ituiçlo de: 1911. Ellll prlftti1 comufnwle~tda na 
t~ conscirucioMl. no o:~~r•ro. deo i c.pu par si sO de pn;uqrt a ~~n•l.!~d!:' 
si!ldicait c0111r1 ~- eercuckKa lia liberdlde. oriundl1 lk ®!RI crrul.!~ 
q~W. diretanmtc 011 per meio ele.- diri..-. 1111 ~ 11111m .. 6ercs. rk 
~ ditcmlla ..... coatnrriOf. 

T~ .. prtOQIPIÇio 1qttiN. hi ..uito 1a1JP0 eqM'ftll pclt 
OrpaiDçlo IalaUcion.d do Tm.lbo. cvilll' qoe 1 priâca sindical sejtl'ie~adl pela 
~ c:ri.çlo ~ IIIIIIGimçlo tk "silldicatOI 8I!W'Cios", dnVlnculadol du 
rci'<illdi~ ela çmcoria. que «vcriim ~. com ocontncia lk delV1a de 
~· Ylo2açlo de diriÍtal. 

Ap:wdc ttiJIIal'dildiiJIC)1ilivoCOG$lllltediConytt~Çiorr!9S da OlT. 
mi~ p<:lii B..-::1 :::; !9~!. etec. L ~! ~!41 a inrençlo do turot de 1'9!irm•·lo 
tiiMI ele dipl0111118pi ordinkio. 

Ea f'IOI .. c;oJII:i~ IICiiM, -j~ 110U0 WIO no SCIIIiclo 
di çro'IIÇIO 4a pmcn111 irriciltm_ ~ lmldidos cn. requrs•ros de 
~jarididcWcctbitl~ 

PARECER N" 259, DE 1994 

D:l COMISSÃO DE RELAÇ0ES 
EXTERIORES E DEFESA NACJONAL. sobre o 
Projc!o de Dct:~o Legisla1ivo n .. 70.. de 1994 
(Proj~10 de Dccre1o LeGislativo n° 290-A. ,.. _'Q93, 
na CAMARA DOS ?EPUTADOS), que a)' ....... os 
te:o;.tos do Acordo de Tr:msporle Fluviéll pela 
Hidrovi3 l'olrngu:~i·Pmomá {Porto de Câceres-Porto 
de Nova Palmira) e de seus Protocolc;$ Adicionais 
sobre Assullt:ol Aduaneiros, Navegaçlo e 
Scgurnnça, Se~uros, Condições de l!,.'tl;'lldrrdc de 
Oportlrnic.ladcs p.1m nminr Compctitivi1l:ulc. Sulw.;:lu 
de C0111rov6-si~ c Ce..'\.....:r~·:ln l'roYJs~nm de 
B:mdeira. 

Rdaror: Senador JOSÉ RICHA. 

I·ORI!LATÓRIO 

Tra1a-w de Pmjcto de Dccrcto Lesisf11tivo n~ 70. de 1994. oriundo da 
Cirmn dos Depua.dos (n~ 2'>0-A.. 1111 C'•u de orist'lll). C\m.'IC'Quc:nte rt Mcn~asen• r\• 
.IJIJ/<)3. do E~eelc:ntiuimo Sc:ni"'JI' P~denle da Rcpirblica. IJUC lt'lfl J'lm uhjcrc> vo~ tc~w~ 
do Acordo de Tnrnsporte fluvial pela liidr'oril P.uaijllai-Paranir (Porto de ('a~l'rxio 
de Nova Palminrf édeseu~o Protocolos Adlciollllis sobre Aguntos Aduanciros. Navcs:ação 
c Seyutlnça. Seguros, Condições de lij~~~ldade de Oponunidlldes para rnaior 
Competitividade. Soluçlo de C'omrov!rsias e Cess.1çlo Provisória de Bandeira, 
celebrados. todos eles. an Las Lcilu,. cm 26 de junbo de 19Cn, pela Afsentina. Bolivia. 
Bruil, Parquai • UN_pi. 

, ComidA., um marco no processo de int~o físil:a ~te se iniciou com 
1 11~111tunt ~ Tndld':' da R.ida do Pr11tR, em abnl de 19M. o Acordo de Tran~ponc 
fluv.al, lllnJbem dettomrn~•lu "Acortlu de Sanu C'ruz ck La 5ierra• vbjctiv• _ nmdernir.rr e 
facilitar 1 naVCJ:Çlr;;!O c o tr.:tn:q~c.•ne comerei~! pcb: Jlid~ 1>:\ragr.t.o~i·l'amnft. 

Pan tanto. o Acordo con:ca_gra os principios de livre trinsho, 1iberr:13de de 
naves;açJo. livre p.,nicip~~ç3o d.1s h~nddms no tr.l~oo t:n~:re os Paises·mCmbros. igua!l.!adc 
e rt1:1procidade de trntn~l~. ~•np!illctclo ~dmini.,trnriva e rcdnç!o dos cus!o5 de 
opera~. ~1r.1nç~ da n:l\'t"~,,.5,, c pmtC'Çil<l do n'IC'io ambiOita 

Entre KUs JKICIIM reiC\·~n~. é de no~ar.~~e 1 diminnc3o d1 reKI"Vll de 
car,p. a c:ri:lçlo di irau3nda :rrbitr:~l •>t>ri;;.1LiMi:r. 1 tu!l!'t'h~ provisúria do reyi!lto de 
bandeira. 1 obrisazoriedllde do stgtrm 1'=\r:t acidente.* polul'f4o, e aind1 a !Xilitaçlo da 
remessl de divisas 30 C:Cterior d~i~a' ao r;ts:unmlo de prfmios dlt ,sesuros c a 
Jibetllil:açlo t11 contrataçlo de mãu-dc.oont e dcn11is serviços portulrrins. 

O Acordo tambem cria o Comitl! llllefSOvemamerual da H'ldfavia (C I H), 
6tsfo do T~1ado da Bacia do Pnla. com lbnçlo politica. c 1 Comiulo do Aetlrdo, que é 
o órglo lócnieo. 

Há ã Profomkm Adidnnni!lto Acordo: 
r) Anunta~o Adullfteiros:. 
r)N1vcyn~e~ J, S:egm·c:: 
~ Coodiçi~eoç de 

IMiorC<•mJN 
~~> &>Ju;au di:' c· 
6-) Ceuaçlo'Prc 

É o Rdllúrio. 

''Ide de Opor1unidirdes para ... 
:a~ e 
. Bandcira. 
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11· O VOTO DO RELATOR. 

Somos intcin~Mnfe r~voliveis AOS leciOI do Acordo ct de seus ProlO(oiOS: 
"":ti$. por conJide!"i·l~ poderl'l0< i.mn1ment<K d~ mod~1.IIÇ.'~o d.:l' cnndiçOe~ de 

, •. ,•;lo , 1 llidroviq Pnr:'I!J!Ai·P;u~nll, cnm n:fln~ d•rch" ~ lm<'lh~to~ nn priii:C'!I~> úe 
... raç® ct no desenvolvimento J:uino-nmerie~~no. cm espec1:d dos l":u:~CS da Dac1a do 

Com 1 api'CVllç.lo do acon:lo, quebn:m·se dosmls jurldlcos que o 
_ ~~::-~- tomou obsoletos~ supaam-~ velhOJ p~IOI qut' letmam cm scpan~r·n01 

c~~- 1 rm~s. CL(r:l$ irrtcrc-ssc~. lon.sc de ~ C'port1TI ~os ::c-ss.::f. .:~:r~ -:.~s .~ 
:~~m ~ ;:ompletJm 

S&!a~ c~. cm. 23 dtOOVI:Z!lbrQde 1994 

~. ALFREDO CAMPOS . PrcSiú~Lc 

Z. • I OSÊ RICHA. Relator 

·;. RONA."'' TITO 

~ - HUGO NA.POLEÁO 

S:· JUTAHY MAGALHÃES 

~ - LOt:IUV AL BAPTISTA 

}· LI.:CIDIOPORTELA 

~ • JOÃO CAL.'I.iON 

"I~ MAGNO BACELAR 

10. ALE.XANOR.E COSTA 
_, 

rr- SALDANHA OERll 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Expediente 
: :r-b vai à publicação. - - -

Sobre a mes~ requerimentos que serão lidos pelo Sr .. 1° Se
·.:arío. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 938, DE 1994 

• >mhvr Presidente. 
Nos tennos do art. 13, § 1°, do Regimento Intemo, :reql:J.eiro 

:··.1 --;;or.sl.dexado como licença autorizada pm:a me afastar dos tt:a~ 
-'"""'da Casa. o peúodo de 2 a 13 de dezembro do CO!rellte ano, 

5m de breve viagem ao estnmgeíro. 
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1994.-' Senador Diva!· 

· ;.:-;-. Suruagy .. 

REQUERIMENTO N• 939, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Senador César Dias vem, mui respeitosamente, à presença 

·: v.o~.;";~ ·Excelência a fliD. de requerez:; nos termoS db artigo_l 0 , do 
"!o Regimento lntemo -do Senado Federal, que sejam con

··.z ?-:7.!.liccnça autorizada as ausências nos diaS la. 3, 4, 7. 8. 
:~ '.~ de novembro, devido a reuniões realizadas uesses dias 

i:.e k~s partidárias. - · · ~ 
Nestes Termos. 
f.\~1e deferimento, 

··•nia,1"de dezembro de 1994..,-SenadorCésarDias. 
·• PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Votação dos 

fica adiada por falta de quorum. 
•:~t'.Sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se-

REQUERIMENTO N"940; DE 1994 

Senhor Presidente, 
Tendo sido convidado a participar da Comissão Sudameri

cana de Paz. Segurança e Democracia a realizar-se em Santiago -
Chile, entre os dias 01 a 08 do mês de dezembro, requeiro na for
ma do art. 40, § I 0, alfnea a, do Regimento ln temo, licença para 
desempenhar a mencionada missão. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994. - Senador José 
Sarney. 

.. ~ ••• ,. ' : ., •! •• 

Jluo;trCI' SCI'r.&dor 
Jolf SAttlCIY 
Ser.ad!) '•~n•l 
ru U!l-6~ J JH a o3 
.BA ... Sll.li!! • • .ll.f~St.l. 

\-'f'?lm.lldC Pre&ldCI'r.t•. 

tlsted t11•n satoe lo •~hfi~1l q.;• 0:s 4; ... -!:a~ !'"-:-·.1, ,.._., r"s.:•.• 
<:Ol.nO:ld•nt•a c ~U~Or.AIH!~-:!tc o!CI'! r~·.~= ,::!~1!::.:' y $~~:e1 :
•.tn•ra ur, t&ntc 11r . .;uev:1t~ o~ trl:~•~r.: c!e 1'!<!-,uec. t,a e;r.~.:~::,. ..,. 
trant/lllster. d•t .... ~.d:) •I d!a 10:. 4e e::a·-~:a, 1-: o;;.e r.::s ;:-~:·,~:~: 
la p-r•s•r.raa d• •!qunes a:r.:q:-c. e..:y~s a;::~t~$ ua:-. ~-;:n.!;.:n. ~~ 
tAl .,0t1vo noc ~'~•"·'S "'""c ol:hçaC:os., L:o~: C'l-": f,.:~J ::le!o~,-:,~. 
~"'u' 1..11 raut~l~:r. d• lir.ttsts d~ lec "F:;rc:o~ F-!-~:::,t:~, r~r11 F::~:.~ 
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JntcrAmerl<:•r.o ,!• Dlll•oatroUo, u.na &_l'rl" ~. fCr::ot. r•~~or.,lla p.i~· 
1d•nt1!1ear y "t0"'""'r una •!ler..:!• cl• c:lnurcllo "'"'""'1 •~· ~
re9a6n. Eat• L~~n• po: !In•lld.ad lc Ft•~u•::~.C:~ dto ur. ~Cll.J._.'T.:.o a' 
propu•:J.tla qu• cot~atnuycn un ll:lflO ap::o~t• al Co;ritt c-~;a:-.:u.cl~: .::!.• 
la Cur~br• cl• IIACl.Or.•r. tinidas t:&ra •1 Ct-l'arrc.l.:<:: s.:.:.:.o~! q::o: '" 
l'eclu:a.-• •n C~P4Jihl!ii1Ua de! 6 ttl 12 de ~ra:zo 4• l9~!io • 

J!'n dicflo• foroc p&rtJClparon r•.,raaent.ant•• d• hc. orça:~lu~o.o;:ac. 
lfn Gbba:rnamant•lar. (OIIC"•l; clel Cor.t•Jo !;.ueo,p•l L•t1na-.c;:!C.J.~,; 
(CELAH); 11de:r•a undte.lll•c. y amprucral••· a~r•~tor~s dt 
lnau.t.utol d• Alto~~: Ettudtoa !strat•qleoa da las F1.1•r:.::as Arrra~as 
t:o todoa &lloa •• analuaron prepo&ltlonc• a.sp .. :ihcaa acta 
d•aarroll~ aoe:a.al, 11 1n!lu•neia qut sobr• •st• !1•ne •I ccnte:.ct~ 
ttconót:11c~ Hltarn.aclonal; •l irtpacto a .. las poUU':&C. d• a~:.•t~. ~ 
•l rol d•l Estcdo r l.a ao:1•<!1ad Cl.Vll. 
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. ------:-~:::__,..,.--,~-"'õ. 

REQUERIMENTO N" 941, DE 1994_ 

Senhor Presidente, 
__ Tendo sido convidado a participar da reunão prepar.U6ria 

par.t. clebração das Primeiras Jornadas Legislativas en ComUnica
clones dei Mexcosúr, solicito me seja concedida autorização para 

deseDlJ?lmhar essa ~são, nos umnos do msPosto nos_ arts. s_s,m 
da Constituição, e 40, § J•, a, do Regimento Iittemo. · · · . 

Esclareço que deverei estar ausente do País·m; periodo de 4 
a:~ de dezembro dO ano~ CUISO. 

Sala das Sessões, 30 de novemlro de 1994:- Senador" Nel-
son Wedekin. · · · 

1.-----
.Gf 

·-::- . --~ ___ ,_, ----- -

.!\I'"N ... ~ .... ~~.,.,:,_.,h ...... 1~·-·· 
"'"'. ~ ....... t ......... ç .. ;; ...... 
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O SR. PRESIDENTE \Magno tiacelat) - Os r-e1.'in!en
t0s lidos serc:.O nrooeti.dos à Comissão de Relações ExteriOms e De
fesa Nacional. devendo ser a~dos ap6s a Ordem do Dia nos 
termos do § 3" do art. 40 do Reiimento furemo. 

Foi eri<:aminhado à publicação parecer da Comissão de 
Educação, que COilclui favozavelmente. nos tennos do substitutivo 
que apresenta. ao Projeta de Lei da Câmaia n• 101. de 1993 (n• 
1.258/88, na Casa de origem), que fJXa clirelrizes e bases da Edu
cação Nacional. 

A matéria ficar.i sObre a mesa, dmante cinco sessões ordiná
rias, a fim de receber emendas, nos texmos do art. 235, II. "d", do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Foi encaminha
do à publicação parecer da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, que conclui favoravelmente ao Projeto de Decreto 
Legislativo n• 70, de 1994 (n• 2CJ0/93, na CâÍnara dos Deputados), 
que aprova os textos do Acordo de Txansporte Fluvial pela Hidro
via Paraguai - Paraná .(Porto de Cáceres - Porto de Nova Palmiia) 
e de seus Protocolos Acliciorurls Sobre Assuntos Aduaneiros, Na
vegação e Segu!3Ilça, Seguros, Condições de Igualdade de Opor
tunidades para Maior Competitividade, Solução de Controvérsias 
e Cessação Provisória de Bandeira. · 

A matéria ficará sobre a mesa dttninte cinco sessões ordiná
rias, a fim de receber emendas, nos tennos do art. 235~ n. "d", do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Foi3lll en
caminhados à publicação pareceres da Comissão de Assun
tos Sociais, que concluem favoravelmente às seiuintes 
matérias: --- -

-Projeto de Lei da Câmara n"l50, de 1992, (n• 3.211/92, 
na Casa de origem), que proibe a entrada e a navegação de embar
cações com carga de plutônio ou resíduos radioativos no mar terri
torial e na zona econômica exclusiva brasile~ 

-Projeta de Lei da Câmara n• 241, de 1993, (n• 2.817/92, 
na Casa de origem), que altera o art. 322 da Consolidação das Leis 
do Trabalho; 

- Projeto de Lei da Câmara n• 6, de 1994, (n• 
1.800/91, na Casa de origem), que estabelece fórmula de 
atualização dos tipos especiais de remuneração tral>albista 
baseados na média dos valores recebidos em meses anterio
res ao do pagamento; 

-Projeto de Lei da Câmaia n• 23, de !994, (n• 4S9/9i, na 
Casa de origem), que altera a redação do § 1• do art. 239 da Con
solidação das Leis do Trabalho; e 

- Projeta de Lei da Câmaia n• 64, de 1994, (n• 3. 754193. na 
Casa de origem), que dispõe sobre a liberdade sindical e dá outms 
providências. 

. . As matérias fJ.Carão sobre a mesa durante .cinco sessões or
dinárias, a fim de receber emendas, nos tenn.os dó art. 235, n, "d", 
do"Regimento fntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) 7 FOI3lll encami
nhados à publicação pareceres da Comissão de AssunloS Sociais, 
c:oncluindo contiariamen.te às segn~es matérias; 

-Projeta de Lei da Câmara n• 157, de 1993, (n• 1.803/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o seguro-educação e dá ou
tras providências; 

-Projeta de Lei da Càmaiin•l3, de 1994, (N"3.254189,na 
Casa de origem), que regula a profiSsão de Coxretor de Seguros, de 
Capitalização e de Previdência Privada, e dá outras providências; e 

-Projeto de Leida Câmara n• 104, de !994, (n• 560/91, na 
Casa de origem), que deteunina a obrigatoriedade. da inserção, na 
embalagem dos cosméticos, da data de fabricação e validade do 
produto. 

De acordo com o disposlo no parágrafo único do art. 254 do 
Regim,nta Interno, fica aberto o prazo de quarenta e oita horas 
para interposição de recmso, por um décimo dos membros do Se
nado, paia que as matérias continuem sua tramitação. 

O SR. PRESIDEN1E (Magno Bacelar)-A Presidêocia recebeu 
o Aviso ri' 488, de 1994, de 2S de novembro último, da Presidência do 
Trihmal de Ca:lras <la UniãO, ewuninbando cópia da Decisão n• 7(Xjf94, 
adotada pelo referido TribunaL na Sessão Plenária de 23 de novemlro, 
bem CCIDJdoç respedivosR.elat6rio e V oro que a fimdamfntam 

O expediente senf encaminhado à Comissão de Educação, 
para conhecimento e providências que j.dgar cabíveis. 

O SR. PRESIDENTE (1\ol>gno Bacelar) - A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, relatórios sobre endivida
memo dos Estados e Municípios referentes ao mês de outubro do 
coriente ano. 

A matéria setá despachada à Comissão de Assuntos Econõ
micos. para conhecimento: 

O SR. PRESIDENTE (Maguo Bacelar) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n• 734, de 30 de 
novembro de 1994. que dispõe sobre a criação dos cargos em: co
missão que menciona. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos dos 
§§ 4"-e 5" do art. 2• da Resolução n• 1189-CN. fica assim constituída a 

. comissão mista iDaunbida de erilitirparéoer sobre a matéria: 
SENADORES. 

Titulares 

PMDB 

Cid Saboia· De Carvalho 

Gilberto Miranda· 

PFL 

· · Carlos Patrocínio 

PPR 

Affonso Oixwugo 

PSDB 

Jutaby Magalhães 

PMN 
F=isoo Rollembeig 

PRN 

Suplentes, 

Ronaldo Aragão 

Continho Jorge 

Airton Olivcirã · 

Epitacio Cafeteira 

Joaquim Beata 

AureoMello NeyMacmbão 

~· DEPuTÁDOÍi 

Titulares Suplentes 

BLOCG 

Manoel Castro Rubem MediDa 

PMDB 

Tan:!sio Delgado Germano Rigotto 

PPR, 

QmbaBueno José Teles 
PSDB 

Jabes Ribeiro Sigmaringa Seixas 
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João Maia José Unhares. 

PDT 

Carlos Alberto Campista Max Rosemnam>. 

PV 

Sidney De Miguel 
De aconlo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o segninte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 05112/94- desigtl!lÇão da comissão mista; 
Dia 06112/94- instalação da comissão mista; 
Até 06/12/94- pxazo para recebimento de emendas. Ptazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 15112/94- pxazo final da comissão mista; 
Até 30/t2/94- pxazo no Conjlllisso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Senhor Presi

dente da Repúblli:a editou a Medida Provis6ria n• 735, de 30 de 
novembro de 1994, que cria, na estrutUia ocganizaciooal.do Minis
tério da Justiça o CoDSCiho Foderal de que trata o art. 13 da Lei n° 
7347, <!e 24 de julho de 1985, al(eta os arts. 4°,39, 82, 9.1 e 98 da 
Lei n° 8.078Ae 11 de setembro .. de 1990, e Clã OUIIllS providências. 

De acordo com as iodicações das Liderutças, e nos teanos dos 
§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolu:çãó D0 J189-CN, fiCa assiiD. ®stitnída a 
catnissão mista incumbida da emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jacques Silva Marcio Lacenla 

Wilson Martins Nabor Junior 

PFL 

Raimundo Lira Alexandre Costa 

J;'PR 

Jarbas Passarinho Lourem~ Nunes Rocha. 

PSQB 

Joaquim Beato JoséRicha 

PDT 

Nelson W edekin Darcy Ribeiro. . 

PP 

Irapuan Costa Júnior Nelson Carneiió 

DEPUTADOS 

Titulares 

V!lmarRocba 

Tarcísio Delgado 

Leomar Quintanilba 

Suplentes 

BLOCO. 

Nelson Motro 

PMDB. 

GermanoRigotto 
PPR 

Ibrahim Abi-Ackel 

PSDB 

Fãbio Feldmann Tuga Angerami 

PP 

João Maia Carlos Camurça 

PDT 

Vivaldo Barbosa Liberato Caboclo 

PRO NA 

Regina Gordilbo 
De acoroo com a Resoluçãon• 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o segninte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 05112/94-designaçãoda comissãomista; 
Dia 06712/94- instalação da comissão mista; 
Até 06/12/94- prazo para recebimento de emenJ.."lS. Pra

zo para a comisSão mista emitir o pafecei sobre a admissibili
dade; 

Até 15112/94- prazo fmal da comissão mista; 
Até 30112/94-prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Senhor Presiden

te da Rep<lblica editru a Medida Provis6ria n• 73é, de 30 de novem
bro de 1994, que dispõe sobre a vemia deveículospoJ>llares. 

De acoo:Io-com as indicações das Lideranças, e nos tennos dos 
§§ 4° e SO do art. zo da Resolução n• 1189-CN, fica assim constituída a 
comissão mista incwnbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
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PSDB 

AécioNeves Koyulba 

PP 

Man:os Mediado Sérgio Naya 

PDT-

CarlosLupi Fernando Lopes 

PTB 

Paulo Heslander 
Joaquim SucenaDe acordo com a Resolução n• I, de 1989-

CN, ÍJCa estabelecido o seguinte caleodário par.> a tramitação da 
matéria: 

Dia 05/12194- designação da comissão ÍÍústa; 
Dia 06/12194- instalação da comissão mista; 
A~ 06.112194- p.Í3zo par.> recebimento de emendas. Piazo 

para a cxnússão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
A~ 15/12194- prazo final da oomissão mista; 
A~ 30/12194- prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Sobre a mesa. 

projeto que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 87, DE 1994 

Altera o art. 369 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (Decreto-Lei n• 5,452, de J• de maio de 1943), 
permitindo maior percentnal de tripulação estrangeira 
em embarcações nacionais, quando oriunda de J)aises in
tegraotes do MetcosuL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1•0 art-369 do Decreto-Lei n• 5.452, de J• de maio de 

1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), passa a vigorar com a 
seguinte redação, transformando-se seu panígrafo Unioo em § 2• , 

"Art. 369. A tripulação de navio ou embalt:ação 
nacioual será oonstituida de pelo menos dois terços de 
brasileiros. 

§ J• A tripulação a que se refere o caput podem 
chegar a um núnimo de 50% ( cinqüenta por cento J de 
brasileiros, sempre que se trate da inclusão de tripulan
tes orúorlos de países integranks do Mercado Comum 
do Sul (MERCOSUL). • 

Art. 2° Esta lei enb:a em vigor na dala. de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições: em oont:núiQ. 

Justificação 

· -Entre os principais aspeCtoS de integração no âmbito do 
Mercosul, revelam-se aqueles relativ~ aos intrumentos DOIIDati
vos do tmnspurte. O Brasil jã dispõe de uma regulamentação re
cente, de 1988, sobre registro de embarcações, que está apta a 
funcionar também no comércio sob-regional Entretanto, peiSistem 
em nossa legislação trabalhista dispositivos protecionistas da mão
de-obra naciooal que podem comprometer os custos dos negócios 
de importação dentro do bloco ecoiiôtniro. ~ 

O objetivo deste projeto de lei é reformular as disposições 
sobre a nacionaüração da Marinha M=te na Consolidação das 
Leis do Tnbalho, introduzindo malor flexibilização quanto à cida
dania dos empregados, tratando-se de empregados oriundos de 
países partes do MercosoL Esta é a principal modificação que vem 
sendo feita na legislação dos outros países-membros, e que possi-

bilitará aos armadores maior ecOnomia _na composição da tripula
çãO e. portanto, maior competitividade de lodo o comércio. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1994. - Senador Júlio 
Campos. 

LEGISlAÇÃO CJTADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

·---··---·-··-
SEÇÃOV 

DBs Disposições Especiais sobre a Nacionalização 
da Marinba Me=te 

Art. 368. O comando de navio mercante nacional só poderá 
ser exercido por brasileiro nato. _ _ _ 

Art. 369. A trlpilaçã~ de xiavio Ou embarcação nacional 
sem oonstituída, pelo menos, de 213 (dois terços) de brasileiros na
tos. 

Parágritfo único. O disposto neSte artigo nãO se aplica aOs 
navios nacionais de pesca, sujeitos !llegis~ e~fi~ -

(À Comissiio<k A1:runtos Sociais-Decisão TenniJrJtiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Maguo Bacelar) - O projeto será 
publicado e remetido ãs Comissões competentes. (Pausa.) 

Em sessão anterior foi lido o Requerimento n" 933,_ de 
1994, ào Senador Olagas Rodrigues. solicirando, nos ten;nos_ dos 
arts. 55, III, da Constituição, e 40, § 1 "; 3líziea "a", do Regimento 
lutemo, autorização para participar, na qualidade de Observador 
Parlamentar, da Delegação do Brasil à XLIX Sessão da ~Assem
bléia Geral das Nações Unidas, no pe:riodo de 3 a 18 do corrente. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

Solicito ao Senador Mauro Benevides, o parecer. em substi
tnição à Comissão de relações Exteriores e Defesa NacionaL 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para pr<)ferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e SIS. Sena
dores, o nobre Senador C!agas Rodrigues, Primeiro Vice-Presi
deute desta Casa, foi designado, por ato do Senbor Presidente da 

· Replblica. para compor, na condição de Observador, a Delegação 
.Brasileira à 49" Assembléia Geral da Organização das Nações 
Unidas. . 

Sabe V. Ex• que, das missões parlamentares, é essa sem dú
vida, aquela que mais projeta o próprio Senador ou Deputado, per
mitindo-lhe acompanhar os debates que, a partjr de setembro e até 
o final de dezembro. se realizam naquele órgão, para o qual con- _ 
vergem as vistas atentas da opinião pública mundial. 

O Senada C!agas Rodrigues receben uma delegação do 
Seubor Presidente da Replblica, por ato formaimente publicado 
no Diário Oficlal da União, para cumprir essa importante tarefa. 

O nosso parecet\ portanto. é favor.ável, assegurando ao Sr. 
'Senador Olagas Rodrigues a prenogativa de, como !Jbsetvador 
Parlamentar, participar da 49" Assembléia Geral da ONU. 

O SR, PRESIDENTE (Maguo Bacelar) - O parecer con
clui favoravelmente ao requerimento. A sua votação fica, no en-
tanto, adiada por falta de quorum (Pausa.) ~ 

Em sessão anterior foi lido o Requerimento n° 937, de 
1994, do Senada Júlio Campos, solicitando, nos termos dos arts. 
55, III, da Coustitnição, e 40, § 1•, alinea a, do Regimento lutemo, 
autorização paxa participar, na qualidade d~ Observador Parlamen
tar, da Delegação do Brasil à XLIX Sessão da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, no periodo de 8 a 23 do corrente. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

----------------·----~-·-------~ 
. -...:..-.. ------..;., __ .. _., 
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Solicito ao Senador Mauro Benevides., o parecer, em substi

·nição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Para proferir 

parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sn, e Srs.Sena~ 
dores. o Senador Júlio Campos foi igualmeiite-designado para 
compor a Delegação brasileira. na condição de observador parla
mentar. junto à ONU, por ocasião da 49" Assembléia Geral que 
realiza aquele importante organismo internacional. evento de imp 
portância inquestionável para a paz e a tranqüilidade em todo o 
mundo. Daí por que entendemos que é da maior importância pa:ta 
o Seuado Federal e para o Seuadar Júlio C3l!J!>OS a sua participa
ção no plenário da Organização des Nações Unidas. mesmo na 
condição de observador parlamentar, designado que foi pelo Se
nhor Presidente da República. 

O nosso parecer é, pois, favorável à concessão da autoriza-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) c: O Pii:recer da 
Comissãci·de Relações Exteriores é favoráveL 

A votação do requerimento fica adiada por falta de quo-
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Há oradores ins
critos. 

Coocedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAYI1ST A (PFL,SE. Pron1ll1Cia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadores. ean uma 
reportagem que li na Folha de S. Paulo de 24 de novembrO passa
do, noticiava--se que, numa importante reunião :realizada no exte
ricr. com a participação de cerca de 140 delegados, o Brasil· foi 
considerado o 6° país do mundo onde mais se lavou dinheiro no · 
tráfico de drogas, em 1994. 

Assistimos, há pouoo tempo, à luta do. Governo da Colômbia 
oontra os cadéis do ll3lX()(Iáfioo e à lula do Governo italiano oontra o 
crime otganizado.· fatos que causaram gx:mde repercussão.-

Passada a fase polêmica da oportuni<lade e conveniência de 
o Govemo Federal apoiar, com a participação· das Forças Anm
des, as operações do Goveano do Estado do Rio de Janei19, visan-. 
do restabelecer a segw:ança pública e conter o crescimento. 
alarmante de crjmjnaJirlade e do tráfico de drogas, podemos verifi
car, pelo desenvolvimento dessas ações de emergên~ que o Pre- · 
sidente. Itamar Franco antecipou-se· COia.josamente ao·agravamento · 
da situação. E hoje, pelo que se observa no noticiário e na ,.,;, . 
festação des pessoas, os moradores do Rio de Janeiro e a socieda
de brasileira consideJ::aram necessárias essas medidas, poxque a 
pop1lação que 1Iabalba e vive honestamente não poderia CO!IIicnar 
refém da maiginalidade organizada no crime. 

Na realidade, o Estado atendeu ao clamor da sociedade 
contra o crime e a inst;gurança, que vem atingindo níveis preocu
pantes no nosso País. E bem vexrlade, Sr. Presidente. que apenas a 
repressão não exradica o çrime e o banditismo, em parte fmtos da 
fem1entação da miséria. E preciso que essas. ações ostensivas se
jam m1bstituídas progressivamente por ações educativas e sociais 
do Govemo. envolvendo mais professores, médicos, sanitaristas e 
assistentes sociajs. oonfonne defendeu um dos estrategistas dessa 
ação militar. . . . . 

A miséria é promotora da insatisfação e do crime, e antídoto 
contra a miséria e o CriiJle..é a educação. E somente por meio dela é 
que se pode promover a melhoria na qualidade de vida da popUla
ção. Pela educação se pennite conhecimento de saúde, cultivam-se 
e preservam-se valores éticos e religiosos, valoriza-se o tta.ba.Iho e 
a boa convivência social. que CODtribui de forma Cfetiva para o 
crescimento da pessoa humana. A apologia da violência, da pro
miscuidade, e o consumo de drogas. desemprego e a fome são fa
tores extremam,ente perniciosos para a tranqüilidade so:::ial, a paz e 

,,_.,___...,.... 

a ordem nas grandes cidades como o Rio Ge Ja.-,.eiro ·~ O!.nras me
trópoles brasileiras cercadas de favelas. fruto & mlg- ;ia desorde
~--e _do êxodo rural, onde as populaçOOs morarr .rr condições 
precárias, necessitando, de forma crescente, de assistência dos po
deres públioos. 

Sr. Presidente, considero que a açã.o conjunta do Governo 
Fedeta.l com o Govemo do Estado do Rio de Janeiro na prevenção 
à criminalidade e ao tráfico de- drogas veio se configurar como 
uma meôida inadiável, oportuna e necessária. haja viSta Os resulta
dos que vem alcançando. com a melhoria dos níveis de segurança, 
apoiamento e aprova"ção da comnnidade. 

Finalizando, desejo me congratular com o Presidente Itamar 
Franco pela autorlz3ção -desta tão necessária providência com o 
Govemo do Estado do Rio de Janeiro e com as autoridadeS fede
rais envolvidas nesta importante operação de garantir segurança às 
pessoas e à sociedade, procurando erradicar um dos piores.males 
da nossa-époCa que é o narcotráfico. , 

O Rio de Janeiro, uma das cidades mais belas .dó I3_risil. pa
trimõnio da nossa História e possuidora de belezas natu'raiS e ini
gualáveis. um dos- mais importantes centros de tU.rism.ô em nosso_ 
País, pelo que representa no cenário da cultura nacional, veio a 
perder, nos últimos anos, uni montante :inCalculável d_e :recúrsos 
provenientes do turismo. devido à repercuSsão dá Violênéía: · 

· ' Acredito, Sr. Presidente, que as medidaS tmDadaS ei:n êa'râ.-· 
1er de emergência e as providências que o Governo do Estado do_ 
Rio de Jaxieiro veDha a implantar certamente contribu~o wra res
taurar a preferência e o prestigio do Rio de Janeiro no turismo na
cional e intemacidnal, em benefício de todos oS cariocas. 

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

. Du~nte o diséu.rso do $~-ll?w:iya.J 'paptis_ta, o Sr. 
Magw Bacelar, d_e~ _a cad(ira r/4 pre,sidêm;iç; que é 
ocupadapeloSr.Jacqu.e~-Silva: --~- ---- ----- . 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva).- Concedo a palavra 
ao ilustre Seuador Magoo Bacelar. . 

O SR. MAGNO BACELAR (Pi)1'-MA. PrOnúncia o ,.e.. . 
guinte diseur;o. Sem revisão do orador.).:. Sr. Presidénie,"sr's e . 
Srs. Seuadares, podemos responsabilizar a imprensa brasileira por 

. imíme:raS omiss_õeS, por distOrção de notícias~ Ii1ãS o ·que não se 
pode negar é que a imprensa do nosso País, no nlO:oleritó,' está de
sejosa·em denegrir a Casa do ~p.gresso' N~onal. A qualquer pre
texto, a imprensa é impiedosa; sequiosa: de envolver parlamentares 
em tudo o que julga·indecente, 'amoral ou comprometedor; · 

· Na sexta-feira da úllirilá. semana, fui procul'ádo'pela joma
lisoa Eliane, da revisoa IstoÉ. Como toda esoa Casa sabe, "tóda mi
nha vida profissional foi dedicada à imprensa e. -por isso m~smo. 
dou muitã. atenção e tenho muito respeito para com qualquerjornR
lista.. Fui procurado, Sr. Presidente, com 9 objetivo c:b saber o mo
tivo pelo qual . eu estava reCebendo J)eilsão de iPC em pleno 
exercício do mandato de Senador., Expliquei que tal SituaÇão não 
era verdadeira, que seria inij>OSsíVel posto. inclusive; que·exa veda~ • · 
do por lei. Orientei a jornalista. no sentido de ela proc:u.r.:.sse· o fus... 
tituto antes de publicar qualquer notícia nessé _sentido.· · • 

Na revista, oom dala de circulação· para 7 de"dezombrt>; de · · 
D0 1314, está publicada uma matéria sobre o JNSS dos poderoSos:. 

A primeira injustiça está em arrolar o meu nome na lista de 
poderosos, porque não tenho poder nenhum, a não ser o poder da 
moral e do de-ver de sezyir ao meu País.. ' 

o Sr. MaurO Benevides- V .Ex• me permite-um aParte? · 
O SR. MAGNO BACELAR- Ou~o V Ex' cóm prazer. · · 
O Sr. Maui-o Benevides·- Nobre Senador Magno BaCelar,· 

realmente, na últiina sexta-feira, fui interpe1ado a 'reSpcitô ·dessa 
matéria, e quando· a alusão se fez a V .Ex .. de uma pie tensa percêp- · 

.. ·-.-__ .. -··-~·· ·--"-··-·--'-·" _,. ·---
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ç:ão de pensão do IPC. eu me antecipei ao esclarecimento, que 
V .Ex• deve igualmente ter prestado à joma1ista. 5fe que há uma ve
dação explícita para que o titular de mandato auferisse qualquer 
tipo de pensão a cargo do IPC. E garanti que V .Ex• iria ficar longe 
dessa percepção, porque, numa decisão extremamente lúcida do 
eleitOiado maranbense, V .Ex• foi eleito para representar aquele Es
tado na outra Casa ciO Congresso Nacional, a Câmara dos Deputa
dos. Conseqüentemente, V .Ex• nem recebe agora como Senador 
nem haverá de receber nos próximos quatro anos. pois estará no 
desempenho do mandato de Deputado Federal. Portanto. creio 
que, se V .Ex .. ficou molestado pela publicação, é normal que haja 
esse sentimento. Com o esclarecimento dado por V. Ex• e com o 
reforço que fue empresto agora, através do meu aparte, fica abso
lutamente claro que V. Ex• não pode. como Senador, receber a 
pensão do IPC. Da mesma forma como não poderá. nos próxitr;tos 
quatro anos, receber, porque eleito se acha V. Ex- pelo glorioso 
Estado do M=hão. Portanto, a referência é improcedente, é de 
uma inconsistência visíVel e V. Ex• naturalmente paira acima deste __ 
tipo de suspeição. 

O SR. MAGNO BACELAR - Agradeço o aparte, nobre 
Senador Mauro Benevides. 

A propósito do desejo de atingir os parlamentares, lembro
me da piada que contavam sobre a contratação de pistoleiros no 
Maranhão. quando eu ainda era criança: o contratante chamava o 
pistoleiro e mostrava o retrato da vítima. Quando _o pisto~eiro olha
va, dizia que já estava -com raiva daquela pe~. _ 

Assim é a imprensa brasileira hoje: em se tratando de parla-
mentar, já fica com raiva e não procura averiguar os fãtos; · --_ 

Não estou dizendo isto apenas com relação a riiinha pessoa, 
ao Senado, aos milhares de maranbenses que me têm elegido ao 
longo dos últimos 30 anos, mas até mesmo- com l:elação aos fun
cionários da Casa que b:abalham no IPC. 

Citei a história do pistoleiro, Sr-. Presidente, porque fui pro
curado pela jomaiista Eliane, mas o responsável pela matéria. ou 
seja, o contratante do pistoleiro que me deveria atingi.t:_~-o _Sr. Lu
ciano Suassuna. Logo em seguida, fui ao lPC, falei com os setores 
competentes e pedi uma cópia dessa follia em que constava o méu 
nome. 

Eu disse àquela jornalista que, se alguém recebia em meu 
no~ tal fato precisaria set ax:mado, porque não seria eu; e consi
derava um roubo, um desvio do dinheiro público o pagamento in
devido a um parlamentar- seja a que pcetexto. 

Não tenho. Sr. Presidente, nenhuma aposentadoria em qual
quer setor- nem particular, nem privado, nem dessas que se fazem 
nos grandes bancos. Na realidade, sempre me julguei capaz de en
frentar a vida e me descuidei da minha velhice.. 

Não condeno o D'C. Essa pensão, todos os parlamentares 
. têm direito, pmque contribuem ao longo de todo o exerclcio do 
mandato parlamentar; é legal. Não estou querendo dizer que é feio, 
é deaelegante, é crime receber dinheiro do IPC, quando já não se 
exerce o mandato. 

Sr. Presidente, encaminhei hoje requerimento aõ PreSidente 
do IPC pedindo uma cópia da folha. uma declaiação sobre se já re
cebi algum benefício e a abertura do inquérito competente. E estou 
desta tnDuna a exigir da ·Presidência do Congresso Nacional o 
mesmo empenho, a mesma determinação junto ao Instituto de Pre
vidência dos Congressistas, para (ju:e se apurem os fatos. 

Se alguém está sendo pago, não sou eu. Se houve desvio de 
verbas, isso deve ser apurado, e o respoo.sável punido. A imprensa 
deve ser aplaudida sempre. Não condeno a imprensa,. neste mo
mento pela publicação da matéria. É dever da imprensa e de todo 
cidadão b:tasileiro exigir o cumprimento da lei. O que me revolta é 
a falta de respeito, já que eu alertei à jornalista de que isso era im-

possíveL A revista poderia ter omitido o fato até comprová-los, pe
dir uma certidão e não uma relação ftctícia. Não sei de que fonna a 
jornalista teve acesso a essa lista. Inclusjve. Sr. ~~e~ ela me 
informou que não poderia me mostrar essa relação e nem citar no
mes. porque iria incriminar o funcionário. 

Pelo simples desejo, pela simples vontade de macular a dig
nidade aJheia. não se tem o menor respeito pela cidadania e pelo 
direito de cada um. 

O Sr. Aureo MeJio- V. Ex• me concede um aparte, nobre 
Senador Magno Bacelai'? 

O SR. MAGNO BACELAR- Ouço. com o maior prazer. 
o nobre Senador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- Nobre Senador Magno Bacelar, dese
jo apenas hipotecar a mínha solidariedade a V. Ex• e, ao mesmo 
tempo, ao Instituto de Previdência dos Congressistas.. V. Ex• está 
acima de qualquer suspeita e não seria um Senador. por assim di
zer. de primeira le_gislatura, que iria revolucionar o sistema pensio
nário çla.quela Instituição. Por outro lado, não seria o WC. 6rgão 
criado ao tem:p:> em que era eu deputado federal. pela iniciativa do 
Monsenhor Anuda Câmara, com o propósito de assegtnar a res
peitabilidade fmance:ira dos ex-parlamentares. não seria o IPC que 
iria distribuir benesses indevidas a qualquer Senador que_ estivesse 
no exercício do cargo. É até oportuno que se diga Desta hÕ:m que o 
IPC está atribuindo aos ex-Parlamentares uma importância real
mente muito apoucada. Na semana passada. no Rio de Janeiro, 
tive o ensejo de ouvir ex-colega nosso. com 23 anos de mandato 
exercido, que não percebe mais de R$1.800,00. O certo. sim, seria 
que o IPC e o proprio Seriado unificassem os subs!dios dos Parla
mentares. terminando com essa abominável discriminação de je
tom por vencimento fJXo e jetom por vencimento variáveL o que 
dá a impressão de falta de responsa.biliciacle e _de idoneidade daque
le que precisa receber um dinheiro especial para comparecer às 
sessões. para receber inclusive essa verba considemda variáveL 

_ Senador Magno Bacelar, a irresponsabilidade dessa revista e da 
própria jomalista.-vinrulando o nome de V. Ex• a uma coisa absur
da sem ter tido o cuidado de verificar documentalmente aquilo que 
está sendo abordado. evidentemente é mais uma prova da maneira 
insana pela qual alguns periodicistas- têin -se conduzido em relação 
a parlamentares. Aqui já tive a oportUnidade de ver o meu modesto 
nome. por exemplo, figmando nas páginas do Jornal do Brasi~ 
cam.o tendo investido contra uma fictícia jornalista que se chama
va Maria Aparecida- que eu nunca• vi mais magra nem niais gorda 
-, e teria sido puxado pelas fmças de segurança para nãó massa
crar aquela criatura que estava acusando aqueles que tinham pa
rentes nos seus gabinetes - parentes que eu tinha e tenho, mas que 
são ultra-eficientes e ultraca.pazes. De maneira que V. Ex• tem 
aqui mais uma solidariedade diante das suas palaVIaS . 

O SR. MAGNO BACELAR-Obrigado a V.Ex'. 
Concluindo, Sr. Presidente: o que nos leva a crer, Sr. Presi

dente, que a imprensa. hoje, julga até mesmo a extinção do_ Poder 
Legislativo. ou desconhece o Sr. Luciano Suassuna a existência de 
tn!s Poderes hazmônicos e independentes quando finaliza a repor
tagem dizendo que 150 milhões de btasileiros aguardam o piano 
de aposentadoria ou de previdência social do novo Presidente, Fer
nando Henrique Cardoso'? 

Não é o caso. Eu apenas fui Ii1ais uma Ví"tima oU o nome sor
teado do mês: ou da semana. Tenho Certeza de que, nmitó ma1s do que 
a mim, se deseja atingir algo maior que é o Poder Legislativo. 

A revista lstoÉ ou qualquer órgão de imprensa, a jornalista 
Eliane ou o Sr. Luciano SUassuna., qualquer um deles terá o meu 
aplauso se conseguir à punição de culpados. 

Peço. Sr. Presidente, Sr:s. Senádores, pelo menos em ~i
to à Casa, que o requerimento que fiz seja incluído no meu pro-
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mmciamento de boje, para OODStar dos Anais da Casa, porque te
nho oerteza de que a imprensa nada divulgará sobre a minha defe-

Espero que encontrem os qtlpados;" espel:o que sejam puniw 
dos aqueles que maCillatam a lei. E incóvel, Sr. Presidente, o dese
jo de denegrir esta Casa da tantas glórias e que tanto tem homado 
este País. 

Fica o meu protesto e a espel3.IlÇ2. de que sejam apurados os 
fatos, porque, da minha parte, não paruá o processo, não haverá 
omissão, mas não deixará de haver também, Sr. Presidente, pro
cesso contra os jornalistas responsáveis e contra a revista, caso o 
meu nome tenha sido vinculado impunemente. - -

Eta o que tiDba a dizer, Sr. Presidente.- -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MAG
NO BACELAR EM SEU PRONUNCIAMENTO, 

Exm0 Sr. Preside71/.e do Instituto de Previdlncia dcs Congressistas 
-IPC. . . 

Magoo Bacelar, Seuador da República., vem requerer a V. 
Ex' que seja. fornecida cópia da folha de pagamento dos pensionis
tas desse Instituto, durante o mês de setembro do COI:I:eD.te ano, em 
virtude da matéria veiculada na revista JstoÉ n° 1314, de 7 de de
zembro de 1994. onde consta seu nome e valor recebido como 
pensionista. --- __ __:_ _____ - -

Caso comprovada a inveracidade da informação publicada, 
requer, ainda, declaração de que não recebu a pensão a que tem di
reito, durante o perlodo em que esteve no exeroício do cargo de 
Senador, sem preju!zo de posterior abertura de inquérito adminis
trativo pata apurar possíveis irregularidades ou desvios no paga
mento dos beneficies do IPC. 

Brasllia, 5 de dezembro de 1994. - Senador Magno Bace-

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silv•) --O OJ<Jl"diente de 
V. Ex .. serã, naturalmente, remetido ao IPC para os devidos escla
recimentos. Uma vez esclarecido o fato, espero que a revista faça 
justiça, !"blicando a defesa de V. Ex'. . . 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Benevides, que fa1arã 
comoLider. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-Ol. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-:; e Srs. Senadores, o 
Presidente Itamar Fr.mco vem de enviar a esta Casa- e isto ocor
reu na última quinta-feira -uma mensagem. nos termos do art. S2~ 
inciso V da Constituição Federal, propondo seja. autorizada a con
lr3tação de opemção de cr:édito extemo DD valor equivalente a 400 
milhões de dólares norte-a.mericanos de principal, a ser celebrado 
entxe o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco Jnteram.ericano de 
Desenvolvimento, destinado a fmancÚlr parcialmente o Programa 
de Ação para O-DeSenvOlVimento do Tu.:rlSDiO D.O ~O+destedo Bra
sil- PRODETUR -, em conformidade com. a_ inclusa exposição de 
motivos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda. -

lao logo essa matéria chegou a -esta Casa, -Sr. Presidente, as 
Lideranças partidárias, nUill.êt demonstração muito positiva de· sen
sibilidade e, sobretudo, reconhecendo o alcance da preposição de 
Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúbli~ entenderam de 
fumar um requerinÍento de mgência esti!"lando o rito privllegia
do para tramitação desse expediente, que terá que ser assinado aÍI!
da em tempo hábil, porque dentro deste exercício, pelas 
autoridades competentes e, natmalmente, pelo Presidente do BID, 
a f:tm de que teDham eficácia tcxlas aquelas cláusulas que constarão 
dessa contratação. 

RecorcJ.e...se que houve o empenho decidido do Senador-e 
:Ministro Élcio Alvares ..... que neste momentO encontra-se nas de
pendências do Senado Fedaral -, no senúdo de que viabilizãsse-

mos tal illiciativa., gar.mtindo esses recursos, ~e vão fav~ a 
estrutura turistica do Nordeste b:. asileiro. Para que V. Ex• tenha 
uma idéia do alcance dessa proposição, Sr. Presidente, Senador 
Jacques Silva, eu me permitiria lembrar que serão atendidos com 
esse recursos, repassados pelo BID ao Banco do Nordeste, o Aero
porto Cunha Machado, de São Luiz. no Maranhão, cotii a amplia
ção e a reforma do edifício do terminal existente e dos edifícios de 
apoio operacional e administrativo. - -

No meu Estado do Ceará, o Aeroporto Pinto Martins. em 
Fortaleza, também será contemplado com a modemi.zação_ da_sua 
estrutura. com a construção de novos terminais de passageiros e 
carga, edifícios ·ae apoio e aciminiSfração, vias de aéeSsó~ estacio
namento de veículos. pátio de aeronaves e faixas de circulação 
para as mesmas. 

No que diz respeito ao Aeroporto Augusto Severo, em Na
tal, no Rio Grande do Norte. ele será favorecido com a reforma e a 
ampliação do terminal de passageiros. Por sua vez, o Aeroporto 
Santa Maria, em Araeaju. Sergipe, receberá uma dotaçãO específi
ca cuja destinação serâ a ampliação e ·modemização do terminal de 
passageiros e carga, incluindo os edificios de apoio; vias de aces
so, estacionamento de veículos e senriços conexos necessárioS~ --

E ainda, no Estado da Bahia. o Aeroporto de Porto SegUro 
disporá de u.tna dotação signifiCativa parã promover o melhora

-mento da infra-estrutura existente, mediante a ampliação da pista. 
suas cabeceiras, as faixas de circulação e o pátio de aeronaves. 

Portanto, Sr. Presidente, são obras inquestionavelmente im
portantes, que vão favorecer o incremento do nnismo no Nordeste 
brasileiro. E parn isso teve-eXtiaardinária visão o~ Mllystro da 
Indústria. do Comércio e do Turismo. o Senador Elcio Alvares, 
nosso colega, que se empenhou a fundo para que urgenciássemos 
a apreciação dessa proposição, que se fez acompanhar de estudos 
do seu Ministério, do Banco Central, do Ministério da Faz=da, 
enfnn, daqueles órgãos que, coordenadamente. envidamm esforços 
para viabilizar essa próxima celebração de convênio entre o BID e 
o Banco do Nordeste do Brasil. 

Ao registtar a chegada a esta Casa da importante proposi
ção. pediria a V. Ex.a. Sr. Presidente, que recomendasse à Secreta
ria-Geral da Mesa a inclusão do reqUerimento de mgência, que jâ 
.foi enviado a V. Ex a e que se encontra em poder da competente 
equipe da Secretaria-Geral da Mesa pata quey em l'a7Jo de um cro
nograma que tem sido estabelecido, a Mesa possa, ainda numa 

.. sessão ex~ se V~ Exa entender de convocá-la para hoje, 
conceder-nos essa urgência. E num tempo baStante razoáVel tenha
mos condições de peilllÍtír ao Bancc do Nordeste do Btasil fnmar 
esse convênío com o BID, que deverá ocorrer na cidade de Was-
hington, capital dos Estados Unidos. _ 

Se V. Ex• concordar com _a solicitação, não há dúvida de 
que seis Estados nordestinos serão favorecidos por essa iniciativa.. 
O GOverno Itamar Franco teve o desejo de contemplar a região 
Noideste estimulando. de uma fOllll.a_ altamente proficiente, a sua 
estrutura turística. 
-· · Portanto; Sr. Presidente, é' esle o apelo que faço, já que sou 

um dos subscritores do-requerimento de urgência, atendendo-tam
bém aos reclamos do próprio Poder Executivo -reclamos que nos 
Chegam inclusive e pessoalmente pelo pn5prio MIDistro da Inch1s
tria. Coméiciõ e!urismo, Seuador Elcio Alvares. Apelo para V. 
Ex• e para os Srs, Senadores que gai3lltam o quorum indispensá
vel a essa sessão, se V. Exa vier a convocá.-la, para que, assim, te~ 
nhamos condições de decidir ;Unda hoje, em tano do regime de 
urgência, que vai possibilitar uma tramitação mais acelerada a essa 
proposta do Senhor Presidente Itamar Franco. 

Era o apelo, Sr. Presi,dente, que eu desejava fçrnrula.r a V. 
Ex•, realçando a importância dessa· iniciativa que· mostra. sem dú-
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vida. a sensibilidade do atual Chefe desta Nação para a questão do 
in:::remento turístico em nossa Região. (Muito bem!) 

O SR.PRFSIDENTE ÇlacquesSilva)-f.p!.O!lOSiçãode V.&• 
é mais do que justa. Caso tenbam.c6 quorum. ca:wocaxezms a sessão. 

Concedo a palavm ao nobre Senador Hugo Napoleão. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-Pl. ProDUncia o seguin

te discurso.)- Sr. Presidente. Sr% e Srs. Senadore~ assoillO à tri
buna. na tarde de hoje, para fazer. de .maneira singe_Ja e sucinta, 
dois registros. 

Sabem bem V. Ex a e os colegas coroo são dificeis os dias de 
campanha eleitoral pam todos os candidatos. Costumo dizer que
só Deus e os candidatos s~m o que é_ uma caDlp3llha eleitoral. 
em matéria- de -tciisão., de noites indormidas. _de viagens às vezes 
por estradas que não são as melhores, enf:tm. pela con:eria. pela 
agitação riatriral desses momentos. 

Foi justam.Cnte no meio dessa campanha eleitoral. em que o 
pc}vo do meu querido Estado do Piauí me recoil.duziu a-o Senado 
da República, que eu ~ve duas boas notícias que me aliviaz:am. me 
tranqüilizaram. Tais notícias dizeni _respeito precipuamente a dois 
dos :Ministérios que· ocupei em minha vida pública. O primeirO de
les foi o Ministério da Educação e o último o Mmistério das ~ 
municações. do qual saí há menos de um ano, f.ezldo em vista cana 
qoe o Secretário-Ge:tal da Presidência, em nome do Presidente Ita
mar Franco, encaminhou aos :Ministros de Estado~ indagando se os 
Minist:ràs desejavam candid.atai~se e su'gerindo que, neste caso. 
para que o.ãC?, se desse a impressão do uso da máquina administxati
va na campaDha eleitoral. o respectivo titular _se afastasse - e nos 
afastamos. ãquela época. oito Ministros de Estado. 

Falava eu justamente que dois doS três Ministérios que ocu
pei, foram- e são- objeto de ímport.antes comunicações que rece
bi no curso da campanha. A primeira delas foi o título de Mérito 
em Educação a Distância que me foi conferido pelo 1° Congresso 
Brasileiro de Educação a Distância por carta que passarei a lei, 
mas querendo justamente dizer que o estudo ~ programa paxa uso 
do satélite. que acabei assinando como Ministro das Comunicaçõ
es juntamente com o Ministro Murilio Hingel da Educação. foi ini
ciado quando eu era Ministro da Educação. Esse é- um_ fa~. 
!i.mdamental. da maior importância, que envolve~ inclusive. con
sultas que podem ser feitas através da Empresa Brasileil:a de Cor
reios e Telégrafos-ECT. por qualquer cidadão, por carta, ou 
acessando-se através de computador, para que a educação tenha a 
vezdemodemidadenonossoPaís. ______ _ 

Então, a primeira carta-está vãi.ada nos sCguintes termos: 

1 o Congresso Brasileiro de Educação a Distância 
RiodeJaneiro.!Odeagostode 1994. 
Exm0 Sr. Senador Hugo Napoleão 
Prezado Senador, 
O Instituto de Pesquisas Avançadas em Educa

ção. responsável pela realização do 1° Congresso Brasi
leiro de Educãção a Distância, procedeu a um minucioso 
levantamento das persooalidades que prestaram impor
tantísSima contribuiçãO 1_ evoluçã;o ~ -~cação a Dis
tância em nosso País e submeteu ao Comitê organizador 
do evento nomes para serem homenageados na sessão 
plenária de encertamento do simpóSio~ - · 

Seu nome m~u aprovação unânime, tendo em 
vista sua marcante contribuição, e assim convidãmos V. 
Ex- para estar presente durante a solenidade, que aconte
ceiá no dia 26 de agosto de !994 (6'- feira), às 17 hOI:IS. 
no andar de convenções do Hotel Novo Mundo, locali
zado na Praia do Flamengo n° 20; na Cidade do Rio de 
Janeiro. -

Muito nos honmrá rCcebê-lo desde o .início do 
Congresso, que seiá aberto no dia 25 de agosto, às 10 
hoxas. e prosseguir.í dentro da programação em anexo. 

Pedimos que oon.fume sua presença (ou indicação 
de algum representante, caso seja impossível Seu Campa~ 
recimento) ••• 

Delineia. então, os números dos telefones, devendo-se fazer 
contato com a Professorn Glórla. Alves. 

Finaliza o documentO, que é originário do Instituto de Pes
quisas Avançadas em Educação. no seguintes termos: 

Concedendo o título de Mérito em Educação a 
Distância, temos certeza de estannos fazendo justiça a 
V. Ex.a, deixando patente o reconhecimento público dos 
relevantes seiViços prestados em prol do desenvolvi
mento da Educação em- noSsO País. Colrlialmente., João 
Roberto Moreira Alves. Presidellte. 

Gostaria de dizer, s" Presidente. que não tive oportunidade 
de ir, tendo em vista o envolvimento com a campanha eleitoral no 
meu Estado. Pedi então, já que se encollf,rava no Rio de Janeiro a 
setViço. que o Secretário de Educação do Piauí. A.nfrlsio r•eto Lo
bão Castelo Branco, me representasse e recebesse o diploma em 
meu nome. 

Faço referência, também. a um outro documento que, como 
disse, recebi no curso da t:a:mpallha eleitoral e que me deixou mui
to satisfeito c contente. Quero pedir petdão pela imodéstia, mas é 
com alegria que transn:lito, aos meus pares, o seguinte documento: 

ASMC-T- Assõciação dos Se,Yidores do Minis
tério das Comunicações e TGlllSportes. Esplanada dos 
Ministérios, Brasilla, 27 de setembro de 1994. 

Sr. Senador, ao cumprimentá-lo, vimos expressar 
a V. Exa. em nome dos integrantes da Associação dos 
S<lVidores do Ministério das Comunicações, nossos 
mais sine= angúrios de vitória no pleito eleitoral do 
pxóximo dia 3 de outubro. 

Temos grata reooxdação do periodo em que V. &• aluou oa 
Pasla das Comunicações 

Tivemos, então, implantado no Ministério o Pro
grama de Assistência aos Servidores que, concedendo
nos assistência médica. auxílio-crecbe, 

.. auxflio-<ilimentação e vale-ttansporte, contribuiu sobre
maneira parn a melhoria_ da nossa qualidade de vida, per
mitindo, neste 6zgão a boa convivência e o 
relacionamento interpessoal h8IID.Ônico e produtivo. 

Assim, nesta ocaSiãO,. queremos desejar~lhe su
cesso, esperando vê-lo reconduzido, pela vontade do 
povo do seu Estado. à mais alta câmaia da Nação, onde 
V. Exa, com certeza, prossegu:itá no brilhante trabalho 
que tem desenvolvido em prol do interesse público. 

Aceite nossos protestos de elevado apreço e con
sideração. 

Julemar Natal Bam:to. 
Coordenador-Gera! da Associação dos Servidores 

do Ministério das Comunicações. 

Sr. Presidente, é com profunda emoção que faço este regis
tro. na tarde dehoje.noSenadoFederal, até porque devo dizer que 
o Ministério das Comunicàções foi criadO-ou rec.riado, se assim o 
desejarem. no início da Adminístração do Presidente Itamar Fran-
co. 

O Ministério dos Tnmsportes e das Comunicações, oriundo 
do Ministério da lufra-esttutur:a. à époc> subdividido em Transpor-

- " ... ~-...:;;;.......;_--'------
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teSe COD:nínicações e 1\rünas e Energia, ~oi · cónyertido em lv!lnistéw 
rio dos Transpol.teS.:'tendo sido criado, entOO, por Medida ProviSO
ria, o MinistériO das ComuiiicaÇões. Dessa fórma. saímOs do nada. 
Começamos e xeedifi.Cainos aquele MiriiStéti.O. -- -- -

Assim, íaço queStãO de dj:z;er que, felizmente, por onde 
passei. seja no Minist~riQ da_ Educação, seja --no Ministério da 
Cultura, seja nO Ministério das Comunicações, ou no Governo 
do Estado do PiaUí:- os: respectivos funCíOD.ãlis:iDOs -nzetam-me 
sempre homenagens, o que me tem cativado de maneira muito 
profunda. 

O Sr. Mauro Benevides- Concede-me V. Ex~. um aparte? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço V. Ex"com prazer. 
O Sr. Mauro Beoevides- Senador Hugo Napoleão, deve 

ser realmente muito confortador para V. Ex• o gesto dos setVido~s 
do Miriistérlo daS Comu_nicações. V. Exa esteve à frente daquela 
Pasta e a ela se dedicoo. de corpo e alma durante o espaço de teril
po em que ali pennaneceu. setvindo aos _objetivos instituciomiiS 
daquela Pasta e. sohreo.tdo. servindo aos interesses do povo brasi
leiro. Se os servidores se organizam, através da sua entidade repre
sentativa,. e expressam a V. Ex" profundo reconhecimento, isso 
deve ser computado como mais um estímulo. realmente expressi
vo. que V. Ex" recolhe ao longo da sua 4'a.iet6ria de Governador, 
de Ministro da Educação e de Ministro das ComunicaÇões. que é o 
fato a que alude o expediente há pouco !.:3o. Digo a V. Ex" que 
também, ao exercer algumas funções. aqüi e ali, recebi gestos se
melbantes ao de V. Ex". Em letiJ:!.Os de B~co do Nordeste, por 
exemplo. quando presidi aquela instituição creditícia. saí de lá 
como funcionário honorário do Banco; muna solenidade que quase 
me leva às lágrimas. Aqui. no Senado Federal, também tive a 
preocupação de direcionar as minhas atenções e as da Mesa para 
os servidores. Talvez uma das iniciativas mais- im.polt~tes. que 
boje atende muito bem aos objetivos para os quãis-ela foi prevista. 
é exatamerite-o Sistema Integrado de Saúde dos servidores do Se
nado Fedml. Por onde passo, por essa iniciativa. recebo sempre 
aquelas demonstrações espontâneas que me tocam realmente a 
alma e o coração. -__ - --= - -~ 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Isso é muito merecido. 
O Sr. Mauro Benevides - Agora, quando V. Ex" LiaZ ao 

conhecimento desta Casa a manifestação dos servidores do Minis
tério das Comunicações. deve.sentir-se extremamente feliz por ter 
cumprido o seu dever e ter atendido aquilo que, no exato momen
to, representava as aspirações de uma comunidade que, pertencen
do aos quadros da Pasta, presta reJevantes serviç-os ao País. 

O SR. HUGO NAPOLEAO- Acolho agradecido o aparte 
de V. Ex•, nobre Senador e Líder Mauro Benevides, para dizer 
que, realmente, sei das dificuldades que sempre os dirigentes têm 
com relação ao funcionalismo. 

V. Ex .. citou, en passant, a situação do Banco do Nordeste 
do Brasil, que foi dirigido por V. Ex" com a costumeiia competên
cia e brilhantismo; deve ter tido, naturalmente, no cuiSO da admi
nis1Iação, uma série de pen:alços em decorrência da sensibilidade 
da estrutura funcional. Assim conseguiu, naturalmente com loas e 
com mérito. superar a todos e assistir, no ímal da sua gestão, à ho
menagem que lhe prestaram os funcionários do Banco do Nordes
te. 

É esse o mesmo Sentimento, para não fazer nem referência à 
parte da Presidência - também exercida com impecabilidade por 
V. Ex"--, a que V. Ex'"' se referiu. que me emocionou com os fun
cionários do Min.istéi.fO das Comunicações. 

Recebi também. quando saí do Ministério da Educação, ma
nifestações IDDito boni~ Todo o funcionalisiD.o desceu para a mi
JJha despedida e, quando assumi o Ministério das ColllllllÍcações, 
V. Ex"estava presente e prestigiou-me na hora de minha posse. 

Agradeço a V. Ex• pelo aparte e registro estas duas cartas: a 
J>Iifueira. do_ Instituto de PeSquisas Avançadas em Educação. ares
peito do 1° Congresso Brasileiro de Educação a Distância. e a se
gunda. da Associação dos Servidores do MinistériO das 
Comunicações. que· me calaram fundo e que ficam gravadas inde
levelmente paxa toda a minha vida • 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - A solicitação de 

V. Ex'"' será atendida. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello~ 
O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pro!Rincia o seguinte 

discurso. Sem revisão do ontdor.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Se
nadores. tnz-me à tribuna o doloroso dever de dar conbecimenlO à 
Casa do falecimen!O. na Capital am3.zonens"e, do Sr. Gilbeito Bar-
bosa, conhecido pelo pseudônimo jornalístico_ de Gil. _ 

Este nome monossilábico tinha no Amazonas e em Estados 
adjacentes uma expressão tão granãe que- talvez pouquíssimas pes
soas de Manaus, ou do meu Estado, pudessem ombrear com ele na 
força de irradiação dos seus pensamentos e na influência que tinha 
Da política e na sociedade amazonense. 

O Gil- ou Q Gilberto Barbosa - tinha uma coluna do estilo 
Ibrahim Su.:d ou Carlos Swann. de O Globo. Mas ooso dizer que 
ele era um jornalista muitos pontOs superiOr, acima desses dois co
lunistas que acabei de citar. porque a erudição do Gil. a sua quali
ficação de jornalista capacitado causava admiração a qualquer 
pessoa que tivesse ocasião de com ele conviver ou de ler e apreciar 
aquelas expressões com que brindava o Estado do Amazonas. 

Infelizmente, no BraSil, os grandes escritotes provincianos. 
os grandes colunistas regionais. aqueles que se manifestam e pnr 
duzem em jornais de Estados. não são condignamente apreciados 
pela grande massa populacional. Que:r;n_ não escrever no Rio de Ja
neiro, em São Paulo ou até em Minas Gerais não tem a oportuni
dade de ser conhecido no Brasil inteiro. 

O Gil tinha, a par da sua pesquisa constante na sociedade 
manauense e brasileira. uma capacidade muito grande de analisar 
as sitnações políticas. de apreciar os fatos desenrolados não s6 no 
Estado a que pertencia como também em todo o BrasiL 

Daí; Sr. Presidente, o seu falecimento deixar uma lacuna. 
um vácuo, abrir um grande rombo na superfície da editoraçlo bra
sileira, por ser ele uma dessas pessoas que dificilmente poderão ser 
emuladas, que dificilmente poderão encontrar um semelhante den
tro da profissão que abraçou. 

Conheci o Gil desde garoto, desde jovem. Filho do Sr. Sáti
ro Barbosa. um funcionário distinto da Prefeitm:a do Amazona&. E 
ele, depois de ter morado em Paris, de se assetiliorear do idioma 
inglês. de conhecer perfeitamente a língua espanhola a1mvés da
queles países limítrofes do Amazonas, era um criador de termos. 
expressões, um verdadeiro pi.a.nta.dor de vocabolários. Manaus se 
deleitava na leitura da sua crônica, que ocupava uma página in1eira 
do jomal A Crítica e exa graficamente de uma graciosidade capaz 
de atiair a leitura de todos_que compxa.ssem aquele man.ttino ama
zonense-

E. de repente, nós, que estamos distantes. recebemos a notf. 
cia infausta de que o Gil havia falecido. alnda em plena mocidade, 
na graciosidade da sua juventnde, porque, apesar de ter 65 ll!IDS, 

era um homem de aparência IISica a maiS distinta e a mais agradá.· 
vel.Era verdadeiiamenteumrapaz. 

Além disso, um pianista e:rdm.io. Lembro-me, aqui,. no meu 
aniversário, dia 15 de junho, quando ele apareceu lâ em casa sem 
ser convidado, poxque eu não sabia que ele estava em Brasília, di
zend~me que aniversário d_o tipo do meu não precisava de convi
te. A pedido das pessoas presentes, os amazonenses que o 
conheciam, sentou-se ao piaDo -da minha Teresa e dedilhou melo-
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dias que foram rolar nos nossos corações como se f(?Sse:m rios lDll

sicais, como se fossem ~ celestiai~ como se fos~ toques 
divinos qUe a música sempre traz; e a elegância e a competência 
de um artista transmite como se aquilo fosse um vaticínio, um re
cado dos estágios superiores dado par.>. ser tr.msmitido às pessoas 
que vivem na grnnde extensão da Tena. 

Aí. lá se vai o Gil para o âmago do mistério-. Chorn o 
Amazonas. com lágrimas de ternura, de muita saudade e d_e embe
vecimento, a ausência desse companheiro. Nós, da ~ de A 
Critica, deplor.unos profundamente, sentimos a vaga deixada por 
ele naquela máquina da poota da redação, onde ele bablca.va as 
suas notícias e onde colh~ atmvés dos demais companheiros, in
fOimes políticos, sociais e tudo o mais. 

Alonguei-me. Sr. Presidente, mas um necrológio nem sem
pre é simpático quando se toma nmito extenso; pocém, par.>. falar 
no Gil, neste grande nome do jomalismo amazonense, não se pode 
sintetizar de maneira tão violenta, não pode haver a chamada sín
tese violenta; tem que haver uma pequena prolixidade. 

Daqui; portanto, em nome daqueles que o aproe~ em 
nome do Estado do Amazonas, proclamo aos nobres Senadores 
desta Casa augusta que existiu essa pessoa~ que suas idéias circula
IaiD. como se fosse o aquecimento eletrônico que atingia a fiialda
de muitas veles da desinformação e da falta de oonhecimento de 
fatos que se faziam necessários conbecer. E manifesto que esta 
saudade. estas aimnativas são para que se registre nos Anais desta 
Casa, que é o repositório de tudo quanto de importante acontece 
neste País, a passagem pela vida desse cidadão que era grande, que 
eta talentoso, que exa bom. que era sensível. que era capaz e, por
tanto, um o;gulho par.>. o povo do Amazonas. . 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)-Cancedo a palavra 

ao nobre Senador Júlio Campos. · 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mf. Pronnncia o seguinte 

discmso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, antes de abordar o assunto principal do meu pronuncia
mento desta tarde, nesta Casa do Congresso Nacional, querp 
deixar registrado nos Anais do Senado o falecimento OCOirido on
tem. em São Paulo, de um grande pioneiro, de um grande empre
sário que acreditou na Amazônia brasileiia, na amazônia 
mato-guossense, que foi o Dr. José Aparecido Ribeiro. 

Fundador de cidades como Nova Mutum, que é hoje a capi
tal da soja do norte do Mato Grosso, José Aparecido Ribeiro des
pontou como um dos pioneiros na ocupação da Região .Amazônica 
no setor da agricultura e da pecuária. 

Nova Mutum é orgulho de todos nós, mato-grossenses. Ci
dade jovem que, com menos de IS anos de vida, já é um Municí
pio prospero à consideração dos 117 Municípios mato-grossenses. 

· Dr. José Aparecido Ribeim, pelos relevantes serviços que 
pre~ a Mato Grosso, recebeu as mais altas canendas do nosso 
Estado, não só o título de cidadão mato-grossense, oonferido pela 
augusta Assembléia Legislativa de meu Estado, como também foi 
oondecorndo com a üroem do Mérito de Mato Grosso, haja vista 

. que ele nnnca deixou de participar dos grandes projetes de desen
volvimento do nosso Est:ido. 

Portanto, na qualidaoo de representante de Mato Grosso, no 
Senado Fedeial, não podia deixar...,sse instante, de traZer a-nossa 
mensagem de agradecimento por tudo que o Dr. José Aparecido 
Ribeiro fez por Mato Grosso. · 

Sen sepultamento será hoje, às 17 horas, em São Panlo. 
Quero, neste :instante, enviar aos seus familiares as nossas mais 
sentidas oondolências por essa gemde perda. 

Sr. Presidente, Sr's e Szs. Senadores, passo ao segundo as
sunto: 

_ A eh~ _iefo:tlllá; lnõutária é tema que tem sido objeto 
das preocupações de muitos brasileiros. Nos jomais, nas tribunas 
parlamentares, nos debates acadêmicos, nas conferências do em. 
presariado nacional, desfilam as rnzões mais profundas que acla
ram o assunto, ao lado das paixões ideológicas. menos 
compronietidas com a busca de soluções. 

. Entendo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, que o atual 
Sistema Tributário da União deve ser revisto. Quanto menos não 
fosse, pela insuportável nmitiplicidade de tributos que anasta, por 
seu tumo, um cortejo itritante de proceclinientoS burocl'áticos in
compatíveis com a m.odemidade que a Nação brasileD:a tanto al
meja. 

E digo desta tribuna, preclaros companheiros de Congresso, 
afnmando com ênfase que não me movem nem o viés ideológico 
nem tampouco o mesquinho interesse da regionalidade. que, ca
nhestnunente. para dizer o menos, s6 enxerga a província, cOmo se 
esta pudesse sobreviver sem a fortaleza da federação. 

Não é a paixão ideológica que me conduz, Sr. Presidente, 
porque simplesmente não atino com a natureza política da estrutu
ra tributária. Não vejo, _por_exemplo. cÕIQ:O se pode distinguir entre 
o imposto de renda conmnista, h'beral ou social-democrata. Haverá 
alguém capaz de fazê.. !o? 
_ _ __ Dir-se-ia,. apressadamente. que esse traço ideológico reside 

__ nas alíquotas cobmdas e nas necessárias regras da incidência do 
tributo. Ora, Sr. Presidente, a =cita íJSCal de qualquer nação re
toma sempre à sociedade: de modo direto, pela via da politica dis
tributiva dos serviços do Estado; e, de modo indireto, por meio do 
CllSteio admioistrativo e dos. hoje, imprescindíveis investimentos 
doEstado. 

Assim. nessa questão tnõutãria. creio que, antes que a pai
xio nos iniba o raciocúúo. devemos entender-nos a respeito dos 
prlÍicípios. E estes, nobres Colegas. não sendo absolutamente ideo
lógicos. devem ter outra natureza que nos cumpre encontiar. En· 
tendo, desse modo. que devemos partir de três premissas par.>. 
tratar esse assunto - se me permitem a modéstia- com a necessá
ria sabedoria. 

. Em primeiro lugar, deve-se promover ampla refonna tribu
taria que não seja aooimada de remendo tnlmtário. Com efeito, Sr. 
Presidente, todos estamos saturados de consertos aligeirados que, 
no geral, redundam apenas em anmento da carga tributária do Es
tado como, por exemplo, o que ocorreu há dois anos com a im-. 
plantação do IP~. mais um imposto que sobrecaz:regou o bolso 
do oontribuime brasileiro. 

_O Sr.Mauro Benevides-Permite V.Ex111 umaparte? 
O SR. JÚUO CAMPOS - Com muita homa, Senador 

Mauro Benevides. 
O Sr. Maw;o Benevkles - V. &•, ao relembrar o IPMF, 

que representou, sem dúvida, sacrificio para milhões de usuários 
da rede bancária brasileira, pennitiu-me destacar neste aparte que 
esse imposto v~-se finar no pl'Óximo dia 31. Eu mesmo sou autor 
de um projeto, apresentado em agosto deste ano à Casa, propondo 
sua extinção; O -projeto não foi apreciado em razão da dificuldade 
de quorum naquela fase que antecedeu a eleição de 3 de rutpbro • 
O que é mais sério e mâis grave é que~ diante da proximidade do 
término de vigência do IPMF, o Governo estaria oogitando de um 
novo imposto exatamente par.>. ocupar o lugar do IPMF. Ora, sabe 
V. Ex .. que o JPMF, como o próprio nome indica, é tim imposto 
provisório. Como se vai, então, dar peq>etuidade a um imposto, 
mesmo com outro nome, quando se espemv~r que. no dia 31, as 
contas públicas estivessem atendidas em função da =adação 
daquele tributo? Como se vai. agora, cogitar exatamente de reabi
litar, com outro nome. esse imposto 'ou QUtra modalidade de im~ 

· posto, par.>. atingir, diretamente, o piÓpriO povo brasileiro? V. Ex' 
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.. .., se reportar a esse assunto, pen;nitin-rii.e futetferir no sa:niiscur- Eles responderam: - "São dracmas". (Moedas). Jesus xeplicou
sopar.l fazer SUigi:rumsentimento de reaçãoa essa perspectiva de lhes:- ''Dai a CéSar o que é de César. e a Deus o que é de Deus." 
se criar mais um buposto, quando aquele instbufdo até 31 de de- Se desde os tempos de Jesus Cristo já se teve uma defuúção lapi
zembro tinha auactezísticas rigorosamente provisórias. dar em função de uma dúvida. quanto mais hoj~ ttiil novecentos e 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Realmente, o IPMF - que, em noventa e quatro anos depois, prnticamente no le!.1:eiro milênio, 
boa h~ já está chegando ao seu fmal-~ disse para que veio. com a complexidade da vida modema! Há que se ver duas coisas: 
Diziam os seus autores que ele seria provisório para cobrir um dé- primeiro. a origem de quem paga o imposto; segundo, a questão da 
ficit do caixa do Tesouro Nacional. No entanto. cobrou-se., nesses carga tributária, que está pesada; e, em especial. a questão do Fun-
deis anos, esse imposto, e até hoje continiwnoS com 4éficit no Te- do de Participação. Os Constituintes de: 1988 promoveram a repar-
scmo Nacional tição. beneficiando Estados e Municípios, mas isso 'ainda Dão foi 

Espero que o Presidente eleito, Feinando Henrique Olnlo- suficiente. Sei que as prefeiturns e os governoS dos Estados têm 
se. Dão faça. no início do seu governo, uma pseudo-reforma tribu- problemas e a União tem mais aii:iga.. Refll'O-me agora especUJ.Ca
tária, mas envie uma reforma consolidada diminuindo o número mente ao Fundo de Participação. E oportuna a meDSagem de V. 
de impostos e, se possível, essa tremenda carga tributária que hoje Ex• e continuarei a otivi-lo interessadamente_. 
aflige os oomribuintes brasileiros. . . O SR. JÚLIO CAMPOS- RealmeiJte, nobre Senador Hugo 

Obrigado, Senador Mauro Benevides, pelo aparte de V. Ex". Napoleão, hoje, a carga tributária brasileiGt está oolocada. no contexto 
A sabedoria evangélica ensina-nos que não __ se põe remendo das nações, entre as mais elevadas. Em vários países que cresceram. 

novo em pano velho. Em razão disso. Sr. Presidente, pr<JP'?llho que se desenvolver.un. uma das JX>líticas de incentivo ao crescimento, 
que se examine uma nova proposta de tributação. descompromis- ao desenvolvimeoto.e à gexação de novos empregos foi justamente a 
sada desse sistema caótico de que estamos tentando nos desvenci- de diminuir a carga tnl:ut.ária.. No BI3Sil, ao çogt:rário, ~ ano para 
lhar sem saber como, infelizmente. ano, ao:menta-se essa carga tributária.. Hoje. O empresári.o, o produtor 

O segundo principio diretor dessa nova proposta cOOligura- lnsileiro, qualquer cidadão que prodUz l:iqueza neste País é acllacado 
se na detenninação politica da carga tributária global com que a prnticamente oom uma carga tributária de mais de 50% da sua produ
sociedade produtiva deve arcar. Não hã como fugir a essa ~da- ção. E um dos impostos mais in}lstos que existem neste Pais é o que 
de, porque a carga tribotária exoessiva se reduz sempre pela VJa da iDcide sobre os alimentos b&sicos. Agora, o Govemo está queiendo 
sonegação defensiva, de uma verdadeira anticarga oo, se adotar- fazer a dimimrição-
mos o neologismo, da antitributação. O Sr. Hugo Napoleão- Cesta básica, não é?, 

No bojo dessa alxmlagem, evidentemente, ta.mbêm há de se o SR. JÚLIO CAMPOS - A cesta báSica. E mn absw:do! 
tialar do acordo politico de caráter rej>artitivo da carga tribotária A oesta bãsica é o mínimo que um cidadão pobre pode adquirir. e 
entre os diversos setores -,ociais. Dessa fonna. Sr. Presidente, ele paga imposto como se estivesse adquiriri.do veículo, cigano, 
deve-se estabelecer de antemão o quantum de tnlmtos ·cabe a cada uísque e outros produtos tidos como supérfluos. Tenho certeza al>-
segmento produtivo, do Dle'Smo modo que_ se .bupõe f!XM as ali- so!uta de que não podentos continuar tendo de recolher 52 bupos-
quotas que hão de caber aos Estados federados e à União. tos. A papelada e a burocracia são suficientes para que o cidadão 

Fmalmente, nobres Senadores, devem . .ser detenninadas as que deve pagar impostos tenha yontade de cometer alguns erros, 
bases de incidôncia que, em nenhuma hipótese~ podent tangenciar não pagando 0 buposfu devido. E preferivel que haja menor~ 
a inconveniente proposta. do imposto \ÍDi.co. lncalveniente por tn"butária, com menos impostos e menor taxa, a fun de distributr 
uma razão muito simples que, estranhamente, jamais vem à baila essa carga por toda a população e contril:uir decisivamente para o 
quando se discute esse tema levado umito mais.J>ela paixão do que progtesso nacional. 
pelo criterioso exãme_ de tão grave problema. Sr. Presidente, Sxs. Senadores, essas são as za.zões que me 

É que, Sr. Presidente, a receita fl.SC31 deve ter caiá.ter de es- ttazem à tribuna. Estou convencido de que o atendimento dos 
tabilidade estatistica. Em outras palavns: ela deve ser reSiStente a princípios que acabo de anunciar pode constituir a base finDe de 
flutuações ocasjonais da conjuntura econllmica e até politica.. um amplo acordo patrocinado pelo Poder Legislativo para que, de 

Oxa, nobres Colegas, aoeitaf o imposto i:ínioo. significa pôr uma vez por todas. respondamos aos anseios da Nação por um 
em risco- inadmissível as receitas imprescindiveis à manutenção sistema tributário modemo e justo - que seja moderno, mas que 
das tarefas do Estado. · __ _________ seja também. justo para o nosso povo-, um sistema que não seja 

O Sr. Hugo Napoleão- Pemllte V. Ex• um aparte? esse conflituoso campo de choros e contestações, de prática do 
O SR. J(iLIO CAMPOS- Com prazer, ouço V. Ex". vergonhoso crime da sonegação e do nõo menos. hediondo crime 
O Sr. Hugo Napoleão pm;nente Senador Júlio CampoS, de extorsão. .. 

gostaria de dizer dà tempestividade do disCUISO de V. Ex" no m<>- Por isso, oonflop!enamenteemqueonovoPresidente, Feman-
meDto em que o Congresso Nacional se renova; no instante em do Henrique Cardoso, logo que assumir o seu mandato, convocará as 
que estão para tomar posse na Presidência e na V100-Presi~a lideranças mais expressivas deste Congresso a fiiD de prepaamnos 
da República os nossos Coleg•s Senadores Fernando Henrique nma refOI:Dlll tributária à alllml do que a Nação bJ:as~ espera. 
Canloso e Marco Maciel; nesta ocasião em que, realme~ vim- Eta. 

0 
que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

mos uma página da história do nosso País, penSo, assim como V. Muito obrigado. 
Ex.·~ que o imposto únlçp não seria a solução para esse gxave e 
agudo problema. que V. Ex• está abordando: a questão da refomaa Durante o discurso do- Sr. Júlio Campos, o Sr. 
tributária. TIVe a oportunidade de ser o professor_~ disciplina ''ln- Jacques Silva, deixa a cadeira da presidência, que é 
cen.ti.vos Fiscais'' no Jnstifu.fo de Ad.ministração e Gerência da Pon- ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente. 
tificia Universidade Católica do Rio de Janeiro- e recordo-me que o SR. REGINALDO DUARTE - Sr. Presidente, peço a 
em uma das minhas aulas fazia a evocaçáó da passagem do Evan- palavra para uma "breve comunicação. 
gelho, quando os judeus procur.!1"aDl a Cril;to para saber se era jus- E 
to ou não o tributo devido a César. E Jesus pediu para que eles O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena)- Tem V. x• a 
abrissem as mãos e perguntoo.-lhes: - liQ que teD.des nas mãos?'~ palavra. 
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O SR.. REGINALDO DUARTE (PSDB-CE. Para uma O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
breve comunicação. Sem revisão do =dor.) - Sr. Presidente, en- palavra ao nobre Senador Airton Oliveira. 
contra-se, nesta tarde, na região do Cariri. mais precisamente na O SR. AIRTON OLIVEIRA (PFL- AP. Pronuncia o se
minha tetTa. Juazeiro do Norte, o Sr. Ministro da Educação Muri- guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, por ser um 
tio Hingel que, acompanhado do prefeito municipal, está inaugu- país de dimensões continentais, no Brasil todos os problemas pare
rando a Escola Técnica FederaL cem ter um tamanho extraordinário, que exigem soluções quase 

Naturalmente, essa Escola trará, não someDfe para Juazeiro impossíveis.. O assunto que me tnlz aqui hoje inclui-se entre esses 
do Norte, mas também pam toda a região do Cariri, uma grande problemas. Trata-se do sistema educacional. cuja ineficácia atinge 
contribuição pa13. o ensino profissionalizante. milhares de crianças e adolescentes. exatamente as gerações que 

Em. o que tinha a dizer, Sr. Presidente. conduzirão este País no futuro. S-e queremoS colocar este País en-
Muito obrigado. Ire as nações do primeiro mundo, temos que tomar agora as deci-
COMPARECEM MAIS OS SRS: sões capazes de mudar o rumo do ensino no Brasil. 
Aureo Mello- Carlos Patrocínio- Dirceu Carneixt>- Hugo Da fonna como está direcionado, o sistema educaciooal 

Napoleão- Humberto Lucena- Jaxbas Passarinho- Jonas Pinbei- b:rasilei:J:o não levaií. eSte País a lugar nenhum._ E se não nos preo
ro- Reginaldo Duarte. cupannos com isso agora, depois sení tarde demais. A _v_~$de é 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, que a educação hoje é um privilégio das classes sociais que podem 
requerimento que será. lido pelo Sr. r• Secretário. pagai escola particular pam os filhos. porque o ensino público está 

É lidO guinte falido. ~stá falido pmque o Bxasil deixou de investir IfClll'SOS nes-
0 se sa área tão vital pam o desenvolvimento nacional. Acho importan-

REQUERil\fENTO No 942t DE 1994 te re~var que este não é o caso do Amapá. onde o governador 
Senhor Presidente. Anhíbal Barcellos tem dedicado todos os esforços à questão edu-
Requeiro, nos tennos do § 1• doart. 13, combinado com o cacional. . _ .. . .. _ . 

art. 38 do Regimento Intemo do Senado Federal. sejam coosídera- _Investir em educação é investir no desenvolvimento deste 
das como autorizadas minhas ausências aos trabalhos da_ Casa no Pais. E criar condições para que. no fumro. essas gernções tenham 
per!odo de r2 de setembro a 7 de.novembro do COI:rente ano. por competência pam .produzir e ampliar as riquezas nacionais. É fun-
motivos de saúde, conforme comprova Atestado Médico. damental aprovarmos leis capazes de recupernr a qualidade do 

Brasília; 5 de diii.embro de 1994.;... Senador Pedro SimoJL aprendizado nas es<JOlas públicas, motivar o ensino .técnico e esti-
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena } - Em votação o muiar o professor. E lastimável que os professores brasileiros rece
• to bam salários tão inisóri6s e muitas vezes atrasados. quando a requenmen • 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perilúin~ :Sen- , missão deles é preparar a mão-de-obra do futuro. 

tados. (Pausa.) Se quisermos constluir UIXL3. sociedade justa temos que te-
Aprovado. peitsar o ensirio pú~lico ~ devemos· começar refonnulando e~a 
Fica concedida a licença requerida. questão. O primeiro problema a ser repensado é o da evasão esco-
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_ Sobre a n:ieSá. · lar. Acreditava-se que metade das crianças biasileints abaudonava 

requerimento que sexá lido pelo Sr. 1 o S~o. · a escola entre o primeiro e o segundo ano por falta de estímulo. 
Mas isso não é vetdade. O que se constata hoje é que as crianças 

É lido o seguinte são reprovadas e abandonam a escola, não por falta de inteligên-
REQUERIMENTO N" 943, DE 1994 cia, mas porque o ensino oferecido é ruim. 

Outrn crença que começa a ser demolida é a de que o gran
de problema do eusino é a falta de escolas. Na verdade, há escola 
pam todos. à exceção de alguns lugares mais IDÍseiáveis deste 
Pais. O que.se conclui disso tudo é que o sistema educacional bra
sileiro está doeme não na sua estrutma. fisica, mas na oferta do en
sino. Õ qile precisamos ~ é melhcii:ar o ensino e isso se faz 
investindo nos professores. E aperfeiçoando os professores que va
mos melhorar as gelações que estão agora na escola. 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do art. r3, § r•, do Regimento futemo 

do Senado Federal, que seja considerada como licença autorizada 
minha ausência aos trabalhos desta Casa nos dias r", 3, 4, 7, r o e 
r6denovembro p.p,quaudoestive emalividades no meu Estado. 

Sala das Sessões, 5 de dezemi:ro de 1994.- Senador Dir
a:u Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A votação do 
. requerimento fica adiada por falta de quorum. · · · 
· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
dispensa, na presente sessão, o perlodo destinado à Ordem do Dia, 
nostennos doart. 174doRegimeutolnlemo. 

O Sr. Jacques Silva - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jllcques Silva. 

O SR. JACQUES SIL V A..(PMDB - GO. Pela a:dem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, pedi a palavra apenas pam la
mentar o faleeimento, ocouido ontem, na Cidade de Anápo!is, da 
filha do nosso ilnstre Prefeito Volnei Martins, moça de pooco mais 
de 30 anos. que, repentinamente, faleceu, deixando;· com certeza, 
muita saudade, não s6 pam seus familiares, mas para todos nós 
que éounos seus amigos. 

Fica aqui o meu regislro • 

... .,, ... _.. ·------

Ampliar a todos o ensino fundamen1al e eliminar o analfa
betismo é coudição essencial pam que o Brasil cooSiga o desen
volvimento soçia1. e econômico que tanto deseja. O envolvimento 
da classe política num projeto de ednc•ção de boa qualidade é req
uisito essencial para Colocar o ensino básico no alto das priorida
des nacionais. E eu entendo que iSso é paSsivei. basta que lutemos 
para isso. .. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O PRESIDENTE_ (Humberto Lucena)- Coucedo a palavra 

ao nobre Senador César Diàs. · 
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Pronuncia o seguinte 

discutso.)- Sr. Presidente, St's e SIS. Senadores, assomamos hoje 
à tribuna com o propósito de prommciar uma alocução a favor da 
agricultura deste imenso norte do País, no qual se localiza nosso 
Estado de origem, Roraima. 

_Inúmeias vezes fiCamos a izrulginãr qual não poderia ser a 
contribuição da Região Norte - um verdadeiro continente dentro 

-~~~--.-.,._,..-... ,......:. --~~·----·------.,.,.·-··-··~-- ····--
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de outro continente, que é o Brasil -? contribuiçao em riquezas 
para o progresso e paxa o bem~estar de nosso povo, caso essa re
gião recebesse apenas um pouco mais do que a escassa atenção 
que tem lhe sido dispensada pelo Govemo Federal. 

Excetuando a reduri.díssima área da Zona Franca de 
Manaus, cuja economia é notadamente de natureza mercantil 
ou se ocupa da montagem de componentes de bens indus
triais, a atividade econõmica predominante na região Norte 
inscreve-se no setor primário. Aí se incluem, ao lado do ex
trativismo e da mineração, a agroindústria, que cohslitui não 
somente a mais legitima e v~dadeira vocação económica 
dos estados do Norte, mas também a atividade que tem po
tencial para imprimir maior expansão da renda agregada da
quela economia regionaL 

Acontece que, como todos ·sabemos, a agricultuia, em 
qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade OQillllizada 
nos moldes capitalistas, não floresce e não se desenvolve se 
não puijer contar com o apoio impreScindível dos subsídios es
tatais. E assim nos países em vias de desenvolvimento, é assim 
nos países desenvolvidos. Nos seis últimos anos. quando acom
panhamos as divergências e também os esforços de entendi
mento entre as grandes potências econ.êmicas do planeta, 
transconidos: ao longo das conversaçõe~ diplomáticas no âmbi
to da Rodada Uruguai, pudemos constatar a veracidade do que 
acabamos: de afumar. Vimos que todo_ setor agócola de todos 
os países é subsidiado. - -

A agricultura mais moderna do mundo, pertencente ao 
país, dentre todos, mais refratário ao pagamento de impostos: 
ao Governo e mais antipático aos gastos. públicos, os Esta
dos: Unidos. essa agricultura é subsidiada. Sob~ a ~gricultu
ra da Europa e do Japão .nem se fala! Os Estados Unidos 
passaram boa parte das reuniões da Rodada Uruguai tentan
do pressionar a Eu~pa e o Japão para reduzirem seus.subsí-. 
dios a patamares compatíveis com os seus - e praticamente 
nada conseguiram. 

Citamos esses fatos da politica e da economia intemacioDal 
para que fique evidente quanto está deslocada a discussão sobre o 
fim ou a redução substancial dos subsidiO$ à agricultura no -~rasiL 
Se as grandes potências não podem prescindir dos subsídios, ima
ginem o Brasil e, ainda por cima, imaginem as regiões mais atrasa
das e lon_gfnquas dos grandes centros consumidores do País! 
Retilar os subsídios à agricultui:a., em especial à agrirultura das re
giões mais afastadas, seria o mesmo do que asSinai" o ateStado de 
óbito de oossa agroindústria. Num pais que precisa w:gentemeDle 
aumentar sua produção agrlcola, onde há 32 milhões de famintos, 
as cooseqüências nefastas de um ato tão insanO Seiiam iD.calculá
veis e imprevisíveis. 

Não deixa de ser sintomático de nossa memalidade politica 
que, quando se fale em austeridade e em equilibrio das contas pú
blicas, se pense logo em cortar subsidies à agric:ultu:m. que é a ati
vidade mais importante dos Estados da Federação mais pobres e 
que representa nada mai~ nada menos do que o setor que fomece 
alimenlos à população. 

Enquanto isso, o Govemo inventa a Taxa de Juros de Lon_
go I'Iazo, com alíquotas abaixo das do mercado, para corrigir os 
empréstimos do BNDES às empresas, subsidiaudo, dessa forma, a 
indústria.. Cria incentivos flSCSis às montadoras pata aumentar a 
produção de canos: populares e, assim, subsidia a indústria mto
mobilística. E. como se não bastasse; no o:ímnlo dos absurdos, so
corre bancos privados e estaduais em dificuldades com liDhas de 
Ciédito a juros subsidiados, tr.msferindo, portanto, dinheirO piíbli-

co ao setor econ8mico que mais prosperou e que mais engordou 
com a superinflação dos últimos anos. Nesse momento. como po
demos ver, de muita austeridade, querem acabar com os subsídios 
da agricultura?! 

Gosta:óamos de temrinar este pronunciamento com algum~:-; 
palav:ms sobre a agricultura de ROI3ima.. Nosso estado tem luta<k: 
com. muita. di:fi.Cllldade, mas também com muita vontade de ven
cer, para conseguir atingir aquele estádio em que sua economia 
seja capaz de produzir, com sobJ:as, o que sua população cousome. 
dentro, é claro-. de um ambiente de trocas com as demais unidades 
da Federação e de cooperação com a economia nacional como um 
todo. De todos os estados. s:om.os talvez o mais distante dos gran
des centros consumidores. Sem sombra de dúvida, podemos nos 
considerar a fri::nteira da fronteira agticol3.. Nossa,s estr~ são 
ruins, ~cas são asfaUadas, e passam o periodo das chuvas prati
camente intransitáveis. Nesse contexto, os custos de transporte 
para escoar nossa produção agricola são enormes. Dessa forma. a 
agricultura de Roraima sem os subsídios estatais simplesmente rJio 
eXistiria. 

Assim. queremos chamar a atenção dos nobres Senado:~~ 
para o perigo dessa conversa equivocada sobre fim de subsídios 
na agricultura. Principalmente os estados do Norte, regiões 
mais afastadas e mais pobres, que representam hoje o pioneiris
mo de nossa gente em busca de melhores oportunidades de 
vida, esses estados não sobreviveriam caso lhes: fossem retira
dos ou diminuídos os subsídios à a_gricultura. Pensemo~ nc~se 
fato enquanto assistimos à distribuição de benesses com o di
nheiro público para os setores econômicos mais poderosos. que 
sempre amnnam um jeito de fazerem ouvir seus interesses pc
las autoridades da área econômica. 

Muito obrigado, Sr. Ptesidente. 

O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos) - Na presente ses
são, tenninou.- o prazo para a apresentação de emendas ao Projc[o 
de Lei da Câmara n• 126/94 (n• 4.604/94, na Casa ôe origem). ck 
iniciativa do Ministério Público da União. que inclui as categorias 
funcionais de Auxiliares de TtaDSporte, Administrativo. de Vigi: 
1ância e Axtesanato, no nível de assistente. e dá outras providên
cias. 

O projeto não reoebeu emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)- Nada mais havon· 
do a tratar, a Ptesidência vai encerrar os babalhos, convocando 
sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h30min. com a se
guinte 

ORDEMDODIA 
-1-

REQUERJMENTO N" 861, DE 1994 

Votação;emtumoúnico, do Requerimento n"861, de 1994, 
do Senador Eduanio SUplicy, soliCitando, nos temeis regimentais, a 
inchlsão em Ordem do Dia. do Projeto de Lei.do Senado n°_108,. de 
1993, de sua autoria, que modifica o panigrafo 1• do art. 74 do Có
digo de Processo Penal para incluir na competência do Tribunal do 
Júri o jllgamento de crimes contra a Adminis~ção J>ú:,lba. v á.; .. 
tema Financeiro Nacional, a Seguridade Social e a Or·.;e<n ':' 5:·- ·~

ria. 
O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos) - Está encenada a 

sessão. 
(Levanza...u_ a sessão à.sl6h&nin.) 

· .. -~. 
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Ata da 178a Sessão, em 5 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Eresidência do Sr. Nabor Júnior 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTVS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Akton Oliveirii .c Alexan&.· éOsii ·.:. Aíuízio Bezeoa - -Au
reo Mello - Carlos Patroclnio- César Dias- Dario Pereiia - Dir
ceu cam:iro - Epitácio Cafeteiia - Esperidião Amin - Flaviano 
Melo- Gilberto Miianda - Hugo Napoleão- Humberto Lucema
Jacques Silva- Jaxbas Passarinho- João Calmou- João Rocha
Jonas Pinheiro - Josa~a<. Marinho -José Pau)o Biso!-: Júlio 
Campos - Júnia Ma:rise - Lourival Baptista - Magno Bacelar -
Matn:ício Con€a - Mauro Benevides -- Meira Filho - Moisés 
Abião- Nabor Júnior.:_ Nelson Cameiro- Raimundo Lira- Regi
naldo Duarte- Ronaldo Anlgi!o- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. S~. Havendo número 
regimental. declaro aberta a sessão. - __ - -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos lcibalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que ser.í lido pelo Sr. 1° Secre-

tário. 

É lido o seguinte 

Oficio n° 147/94- GABAB 

REQUERIMENTO N° 944, DE 1994 

Bmsilia, DF, 5 de dezembro de 1994 
Senhor Presidente, 
Requeiro~ nos tennos regimentais, que seja considerado 

como licença autorizada meu afastamento nas_ sessões nos: dias :4, 
7, 8, 9, 10, 16, 17, 18. 21 e 22 de novembro de 1994, em função 
do pleito eleitoral em meu Estado. 

Sala das Sessões, 5 de deumbro de 1994.- Senador Alui
zio Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A votação do re
querimento fica adiada por falta de quorum. 

Não há <>ra<loms inscritos. 
Passa-se à 

ORDEMDODIA 
Item 1: 

Votação, emtnmoúnioo, doRequeiimen!On° 861,de 1994, 
do Senado< Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 108. 
de 1993, de sua autoria, que modifica o parágrafo ] 0 do art. 74 do 
Código_ dt: Processo Penal para incluir na CtJmpetência do Tribu
nal do Jiíri o julgamemo de crimes CtJ711ra a Administração Públi
ca, o Sistema Financeiro Nacional, a Seguridade Social e a 
Onkm Tributmia. 

A votação fica adiada poc falta de quorum • 
. -O SR. PRESIDENTE (Nabor: Júnior)- A Presidência con

voca sessão exaaordinária a realizar-se amanhã, /is 10h30min, 
coma seguinte 

ORDEM DO DIA 
REQUERIMENTO N° 861, DE 1994 

Votação, em tumoúnico, do Requerimento n° 861, de 1994, 
do Senador Eduardo Snplicy, solicitando, nos termos regimentais, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 108, 
de !993, de sua 8ll!oria, que modilica o palllgrafo 1° do art 74 do 
Código de Processo Penal para incluir na competência do Tnbunal 
do Júri o julgamento de crimes contx>. a Adminisb:ação Pública, o 
Sistema Finauceiro Nacional, a Seguridade Social e a Ordem Tri
butária. 

O SR. PRESIDENTE (Naboc Júnior) - Está encemda a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h47min.) 
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DIÁRIO 
ANO XLIX- N•154 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 1994 BRASÍLIA-DF 

CONGRESSO NACIONAL---
_ (*) EMENDAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 1995 

EMENDAS" APRESENTADAS PERANTE A CDMISSÃb MISTA, 
DESTINADA A EXAMINAR E EMitiR PARECER SOBRE A 
MEDrDA PROVISÓRIA N°.728, DE 2S DE NOVEMBRO 
DE 1994, QUE "DISPOE SOBRE O VALOR DO SALARIO 
MINIMill, ALTERA DISPOSIÇOES DAS LEIS N• 8.212 E N• 
8.213, AMBAS DE 24 DE JULHO DE 1991, E DA OUTRAS 
PROVIDêNCIAS", (Reedição da MP n• 679/94): 

CONGRESSISTAS ·• 

Deputado A-RNALDO FAR1A OE SÁ .•.•. 

• Deputado JOSé; MARIA EYMAEL ••.••.. 

Deputado "ooe_LMO LEÃO ...•.•..••.. 

Deputado ":AULO PAIM .....•.•••.•. 

016 

004 

014, 015 

001, 005, 0011, 008, 
009, OH!, 011, 012, 
013 

Deputado VALDIR CQLATTO ...•.•••. · - 007 

Deputado VICTOR FACCIONI •..••••.•• - 002, 003 

0000í 

MEDIDA PROVISÓRIA N"72B, da 25 da novembro da 1994 

(DO PODER EXECUTIVO) 

"Dispila sobra o valor do salário mfnlmo, 
altera dispositiws das Leis n<s 8.212 a 

(•) Serão publicado& em :rupic~nto ã-prcsetÚe edição. -
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EXPEDIEN1E 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGAC!EL DA SILVA MAlA 

DIÁRIO DO CONCl'-llSSO NACIONAL 

Impresso sob responsabiliOade da Mesa do Seoado Fed=l 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTODAPAZJÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUIINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

ASSINATURAS 
Semestral --
Tiragem: 850 exemr : -

R$23,54 

8.213, ambas de 24 de julho de 1991, o 
dá outras providências_" 

EMENDA MODIFICATIVA 

· ... • Art. 1•- A·partir·de 1• de dezl!mblo de 1994 o salário mlnimo -.!i 
lixado em RS100,00(cem reais), RS 3,33·(·Três roais o trinta o b-6. centavos) diários o 
RS,046(quamnla e seis cantaws) txxmos. · 

- JUSTIFICATIVA 

O salário mlni_mo-né> Bras~,.~se, ~,;,.,;tt.;,- p(,i-iãrÇa d6-~ 
·de collversão- pok>_~l""'! _Roo!, em Somente RS?O,OO:Trat'a-Se do JJIII'dos 

. Va:1ores mas. baixos cte sua hi;;tóri!!. e .o. rnfi~i.s ba~ dOs' últimos 4'artoS~ em·OLJtubro de 
1991 o salário mínimo ofotiva11\9111<1 PllQO cl1egc!,l. a ÜS$99. o, em mato do 199:1. foi ·do 
uss8o. Com um salário mínimo nestes patarnaieS; fica àimpoi:>motiaa a'sobl'ovivência 
da classe trabalhadora monos favorecida, ospecialmonta em face dos aumentos do 
preços verificados desde a entrada em vigor da URV. A nossa proposta <í de '!"" em 
'dezembro do 1994 este valor atinja o valor do R$100,00. Embora não es!eja oxploCíiC na 
MP 728, e pam que não haja dúvidaS, fica garantido, aos beneficiários da Previdência 
Social, o reajustil dado ao Salário mini~. 

SALA DAS SESSOES, 29 DE NOVEMBRO DE 1994. 

~-ri-..r.-r' -:;;,;.\lt.o -:p I\\ i:\ 
- ~T/'V-S . -·. 
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HF"0072S 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
r:z;;· 1 9: 1 r -da Proviaória 728/!14 

Í
. - . .. ---·- ·- _..,,~,_. 

_ DEPUTMJO VICTm FACI;IONI 

r l"il -- zr:_._..,..:,..,;.: _3~ __ ..... 4_~·-- 9_J·.-· .. ~- ]' 

-· 
JUSTIFICATIVA 

O Art. 2!1 da llodida Pr<JViaãria altara. a Art. 30 do Loi 8.212 do 24 do1 
julho da 1.991, que diap&t DObre a orgwüza;lo a o custeio da 5agur1dada Social ... 
D rotorido artigo 30 oat.ipula a data da rocol.hiMBnto dae ccntrfhuiçt5e- sociai.tl 
devidas a 519J;ridackt Social, cuja arrocQrfeç.Bn t'ica a cargo da Instituto ~ 
da Segura Social - INSS. 

Pratanda a flledida Prviaária eatabeloc::er o ~ da cantri.buiçao 
ira::J.danta adJre a ra.nuaç&J paga ... trabalhadoras ... go:ral. aaja uf'etuada no 
dia 02 do liAs eagu1nte ., de CD~~P~tln::ia daqual.a ~to. IJbsarvo...aa, contudo, 
cp~ a ConnnJid8çlkt daa l:ttia da Trabalho det:eraina qJe o ~to dos aalirios 
podará-- atá a SD dia útU da liAs aboeqo""""' ao da ._tiv•_~-W; 
cia. Aasill senda podar..-. ,.. defrontar ca. ..- quadro • ..., a contribuiçlo po

dará aor recolhida aos cal"ratll do INSS antas ...., do sal.âriD aobra o qual ln::ida 
ter sido. paga .oo trabal.ha:lor. Nesta caao, ~ia diac:utir a conahitucionali
dodll. da fladida Provisória, aléa do rato i.nuqtiivocO da QUII trata gnn:tus diti 
das oporacionu.is para os .-preaaa fiiiÍ goral.. · · · 

c·--- ___ : ___ u ~~Qc -. -. ------------_l 
-. ---------·-m -----~ ' -

------- ----- --------~--
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Hr'-00728 

J APRESENTAÇÃO DE· EMENDAS 0000~--.:~ 

--l 
-·-----~~ 

I' ,:J ~-- l 
2!1 ..;;;;:;~-----~·-----·h~ 

Acr~• .:1 Art. ?a • Plad1da Provia6rie, na' rada;la prqxMSta ri· . 
ao Art. :50 da l.ai nR 8.212, do 24 do julho do 1.991, ..,. a radaçlo - pala l.ai 
na a.260, c11t os de j...ua da 1.993, o aagu.1nta inci~K~ , onde coubar: 

ftArt. 30 •••••••••••••••••••••••••• ~······························· 

:JJSTIFICATIVA 

O Art. 2R da fladidlll Proviaária antacipou para o d1a 02 de ceda 
IIAe, 110 inviis do dia 00, cs:.a ara Mtari~te, o reco~ dll contr~ 
aocial d8S ..Prosao para a Sogurii:lode · Soci.t.-

Esta anhripeçlo ' Qp.ir&i~ illposãtvel de aer d:JMrvadll, 
par~ta pal.aa m.c.r: ..... = • Blllpreeal!l dEI paquuna porte. 

' · • · · Assbl, .. conocnlnciil cm~ o trataEnto direrancia:Jo praviata no 
Art. 179 da Con5tituiçfto paN • atera o ~ IIJIIIIU'8888, eotcu apraaant.w1do ..., 
ta &Enda, que aapero aaja a:olhida. · 

---&~~Cj~------------J 

HP0072S 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
'0010'04' 

w-----------~~ 
EflENOA li: l'tEOIA PRDVISORIA NG 't:lti da 25/11/94 

DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL 

10-- 20-- 30·-=- 4@-_,.. •o--m.r.---.. 
a•'-;:-::-J 

7 •• 

Acraecantar-so ao Art. 2R o·eeguinta parágrafo Gnieo: 
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"Art. 21Z" 

§ Onico - As microamprasas a as ompresas 
do pequeno porto, assim definidas pelo ar~ 

2g da Lei 8.964 da 28 da março da 1994, r~ 

colherAc as contribuiçaas a que sa rarare 

o art. 30 de Lei 8.212, de 24 da julho do 

1991, at& o oitavo dia do mfta sag~inta ao 

da compatAncia. 

JUSTIFICATIVA 

A presenta emenda vida definir um prazo razofivo! de rac~ 
l'himonto ~o JNSS, para, aa •.icroemprasas a as empresas dê pequeno po!. 
te, parmitindo o funcionamanto adequado da!aa. 

HP007i2B 

00005 
MEDIDA PROVISOruA N"728, 25 de novembro DE 1994 

.(DO PODER EXECUTIVO) 

"Di~ scbre o valor do salário mlnimo, 
al\enl dispositivos das Leis n's 8.212 o 
8.213, -de 24 de julhO do 1991 ... 
dá outras providências." 

EMENDA SUPRESSIVA 

SUprimO-se no art. 3", na Medido PR>Yisória 728194, o inciso 
111 do parãgrafo único do art. 106, com a radaçilo doda pela Lei 8.87ll, do 15 de 
abril de 1994. 

JUSTIFICATIVA 

Aaoclitamos que deVe ser mantida a doc:laral;lio doda pelo 
Mínistéin> 'Público prec:criizado nos moldes da radaçilo anterior da Lili a ser 
modificada, uma vez que todo os doc:umeniDs e as prwidênciaS legais P!ll'l a 
coíiiC8SSAo do benellcios ficariam _,.,. na mAo da l'revidanda Social, que tem 
"""""" a última palavra sobra o reconhecimac 11D ou nllo de tais docurllenlaS 
comprabal6o ios. . 

Sala elas-· 29 do novembro do1994. 

Quarta-feira 7 7947 
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00006-

MEDIDA PROVISORIA N"728, 25 da novembro DE 1994 

(DO PODER EXECUTIVO) 

"'isp!le sobnt o valor do salário minimo, 
altera dispooitivos das Leis n"s 11.212 e 
a213, ambas da 24 da julho da 1991, e 
dá outras provid6ndas." 

EMENDA MODIFICATIVA 

Alttlnl-sa no art.3" da MP 72!1194, a radaçao proposta ao 
art.143 da Lei 11"8.213, da 24 da julho da 1994, para a seguinte: 

Art. 143. o - nnl ora enquadrado oom ·-otxigalócõo do Regime Geral da Previd6licia Social, na forma da ali,_ "a" do 
inciso I, ou do inciso IV ou VIl do art. 11 -l.ai. poda._..,. --ia 
por idade, no valor de, pelo mencs; 1 (1.111) ...- mlnimo, d<.mnle 15 "(quinZe) 
anos, CCI- 8 partir da data da vigência - Lei, - que oampRMO O 
em cicio da atividade nnl, ainda que da forma dascanli11.18, no perfodo antar1or 
ao roqueMaiiD do -. igual ao núrnolo da """""' COio6SjJCAodantes à 
carênd8 do-benalido. 

Plll'llgnlro único - Senl fÍic:ultado , ainda, ao segurado ou aos 
seus dapoo odao otas, ccnrcnne o caso, o raoobiii'HII1ID da awcilicHioenÇa. 
--"' invalideZ, auxllio-rec:lusila ou penliio por """"'- no valor 
da1(um) ~imo • .,.,_ a partir da doia da vigência da Lei 11"8.213, da 
24 da abril da 1991,- que seja""""'"""' o . ..-ciciO da aiMd8dol nnl 
""" últimoo 5(cinco) anos anteoiocas llo daboo do roquerirnen!l>, mosno da forma 
dalcciniiiiUII.. nAo .. pelicado" - perfodÓ, para o segurado eopecilll, o 
dispoooiD no incãoo 1 do art. 39. 

Saladas SI ,;;.;.;-29d.. l1<l'olémbro da 1994. 

Dezembro de 1994 

APRESENTAÇÃO DE EMENDA,S · l_ ..... :i'i'P00728 

00007 J 
l 
J 

G~;~ ._c_;::;;;-::....._·· __________ -'r,_·~_·~~~~~~~~~-""~'"""-"-·-~ __ ___,. 
r.---------------------------~--------------------------, 

OA ... aa a al!nea "b" do inciso-I po Art!'go 30 a seguinte redaçi!lio: 

" 



Dezembro de 1994 DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Ar L 30 ••• 

I - - -
b) recolher o produto arrecadado na forma da al!nea anterior, a·saim 

como as cor~tribuiçõa~ a ser c·argo incidente~ sobre as-- remunerações 

pagas ou creditadas, a qualquer t!tulo, inclusive adiantamentos aos 

seguradas empregados, empresários, trabalhadores avulsos a auteno

mos a seu serviço, no dia B do mês seguinte ao do competlncia, pro~ 

rogando o p~a~o para o pri~eiro dia útil subssqüênte se o vencimen

to cair em dia em que nlo -haja expediente bancário; 

JUSTifiCATIVA 

A alt&raçAo do prazo do recolhimento das contribuiç~es sociais 
para beneficio e custeio da Pravidancia Social, do dia OS do mAs 

subseqüênt,e, trouxa transtornos a enus às empresas, uma vez qua' es

tas têm q~o fechar a folha· da pagamento no 12 dia do mês sub5eqüên
ta a no dia seguinte já recol~er as referidas contt'ibuições, 

- ' 

MEDIDA PROVISÓRIA N"728, de 25 de novembro de 1994 

(DO PODER EXECUTIVO) 

EMENDA ADITIVA 

"'illpOO sobro o valor do sallirio minimo, 
altera disjxJsitivos das Lois nos 8.212. e 
8-213, -de 24 de julho de 1991, .. 
dá outras providências.• 

iNCLUA-5E ONDE COUBER O'SEGUINTE ARTIGO: 

Ali. O podenle oompra do salário mínimO será presermdo,a partir 
de 1• de outubro de 1994, mediante a apltcaçila da variaçilo integral do IPC-r sempre 
que a variac;ao acumulada uHrapossar 5%(cinc:o por cento). 

QWu:ta-feira 7 7949 

I 



795{) Quarta-feim 7 DIÁRIO DO CoNGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

JUSTIFICATIVA 

~a pooteç!lo do seu poder do compra rnedianlll a fimção 
do regra do reajuste """""" que a inllaçêo medida em Real (IPC-<") ulb III' 5%, 
- , assim, o seu ccnge1amento e a sua perda mensal, caso ocorra 1.111 
processo lnllecionário . 

;Sala das Sessões, 29 do novamlxc do 1994. 

'"0009 

MEDIDA PROVISÇIRIA N"728, do 25 do novembro do 1994 

(DO POD~ EXECUTIVO) 

EMENDA ADITIVA 

"Displ!e sabre o valor do salário minimo, 
aJtora dispositivos das Leis n"s 8.212 e 
8.213, ambas do 24 do julho de 1991, e 
dá outras providências .• 

INCLUA-sE ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO: 

Art. Por ocasiao da rescisao do contrato do trabalho, o empregado 
I1ICeben! a maior~ assim consic:lorada para efeito do cálallo das -
ruscisórias, aquele rtlalbido no periodo, acrascido da variação do IPC-r acunulado 
entra o dia 1• do julho de 1994 até a data da demissao. 

Sala das Saas6es, 30 do novembro do 1994. 

Dezembro de 1994 
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HPc;~:072G 

000:1.0 

MEDIDA PROVISÓRIA N"728, de 2!! de novembro de 1994 

(DO PODER EXEClJTIVO) 

EMENDA ADITIVA 

"Disp6e solxe o valór do salário 
mfnimo, aKem dispositivos das Leis n"s 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e dá outras prcvidêncies. • 

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUimE ARTIGO : 
Att. Por ocasillo de rescisilc do contrato de trabalho, o eu4Aogado 

racebenl a maior remuneraçtlo, assim considerada. para feito de cálculo das vecbaa 
rescisórias, aquela peo cabida no periodo ac:RISCida de variaçao acumu,_ do IPC-r 
desde a última data-base até a data da demissão. 

sara das SessOes. :30 de novembi'D <Se 1994. 

000i.:i.. 

MEDIDÃ PROVISÓRIA N"72B, de 25 de novembro de 1994 

(DO PODER EXEClJTIVO) 

EMENDA ADITIVA 

"Disp6e sobre o valor do salário mlnlmo, 
aliara dispositivos das Leis rts 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991;·" 
dá outras providências.· 

. INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUimE ARTIGO: 
·. 

Att. No caso de extii'IÇI'Io do IPC-r, seni pago inlegral"*1t8. o _, 
valor ac:umufado, aos b-lllldotes 9 aos- c:cntinuados da Pr8vidência Social, 
en1nt 1"de julho de 1994 9 a data de- exlinçllo. Sala--· 30 de IKM!II1bro de 1994. 
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000:1.2 

MEDIDA PROVISORIA N"728, de 25 de novembro de 1994 

(DO PODER EXECUTIVO) 

EMENDA ADITIVA 

"Disp6e sobre o valor do salário mlnimo, 
aliem dispositivos das Leis n"s 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 
dé outras providências." 

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO: 

Art A partir de ~icaçAo - lei, o salério mínimo atual será 
reajUstado com o aaéscimo do percantUal do IPC-r acunulado desde 1• de julho de 
1994, e PSAO no mês ~ior. . 

Sala das-· 30 de novembro de 1994. 

t~F"0072'8 

MEDIDA PROVISÓRIA N"728, de 25 de novembro de 1994 

(DO PODER EXECUTIVO) 

EMENDA ADITIVA 

"'isp6e sobre o valor do salário mínimo, 
aliem dispositivos das Leis n"s 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 
dé outras providências .• 

. INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO : 

Art O percentual de roajulle do salério mfnímo s<ri estundido, 
também, aos -cios da pollllaçilo continuada da PravidenCía Social. 

Sala das S111116es, 30 de novembn:t de 1994. 

Dezembro de 1994 
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HP0072.B 

000:j,4 

EMENDA ADITIVA A MEDU:•A PROVISÓRIA NR. 728/94 

D;,poe -. o - do ..uno -. 
dera as "i'f'rlçl':r da& Jeil Nrs. 1.212 e Nrs. 
1.213 amabu de 24 de julbo de 1991, c di outras .....-

Acresoente-se onde couber, na forma de inciso 10 Artigo 12. da Lei 
8.212, de 24 de julho de 1991: 

Artigo 12- S!o segurados .o1Jri8otórios da Previdência Social u 
seguintes pessoas fi;icas: 

..• Como tmbalhador eventual: quem presta serviço. de llllUréza 
urbona ou rural sem vinculo empregaticio, em Clliler sazonal, funufto. acidental. 

!USTIFICATIV A 

A legisllçJo que dispõe sobre a Seguridade Social previ a figura do 
trabalhador avulso, cuja contribuiçlo é descontada"? rocibo ~ pagamento do ~ço ~o, 
tendo como mediador o Sindicato da oua c:ategona profissional. Agora. é proas<> ganntir os 
mesmos direitos .., trabiDwlor eventual, anegim<otado SIZAlnal, fortuita ou acid-e. JW1I 

tarefas tnmsltOnas. Cabe lembrar que a atividade sazonal é desempenh.ada por grande contingente 
de trabalhadores rurais. volantes. ehamados de '"bóias frias", normalmente arregimentados por um 
agenciador ou "gato". 

O Ministério da Previdência Social. em sua Orientaçio Nonnativa 
Nr. 2, de 11 de 1g051o de 1994, no sub-hcm S. I, lc!ms "S" c S. I", reconhece a cxistêocia do 
trabalhador vohmçe. ou "bóia fria", como segurado obrigatório. Entretanto, a Lei 8.212191, que 
instiruiu o Pano de Custeio da Previdêoçia Social. .ignora, em seu artigo 12. a figura do 
trabalhador eventual, mantendo-o i margem do sistema de Seguridade Social. 

Ora. uma Oriéntaçio NoriDaúva não tem força para alterar o que foi 
definido cm lei, exigindo assim uma adequaçlo legal ao conceito de .trabalho eventual. já accho 
p$ Previdéocia Social. Permitir milhares de uiobalhadorcs que atuom no - ou na ci~~~ 
realizando tarofas ""f'!Íii.; furtuiW, ac!c!cntais.. "!'!"f!l>uam para a Prcvi4ência Social c usul\uam 
dos beneficies Que o's demaiS ~ sem.~ pregaticio há muito já possuem é uma 
qucstiO de justiça social. · · 

HF"00::'28 

00015 

EMÉNDA ADITIVA A MEDfDA l'ROVISÓPJA NR. 728 /94 · 

Disp& scbrc' o valor do salário inhrimo • 
altera llisposJÇ(k:sdas lei~ Nrs. 8.Zf2 é Nrs. 8.213, 
ambas de 24 de julho de l!J91, c dá ouuãs 
prm.idências. 

Acrcsc::cntc:-seo inciso IV ao Par.igr3fo lodo artigo 106 da Lei Nr. 3.213 de 24.107191. mnunerando« os 
demais: 

----------------
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kti&ol06 

Palágr.üo 12 

IV - cb:laraçOO do sindicato dos prodtit<ns nuais, desde que homologada pelo INSS, para casos de 
oompi'O\"ação de atividade rural do produtor sem empregados. enquadrados como empregador nos termos do 
Do:n:to-Lei Nr. 1166 de 15.04.71. 

JUSmiCATIVA 
Existe um imenso-•• Diimero de produtores rurais que. mesmo sem emptegados. estJo COQUadJados .oo 

sistema sindicai rnra1 patronal por força do Decreto Lei I 166, de I1104ni. o artigo lo dc:stc: decreto delennina. 

Artigo lo. ·Para deito de tnquacframemo sindical, considera-se: ,_ 
n-~ou Ertlpl'tgador Rw:aJ 
a) 

b) quem, proprictirio ou Dilo c mesmo sem empregado. em regime de economia familiar, explore imóvcl 
rural que absorva 1003 força de tr.lba1ho e lhe gar.a.Dta sub,sistência c prosresso social c cconômico em área igual ou superior à dimenslo do modelo turn1 da respectiva regiJo. 

c) os proprietários de mais de wn imõvd nua1, desde que a soma de suas án::as seja iguaJ ou superior à .......__ .. __ . 
A lei. 8.2 13. de 24._07.91 estabelece cnrs:eu &rogo 106 as IOlDlaS de comprovaçJo paq efeitos de obC:ençao 

de aposentadorias rurais, o Rf"erido decreto acolhe como documento hábil a dedaraç:io do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais. desde que homologada pelo Ministério Público, ou outras autoridades constirufdas definidas peloCNPs. 

Pnx:edcndtxc desta forma, ignora--se tarnb6n a Iq)reScntatnidade dos SiDcficatos PalrOaail; dos Produlores 

Rurais. abrigando-se, em muitas Vezes. o pequeno produtor f'Unll \'inc:ulado~sistem;a Conf~ Naclortal da Agriculnm a solicitar doclaraçlo do Sindicato a que Ido seja filiado. 

Saladas ... ......_dcl99<. 

LLt~ 
Dcp. mo Leio 
Autor da_..,., 

000j,.6 
APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L Mf-"00728 

Dezembro de !994 

J 
.......... _u"" -r 

~···~ ·- -1-11''-=i-·~·9.:-!.!. ?l_l~R-:!!O)!~_!;IS~-6~R!]I~··~·N~':-::72=B=O~E=2=5=/=1= 1/=9=4~-:::;--;=~===~l ! 01 I 12 I 94. L l"'C:OIDA p --IOl'-•..U·C·-· 

'

• •. ~-· . _____ _. _,_ ..... ""·-·-· -- ... A~-I:-OF s6 I r 
1 DEPUTADO ARNB, df! !:.---- --

I" .-s,.,., 4~·-~-

L[ _o_,,_a,_-~·l [ . -····~' ----- ........ .,~;:.--...,--- -"!'· 
999 

...... ~ 
~m 

Acrescente-se onde couber: 

to previsto 

tlli.S 11 • 

· r 21i! d C"Dnsti-0 artigo 201, parágra o a 

tuiçãc Federal, assegurE o reajustamento d~s 

~ar-lhes em carãter perr.~nente P valor rea • 

banefício8 para ·prese~ 
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Os aposentados e pensionistas que re-1 
c e bem mansalme.nta um po~..=o acima do te to .. f-icam prejudicados. 

Acreditamos que, por um lapso, a ~e-

dida Provisória em ep!grafe n~o os contemplou com o percentual de 

aumento nela con~ido. ·ora, com afeito, o custo de. vida, o preço dos 

alimentos, vestuário, medicamentos, mensalidades escolares, sofre

rão majoração, atingindo indistintamente a toda popu~açãtWlrasilaira. 

Nossa emenda visa corrigir tul omis-

são, incluindo os aposenta~os e pensionistas, por uma questão de 
eqÜidada e ju~-tiÇ8- -sÕcial. 

A lei que instituiu a U.R.V. estabele
ce aumento "obrigatório" em maio, não impedind-o a antecipação para 

a gar·antia da manutençAc do .valor real. Além diste, serão evitadas 

várias medida5 judiciais· como ae relativas aos "147% 11 • 

Isto posto, contamos com o apoio de nos 
sos pares para a aprovação 

DEPUTADO 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA, 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 731, DE 25 DE NOVEMBRO 
OE 1994, QUE "OISPOE SOBRE O PLANO REAL, O SISTEMA 
MONETÁRIO . NACIONAL, ESTABELECE AS REGRAS E 
CONDIÇOES DE EMISSÃO DO REAL E OS CRITÉRIOS PARA 
CONVERSÃO DAS 0BRIGAÇ0ES PARA O REAL, E DA 
OUTRAS PROVIOÉNCIAS", (Reedição da MP n• 681/94): 

CONGRESSISTAS 

Oepl!tado -~LOO REBELO. 

EMENDAS N•s 

025, 044, 047, 057, 
070, 082, 086, 090, 
093, 098, 099, 101, 
115, 134, 142. 

Deputado BENEDITO DOMINGOS. . . . . . 120. 

Deputado CARLOS NELSON BUENO. . . . 114. 

Deputado CARRION J.UNIOR ..... - . . . . 062. 

Deputado CL-flVIS ASSIS ..... 

Deputado EOISON ANDRINO .. , ..... . 

IPeputado FRANCISCO DORNELLES .... . 

Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA ..... . 

Deputado JOSÉ FORTUNA TI. ...... . 

079, 122, 123, 124, 
125, 126, 127. 

135, 136. 

001, 009, 012, 015, 
028, 061, 074, 076, 
083, 089, 091, 102, 
109, 110, 171. 

043, 046, 071. 

011,017, 051,.081, 
085, 087. 092, 094, 
096, 100, 103, 130, 

l 
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Deputado JOSÉ LOURENÇO ........ . 

Dep~tado JOSÉ LUIZ CLEROT ... . 

D~putado LUIZ CARLOS HA.ULY .. · .... . 

Deputado LUIS ROB~RTO PONTE .. 

132, 137, 139, 143, 
146, 149, 150, 163, 
164, 165, 166. 

042, 050,·060, 077, 
078, 128, 161, 162 .. 
029. 

038, 040, 064, 072, 
075, 147. 

018, 019, 030, 031, 
152. 

Deput~do LUIZ SALOMÃb ......•.•••.• ~·002, 004, 006, 007, 
010, 020, 027, 033, 
037, 045, 052, 054, 
055, 066, 067, 068, 
069, 080, 104, 105, 
106, 107, 111, 116, 
117, 118, 119, 121, 
131, 133, 138, 140, 
141' 144, 151' 167, 
168, 169, 179. 

Senador MAGNO BACELAR .......... . 

Senador MAURO BENEVIDES ...•....• 

Deputado NELSON JOBIM . ....... .' .. 

Deputado .ODACIR KLEIN ...... _ •... 

048, 049, 129, 148. 

155, 156, 157, 158. 

108. 

003, 053, 088, 097. 

,Deputado PAULO MANDARINO ....•. .;;- _ . 008, 026, 095. 

Deputado RICARDO IZAR ....... , _ ••. 

Deputa~o TOURINHO CANTAS ....... , . 

Deputado VALDIR COLATTO ..... : •••. _ 

Deputado VALDOMIRO LIMA ...•..... 

Deputado V[CTOR FACCIONI. ...... . 

Deptrtado VIRMONDES CRÜVINEL . .... 

032, 034, 035, 036, 
056, 065. 

041. 

016, 021' 059, óà4, 
159, 160. 

113. 

005, 013, 014, 022, 
023, 024, 039, 058, 
063, 073, 145·; 153·, 
154. 

112 . 

EMENDA ADmVA Nl 

MEDIDA PROVISÓRIA N1731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domelfes 

Acrescente-se ao art. 3" um parágrafo, coni a seguinte redaç!io: 

Dezembro de 1994 
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·M. 3Q ·····························································:······ ................................. . 

·························-························································································ 
§ 6" A inobservância das metas monetárias implica em improbidade 

admanistrativa e caracteriza em crime de responsabilidade, nos termos do art. 85 e 
102,1, c, CF e Lei ~0 1.079, de 10/05/50, artA', V, com as sanções ali cabfveis.• 

JUSTIACAÇÃO 

De nada adianta fixar metas se não há uma sanção forte para o des
cumprimento. Tais penas não podam ser simples sanções disciplinares; dai a. pena 
de responsabilidade. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS [ 
1- 30/11/94 

1-- Luiz Salodo 

11- 1- 1- 1-
Jndua..se oade couber o oeguiale artigo: 

• /ut. ...•. Fa ,.._..., pelo pnzo de 360 (II<ZelttOS e -) dia, a demisslo 
semjusta CIUSL• · 

nJSTIFICATIVA 

A perda do poder de-ocasiomdo pela urverizoçlo dos salários é paleiU. Os preço& 

cm URV ~ traDsfixmodoo que foram pelo pico. &qu.tto isso os salários fixam 
COilVUiidos em URV pela média dos últimos quatro meses (uovembro/93 a &:w:n:irol!l4} 
A revislo soJarial OCOftOrá nas cWu-baoe das n:speclivas categorias. É • Í io pois 
)liOfe8er os tnbalbadcRs""""' furma de impedir, oeste período, clanjqlles ubitróriu e 
clesàlocMdas. 

a: 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 000"-:')3 J 
J 

lr=====~=D~E~PU=T=AO=O==O~OA~C=I=R=K=l=EI=N:;~:===~====;;;:=I r=;~::~ J r. ,.,., __ =---=---------, r ,o.- ~ 0 ................. ~o-- •!!!·-- ~o--P ....... M;I.~ 1 

~-----------------------------, 

lndua-se, onde couber, um artigo com a seguinte redaçao: 

"Art. • e permitido firmar contratos com cláusula de correçao 
vinculada à variaçAo cambial ou que prevejam o pagamento em moeda 
ostrangeira, el<dusivamonte nos operaçllos financeiras e conlratos que 
estejam dlretamente relacionados com o comércio exterior ftrmados 
com base em captaçao de recursos provenientes do exterior ou quando 
expr .... mente autorizado por lei federal." 

JUSTIFICATIVA 

A proposta de inclt.asao de artigo com essa redaçAo ln\ere-se na 
proteç~o ao setor exportador agrfcola. abrindo a poSSibilidade de que o contratos 
que esse ..,tor mantém. possam ser Indexados ê varfaçto cambial. A certeza de que, 
na adminis!raçto do Plano, ~ uma rigidez cambial, significar.! !6rios prejufzos ao 
setor agropecuêrto vinCUlado ao exterior. o qual ·atendeu ao cllamamento· dos 
Governos e amp6ou sua capacidade de produçao. a ctespetto das dificuldades 
econOmlcas internas. 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
I Data: 30/11/94 I ............ ,MP-731 

1 Autor. Luiz SaJom!o Jl rr P.,.tuirio:. 306 

0·-. ' ...... 
1-112 1-
T_, 

Dõ.se ao an. 4° e seus pãrâgrafos a seguinte redaçio: 

• Art. 4• - Observado o disposto nos artigos anteriores. o crescimento das emissões do 
REAL, medidas pelo eonceito de base monetária, media de periode, n1o poderi ultrapassar 
num período de lZ meses,. c:ontados a partir de julho de 1994. a taxa de crescimento real 
anual estimada do Produto Interno Bruto - PIB. 

§ I" - A taXa de c:rescimenlo real anual estinwU do Produto Interno Bruto - PIB c:onstJri 
da proposta orçameotiria anual enoanúnbada ao Congresso Nacional, e serviri de base da 
prognmaçlo monetária anual. 

§ 2" - Ao inicio de cada trimestre, o Conselho Monetário Nacional, para de6air a 
programaçlo monetária pua o trimestre seguinte, poderá reVer a estimativa da uxa de 
crescimento real do PIB eonfonne os iodic:es diwlgados pelo IBGE do c:rescimenlo real do 
PIB trimestral." 

JÍJSTIFICATIVA 

Ao conc:eber o ~Jano Real, o governo afirmou que combateria a inflaçlo, mas apenas com o 
processo de desiodeuçio, para lllUiar o eomponente "inen:ial", mas, e principalmente, com 
um controle rígido da oferta de moeda, para atacar o excesso de demanda aaregad& na 
eeonorrua. 

Na prática. o que se tem visto~ entretanto, é o Banco Central sem nem saber ao menos qual 
a ddiniçlo de moeda a ser adotada para a programaçlo monetária, o que ob;viamente 
implica na eriaçlo de um ceoório ele incerteza para os agentes eeonõmi<os - 10 

perceberem que IS autoridades mooetírias nlo controlam efetivamente IS emissões do Reli, 
~têm como "adivinhar" a politi<;a ec:onõmica a ser ponesuida O resultado é que sem um 
controle qUaniitativo rígido, resta apenas às autoridades o uso - diga-se, maléfic:o • das 
wcas ele juros para administrar a demanda agregada, combinada com o controle 
administrativo do Crédito. Quando alo se perdem, como tem sido o caso. em ameaças vis 
aos oligop6lios e aos cmpresúios, pelo suposto efeito "canalhioe" na de!iniçio dos preços. 

Agora, nessa oova ediçlo da MP do Reli, o governo ·tenla eseamotear a sua inc:ompeténc:ia 
em produzir a politiCIL tDODeliria desenhada nas MP's anteriores, através da Rde!iniçio do 
~ monetário (eonceito ampliado) que deve ,.....;r de parimetro por& medir IS 
emissões da moeda Apareotemente. o governo também deseonltcce os componetttes desse 
novo conceito. pois no parágrafo t• do an. 4° da MP 731 permite ao Conselho Monetmio 
NacioDII vir a definir esses componentes. 

Ademais, IS metas de cxpiiiSio lllOI>diria prevmu nas MP's anteriores olo alargadu, 
evidcnciaodo mais uma vez o equívoeo inicial de se combalor a iDflaçlo com "lt>cora 
mooetiria". Com efeito, até hoje, o sovemo tem usado uma politica eambial irresponsivel 
para inibir eventuais aumentos de preços internos. O resultado dessa politica aunbiaJ será. 
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c:omo estamos alertando desde a cmissio da primeira MP do Real, O SSULIC:I'"'' 00111<rmutoo du 
empresas nacionais e uma profunda aise nas contas ettemas do pais. 

APRESENTAÇllo DE EMENDAS L J 

•..:~r·- •:J·--,.._ J 

w--------------------------·~---------------------------, 

- Inclua-••• no art. 41, o aaguinte f 41, renu .. ~ando·•• o atual 
co•o f sa a o aubaaqUenta co~ I Ga. 

• Art. 41 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~··•• 

I •• - Aa cantaa da dapôait~ aapacltico para o cr,dito rural 
tarlo trataaanto diferenciado no que concarn~ ao dap&aito coapula6r1o 
datarainado pelo Con•alho ftonat&rio Nacional.• 

:JUSTifit~TIVA 

übore ae COIIIpreMde • -necae"ldedl ct. ~ r1gldM conron. •bbelecl
- poli! pr...m. -"" Provloôri•, • criaçao doo conta. ~r- _. a n.
ci-.to doo "'- rural pod• -Ur ., CaMa1ho l'lorlotthia Nc!onol - M1a 
n.x!vd na ú•- do cridito ogrfcola. 

Aa d1r!lrOnÇ• ..tre .. taxao-- r- cr. -~ •"" .....-
r~to. a.r.l- abearvidoe por rontee a aen. dllrinirt.s, com -.-do de · 
exigibllldadot- dop6oito. .._.toõrloe ma dopÕoj.to. I vbtoo, •- .,,c:antriria, 
ca.:s ocorre atrav&a de Rosolt.Çio nD 2.086 do &nco Central; utilluçlo CS. l"tn:bll 
conatitt.:ionalai otil!zaçllo de a!fJI'áatbas extarnoa a cuetos cmpatfu•f•, etc. 

t·• noasa jusUffcaçlo. 

··-----------~~ 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 

1 Da.., 30111/94 

j-. Luiz Salomão 

.~ SuJ- ,o $Ullltiluliw ;o Modif-.... 4 O ""'•n o-' """"' 
1-1/1 I 1-·6· 1- 1-- 1-

Tem: 

JUSTinCA TIVA 

O regime militar criou a figura do Decreto-Lei c:ujos efeitos seriam definitivos se n1o 
apreciado pelo Congresso Nacional no prazo de trinta dias. 

Nesse caso era aprovado por decurso de pnzo. 

'I 

Os dispositivos que órã. se objetiva súprimir buscam resgatar essa figu~ inOportuna mJm 

estado democr.itico, ann o agravante de se pretender para isso prazo áinda menor-d~ 
dias. 

AdenWs; ao vedàr qualquer alt~ na progmnaçio monetária, pennitindo somente sua 
aprovaçlo ou rqeiçio "in totum". o legislador violou fiagrantemente a Constituiçlo Federal 
que estabelece a competência do Congresso. Nacional para dispor sobre a moeda e seus 
limites de emissão- an. 48, XIV . 

. ......... ----·-·-··---
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

I Dou. 30/1 1/94 l••a• 111;11• MP-731 

1- I.uiz Salomlo 

.1- III 1-

De-se 10 § 2" elo ut. 6" a _.mte rec!açlo: 

Art. 6" ..... . 

§ 2". O Congre= Naciollll poderá, c:om base em parecer da Comisslo ele Assuntos 
.Econõmicos do Senado Federal. rejeitar a programaç!o ~etária a que se refere o ClpUt 
deste artigo, mediante Do=to Legislativo, no JliUO de lO (trinta) dias a c:ontar ele seu ........._o. 

JUSTD'ICA llVA 

I 

O puo origillllmeote previsto na MP 73 I, dez dias, ICi insufi<:iememene eslimado. Ht que 
se ofl:ra:er 10 Consmso Nacional tempo adequado para opreciaçlo da matéria. que nlo 
dew ser inferior iqueJe lixldo para a &lláJise de Medida ProWõria, ·ou seja, trinta diu. 

0116§3 

MEDIDA PROVISÓRIA NQ 731/94 

... MP0073:1. sobre o Plano Real, 

I 

o Dispõe 

::is tema Monetário Nacional, 
estabelece as regras e condições 
para emissão do REAL e os critérios 

para conversão das obri~ações para 

o REAL c dâ outras providências. 

Dezembro de 1994 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIQNAL (SeÇão II) 

EMENDA SUPRESSIVA 

suprima-se o art~ s~~ seus incisos e parâgrafos • 

.JUSTIFICATIVA 

Não compromete a estrutura dO Plano Econõmico do 

Governo a manutenção da atual composição do Conselho Monetário 
Nacional. 

Ocorre que a preconizada necessidade de maior 
controle no exercicio de sua função como autoridade monetária já 

está assegurada. através do art. gg da propo_sta governamental que 

cria, no ~ito 4o CMN, a Com:~são Técnica respectiva, de "caráter 

consult.ivo. 

Ademais, a alteração ·na composiç:~o do Conselho 

Monetário Nacional se afigura -INCONSTITUCIONAL. 

'ce fato,· a Lei" 4.595 de 1964, ao instituir '? 
Conselho Monetário .NaCional, por vontade do le9islador, lhe· 

delegou atribuições de natureza legislativa, haja vista que lhe 
cabe regular diversos aspectos do Sistema Financeiro Nacional. 

Já a. ConStituinte de 1983, entendeu que as normas 

relativas ao ·sistema Fi.n4_nceiro 'Nacional deveria ter o '"status" 

de Lei Compl~~entai, cOn~Ó~nt~ Preconiza o art. 192 da Carta. 

Conseqüentemente, a 'Lei 4.595 foi recepcionada 

como se Lei Complementar fosse. Neste sentido CELSO RIBEIRO 

BASTOS ao comentar o art. 192 em seus comentários à Constituição 

do 'Brasil, citando o também constitucionalista JOst AFONSO DA 

SILVA, escreve: '"O _sistema financeir? nacional serâ regu_lado em 

lei complementar. Fica valendo~ como tal, pelo pri~clpio de 

recepção, 

Sisteona 

o está 

a Lei 4.595 de 1964, que preci~ament_e_ institui o 

Financeiro Nacional. Não é, portanto, a Constituição que 

instituindo. Ela est~ constitucionalisando alquns 

princípios Ço sistema. A~ucl~ lei v~l~, por conscgülntc, como se 

lei complc::-~entar rosse. Sua alteração~: contudo, depende de lei 

comple~antar, ou seja, de lei formada nos termos do art. 69~. 

Assim, é inadmissível :c:·'~ a composição do CMN 

venha a ser alterada através de Medida ProvisÓria. Usurpa-se da 

sociedac!e a delegação legislativa que lhe foi concedida pe_l~ 

soberano Con~esso Nacional. Del~g~çào esta, concedida exatamen~e 
e:n funçao da composlçll.o plúrirua daU.:1 pelo Poder Legisla_t.ivo ao_ 

CMN. Mais, usurpa-se con1petência legislativa do própriO CongreS$0 

Quarta-feira 7 7963 



7964 Quarta-feita 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Nacionãl, n~ medida cm que rn~Léria rP-serv~da a cornpetencia deste 

poder e pOr ela delcg~dllo em lei a.o CMN íica, agora, ·concentrada 

nas mãos de três Ministros du República. 

E, ad referendum, O Ministro da Fazenda pode mais 

do que o Legislativo, do que o próprio Chefe do Executivo e até 
do Judie i dr i o. 

Ade~~is disso, nao dissentem os trabalhistas, a 

exemplo de PINTO FERR~!RA de que o ~Presidente da República 
também não pode editar medidas provisórias em matérias reservadas 

a Lei Complement~r" (comentári~s à Const~tuiçào Brasileira, 3g 

volume, página 289). 

Ora, por disposl9ã~ constitucional, o Sistema 
Financeiro Nacional deve ser regulan~hLüdo por Lei Complementar. 

A Lei 4.595, recepcionada como Lei Comp~ementar, delegou na 
compc~ição que ali fixoU para o Conselho Monetário Nacional parte 

desta normatização. Logo, qualquer alteraçio na composição do 

colegiado a quem foi dada delegação legislativa depende~a, 

s~mpre,, de Lei Complementar. Mesmo po:Í:que alte,ra-~e a -composição 
do Coleg~ado que fica reduzido . .11, ~ez:os de_ 1/6 e mant.é~~1-se a 

plenitude da ~alegação le<JiSla~_i~~---~~m- ó a~r~vante ~~ s~ aumentar 
quase g,uc illmitad.o.mente o po.der de uru dos integrantes. 

Por esta razão, e prinCipalmente pelo fato -de que os 

d.;!nlais artigos possibilit.!l:n de n1.:~.ncir<::~. suficiente o controle 

ICOnet.ário que se julga __ indispensável ao s~7es.so do plano, é que 
propo:nos ll supi-essão do 'artigo ~gg ,· seus incisos e. parágrafos, a 

fim de que seja mantida a atual composição-do Conselho Monetârio 
Nacional, sob pena de vermos concentrado na mão de ~pen~s ~ 

ministros, todo o poder que na CPMI do Endividamento Agr!coLa 
cor.clu!mos danoso par~ a agricultura brasileira e para_o pa!s. l)\: r;_·;_,_~;~ ·" ' / 

.~·;-- .. ' . 
( / ,,_ 

.--------~-GT~:17;--,r.1,4c;, · p~-;:7~~;'",;-~ I . . . . . . 

EMENDA SUPRESSIVA N" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 'l31;DE 1~,.. 

000.::.-,.9 

Autor: ~putado Fra~cleco Dornellee·. 

Focam suprimidos da Medida Provisória n• 731194, o art ao, seus InCisos 
e parágrafos. 

'"------------·· 

Dezembro de 1994 
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JUSTIFICAÇÃO 
A composição do Conselho Monetário Nacional é tratada na Lei rf' 

4.595, de 31/12164, que foi recepolonada pela Const~uição Federal da 1988 com 
força da lei complementar, da acordo com o disposto no art. 192, que trata das dire
trizes para o Sistema Financeiro Nacional. Destarte, é inconst~ucional sua modifi
cação por medida provisória, que terá hierárquica de lei ordinária. 

Ademais, é da todo inconveniente-para a segurança e transparência do 
Plano que, justamente na hora de dar estabiridada à moeda, fique suprimida a part~ 
cipação fiscalizadora dos representantes da sociedade, previstos no inciso IV do arL 
6" da Lei n• 4.595/64. O cfaspos~ivo vai na contramllo da melhor doutrina, que reco-
menda um BANCO CENTRAL &ut6nomo na gestão da moeda. · · 

Suprimindo o dispos~ivo. valeria, ao menos, a composição anterior, qua 
assegura um mandato de sete anos para os nomeados de notória capacidade em 
assuntos econOmicos-financeiros. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS I ~.:::.;-. 

i~ 30/11/94 

1-- Llliz Salomlo 

0·-....... 
1-111 1-
T.-, 
Suprinwn-se o5 artigos 8, 9, 10 e 11. 

JUSTinCATIVA 
A Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, foi recebida pela nova Conslituiçlo com 
5latUS de Lei Complementar, só podendo ...- olterado por este mesmo ~o 
legislativo, elllo por medida provisória, >Ob pena de inconstitucionalidade formo!. 

542-2 

Medida Prcwisória n° 731,. de 25 de novembro de 1994. 

Emenda Substitutiva 

~-se ao "caput" do artigo 8" e re.pectivos incisos a redação >eguintc' 
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· "O Conselho Monetirio Nacional, ctlado pela Lei n° 4595, de 31 de dezembro 
de 1964, passa a ser iQtegrado pelos acguintes membros:·- -

1· Mmistto de Estado da Fa:<enda, na qualida~ de Presidente; 

II· Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presid!ncia 
da Repúbtica;_ 

ill- Ministro de Estado da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária; 

IV- Ministro de Estado da lndllstria, Comércio e Turismo; e 

V- Presidente do Banc:o Central do Brasil; 

" --·-----·-

Justificativa: 

A now. composição do Con,selho _Monetário Nacional (CMN) deve, de fato. se 
restringir a membros do Poder Executivo, deixando para o âmbito da Comissão Téalica 
da Moeda e do Crédito demais representantes de outras instlncias. Ela, no entanto. 
não pode se restringir apenas aos membros que ttatam apenas da política monetária e 
financeira, uma vez que as decisões do CMN são, na realidade. decisões de política 
ec:ooOmlca. Nesse caso, é imprescindfvel a participação dos Ministros de Estado da 
Agricultura, Abastecimento e Reforma Asnlria e da lndllstria, Comércio e Turismo, 
porque eles são responsáveis por áreas fundamentais da economia onde as 
repercussões das medidas da moeda e do crêdito são imediatas, afet3ndo, em 
c:ooseqüi!ncia, a~ ou a retração de suas atividades. 

Brasilia,29denovcmbrodc 1994. . . • ~~! ~;, ~ .r~. 
>,r. ,

1
.J < ,:,,' •. ~.r;.,_ . ,. ;L /v-... fj .... . J • _., v 

0. i ~. 1o~ wQiV ll~ I . . 
\.i~Q. ~ ~ 

EMENDA MODIFICATIVA N' 

MEDIDA PRQVISÓRlA N0731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domellea 

Dê-se ao art. a• a seguinte redação: 

'Art. a• Para o exercfclo dss competências que he são atribuídas nesta 
Medida Provisória:, objetivando garantir a estabilidade do sistema monetário, o Banco 
Central será dotado de uma comissão composta por 11 (onze) membros nomead~s 
pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal para mandato or
redutível e irremovível de 6 (seis) anos. 

Dezembro de 1994 
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JUSTIFICAÇÃO 

Se as autoridades do Banco Central responsáveis pela guarda da 
moeda nacional continuarem sujeitas às pressões governamentais para financia
mento do défiCit público sob o temor de perderem seus postos, a entidade jamais ai· 
êançará seus relevantes propós~os de garantir a estabilidade monetária. Daf se pro
por um mandato fixo e o respaldo das respectivas nomeações junto ao Senado Fede
ral para os responsáveis pela criação e gestão da nova unidade monetária. Não cabe 
ser mera •secretária executiva• de um Conselho sem transparência, já que retirados 
os nomes oriundos ela sociedade, ficando apenas aqueles de livre nomeação e exo-
neração pelo Presidente da República. 

APRESENT~ DE EMENDAS 
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c---·---···------~·-·-- --
DEPUTADO vrCTtJR nccroru 

r 1_!--

Acreacanta-aa ao artigo 8SI o .aguinto 1rcl.aa IV: 

•Art. aa- •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.••• 
IV - trOa .rllp~tea da aociedada civil, co. IWldatoa de dois 

..,., 1nd.1cadDa pelo Congraaaa NaciGnal. 

JUSTIFICATIVA 

o ea-IID llanatir.ia llcianol t. atrn .. •çe- de guudl., • goator de -
M, dlllvondr:l •t.ea C. tucb, e.r • .,. .. .,.. I Jla;Bo. Eat. direito bieJ.c:o da cldadiD 
dlt tar,... ~·e rereranc1al di v.J.or, UI apoio noa cm~tratoe privadoe • art-
c:ia.W, deve ... garwat!da. -

O.)>- - blportonl:a • giganta tnnoiçlo de ~ - Jrú.. 
...... 0-lljuato da -to do Podor Exocut.ivo 6 pnociria • o cuato de d!vide 
p(Mica p._.s.ronta. 0. rlulcoa .,._ D IIICf:arfor volftotfa a dopüUdoUf:ae da juro 
intuno. O. boncoe'ot'iciaia U. eed...W. prcbl- de custo _.ocional • -
lidedli de aUvae. S.r& oaaenciü ad.ta .Ldepandlncia • preasllas a a.dta .miado 
- 1ntareaaea nacional• •. 

U. nt'arencial par• • llaçlf iqlllca gr81'1da; tranaf"o~. A ç 
orert. ..,.t,da, daa taxu: da juroe, aa !JIIpll~ na dtvlct. públ..lct 
bio c.- __. atr~1r•, no •fet- -rlnMcairo nacional. Cc.:J 9!1'~t 
~ do Banco Central aoe inte:raaea nacionale • sua indepandlnc~a i. 
veia.,-
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O, IIOID8nto iii.adoquado. para o rortalec!Jionto do Conselho l'bnetária !racional 
• torni-la .subnlli.e.so a N;.çlo • indapendant. a prassllaa. e prFJC!sao lnsarir o guar
dilo • gestor da flbeda na sociedade derrocriitlca • saua. trla poder8e. O Presiôaote 
da RepLbl.lca i aleito cher"a do Podar Exaeutivo para .ct..Uprir programa d& gmtaroo 
onda nlo aa lnclual • ~~anlpu!;acJ • daevaJor!zaçJo de ua direita do t.:!dadSo a 
t11t rerersnci41 de valor honesto, sondo essencial repra381'ltantas indicados palo 
Congresso N'aclonal e ind'apandentae do Pod&r ExBCYtivo. 

APRESENTAC~ DE EMENDAS L 
r;-7~;· i;-, r - ---IIEDIDA PROVISQRIA 731, OE 25.11.94 --, 

I c-- .... ..,...-~ 
DEPUTMlll VIC111R FJICCIIIII 15'19-9 

r 1:J- 4....x·-·• V_J·-.•:._ _ _... ] 

'Tu' ·'-=:J 
r.----------------------------~~--------------~--------~~~ 

Art. 81 - •••••••••• J •• ~ ••• ~ ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• . . 
IV- llinbbo dot- dot Agrl~ -~a Rerao-

·. - llgrlirie.. . . - --- . . ' 

3JSTIFICATIUA 

A -•çln do ear-111o llanatlirlà -land n10 - pc:fo mtdngJr. a 

-.... ""' trate. -- ""· paUUce &crlB!lirie • r~ll'11. "" docl~~&a "" ! 
ar.1 MlVO!va. dllcit61e ct. tod8 a pal!Uce econe.!ca• nlo p(xt.ndo ae .tdtlr a ,. 

:.m:1us10 do Jll.trli~tro da Eatado dll · Agricultur~, ~blenta • Rel"or. Ágri- . 
ria, ~VBl por área ~~.da.~.· A Cel~ do Crédito Rural 

~ delo:lnstraib io110. A "-l'CtWIAo das .adidas rar ..... taril - a i10 'Cródl-
to rariei.-ae de .:x1a direto • iladiato na agricultura. 'Cicas.l~ a~ 
~.ou a ratraçlo nu aUvidadee do .. tor. 

Veja-se a aituaçlo atual do Cridito Agdcola • a ralta dt correção por 

parto ® Gcue:rno. O pq.óiat.ro 'de Agricultura t. falado !"8 iaprensa contra a 

~R, mas nAo i voz e vOto ,.., CortGOlho Pklnatário Nacional. 

Da! a raz& da nossa Emenda. 

rl(l- ____ ..... __ ---·--"8--;;--t--••-'-u .-------·--. --:---l 
------ \.r-_ :;l._..e_ __ ~. 

Dezembro de 1994 
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EMENDA A"DmVA N" 

MEDIDA PROVISÓRIA NR 731, DE 1994 

Ãuior: Deputado Francisco Domelles 
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· Acie5centem-sa ao art a•, que trata da compoSição do Conselho Mo-
netário Nacional, os seguintes i'1cisos: 

·Art. ao ··············---···-·····~---··-----·-··-····-···-·····-·· 

··········--··--·-----····~--······-----···-··-·-···-······-··· 

IV· Preslcfente <la Comissão rle_Yalotes Mobiliários· CVM; 

V • Presidenta Cio tnstítulo de ÁesSeg\Jros Cio Brasi ·IRB; 

VI • Presidente Cio BancO do Brasil s.A; 

VIl • Presidente do Banco Nacional Cio Desenvolvimento Econemtco e Soc:iaJ • 
BNDES; .... -. 

VIII ~ tfêS :meÍritlios, nomeados pelo Presk!ente da República entte brasileiros 
de Hiballa reputação e notória capacidade em assootos econom=flnanceiros". 

JUSTIFICAÇÃO 

A reduçao do nllmet11 de !'!IIJ.11I>!t>s do ,Conselho Monalário Nacional· CMN na; 
há de $ar taa drástica, ·a: poluo de Sei eSs"e 'óqjao composto de apenas três mpresontantes-
dOis Ministros de Estado e o Presi-do Banco Cenlral do Brasil. . 

É ln<ispansável que tenham assento no Conselho: 
- ~ ,.__ -...... .. . --

• o Presidente <la q~ de Valor1!s Moblflárlos, pela estl8ila vlnculaçllo en
tre as atribuiçees dessá ComiSsão ., . .,. do Conselho, no que diZ respeito a politica de 
marcado de capitais; -

-o Presidente Cio lnstiMo de Resseguros do Brasil. pela necossliade de porll
clpar das lleclslles relativas à politica de seguros, de competência Cio Consoll1o; 

- o Presidente do Banco do Brasil S.A., pela impo<tancia aobns a politica de 
Ctédito rural, e e6íras, que a expetfência desse .B.aflco c:onlribulrá para lleclslles mais malislas 
do Consei!Jo Monetário Nacional;' ....• - . 

• o P~i~ do Banco Nacional do Desenvolvimento Econõmlco e Social,, 
pois há quase vinte anos tem esse Banco de Fomento assento no Conselhp Monetário Nacfo. 
na1 deda a inter-relaçiio das respectivaS competências; 

.. - - ~ ~. d.. notÓrio ~to em 8SSU'1Ios ..,.16mieo-11-
naneelros. que sempm contribuem com sua experiência para a tomada de-....
do CMN, de profunda nopen:ussão na oconomi;t nacional. . . . 

- -· ............. ,_, __ . 
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I 
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 

;--------•- -··--·- - noo-os-

(MENOA A MEDIDA PROVISÓRIA NO 731, OE 26/11/Y4 

LFJ~O~E~P~U~T~A~D~O~V~A~L~O~I~R-=C=O=L~A~T~T=O--~~-'~------~----~------------"' L"--~'~=0=;-=3-_·~~---' .. J 
I' , ......: ..-o:-- 2 C·-~ ........ 

,.--------------------------------"'n~o------------------------------, 

t~clua-se, no Art. SQ, um inciso IV com a seguinte redação: 

Art. 82 

IV - Ministro de E.Stãdo da Agriçt;i~qt'.'a',-: dO· À-~~~ie,ci~~':lto e da Reforma 

Agrária.' 

Jusrrt~·clnrVA · 

Em um Pa!s eminentemen.te agrí.cola ccm.o c Brasil, onde o setor "a

grobussiness" responde por -mais de_-40" do Pr'e' e· ótldB a· Pi-Oêluçlô 'de al.!_ 

mentes passa a ser uma que.St§o est.ratég.ica, é 'inadriiiss!vel que o Plfni~ 

tro da Agricultura não tenha assooto no Conselho Monetário NacionaL 

A presente Eman~a pretende corrigir o gue julgamos ser uma propo~ 

ta equivocada da Medida Prov-isór'ia, que pretendeu retirar do CMN o Mi

nistério da Agricultura, do Abastecimento e' da Reforma Agrária • 

• v··.<( . ..,~ ..... 

MedUla Provisória n° ~731, de .25 dC n~~mbrO de :1994. •· 

Emenda Substitutiva 

D!-se ao "caput'" do aFtigo 9D e respectivoS incisos-a redaÇão seguinte: 

"É criada junto ao Conselho Monetário Nacional a Comissão Técnica da Moeda 
e do cm:tito, composta dos se~ruintcs membros: 

1- Presidente do Banco Q:nttal do Brasil; 
11· Presidente do Banco do Brasil; 
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ill-.Presidente da Caixa EconOmica Federal; 
IV-~ente do Banco do Nordeste do'Brasi!; 
v. Presidente do Banco da Amazônia; 
VI· Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento económico e Social; 
VIII- Presidente da Çomissão de Valores Mobiliários; 
IX· Os Secretários do Tesouro Nacional e de Política econômica do Ministério 

da Fazenda; 
XI- Os Diretores de Política Monetária,. de Assuntos Internacionais e de Normas 

e Organização do Sistema Fimmceiro do Banco Central do Brasil; e 
IX-· Um representante dos trabalhadores e um representante dos empresários, a 

serem in~ d~ comum.~~ por sem orSanismos de representação. ____ ,,. 
. Justificativa: 

ÁComissão Técnica.da Moeda e do Crl;dito, Ambito de discussão e preparação 
das medidas necessárias.à implementação das ações de política monetária c finance~ 
'deve, conter OutrOS repreSentantes do Poder- ExeCutivo cluc tratam diretamente com 
crédito e fiDaDciamcu.to em sctores básicOs do deSenvolvimento nacional, agricult'Ura, 
indústria, com&cio e serviços.. beüi coi:ilo aqueles que tratam diretamente dos mesmos 
problemas junto às regiões brasileiras em c;Iesenvolvimento. Afinal, tratam-se de 
a.uuntol que extrapolam os limites da moeda e do crédito, atingindo a movimentação 
da própria economia brasileira. 

Br;W!ia. 29 pe .novembro de 1994. 

])bpõe .10bre o 1'lllllo .ReaJ, o Siltem.a. 
MonetáriO NadoiW, eitallelece u resru 
e coadiçõel de emiuio do REAL e 01 

critérioo para convcnio du obrigações 
~o REAL, e dá outra providências. 
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EMÉNDA õO DEPUTADO LUIS ROBERTO PONTE- .ciiS 
(aditiva) 

A.cnscente-:w IUIIIIOPO üu:iso, V, "" - 11, com ,. segrdnk rMaçilo, 
~ os incisos V, 1'1 e VJJ co- JIJ, VJJ , Y1JI, 

-~ 
"Art.U.-------------

V - de crédito Habilllciooal, c pano Saneamento c Infra-estrutura 
Urbana;" 

JUSTJFJCATIVA. 

De t1e0rdo com os incisos I e m. do Decreto-lei n" 2291186. que 
extinguiu o BNH. compete ao Conselho Monetário Nacional "exercer as 
atribuições; inerentes ao BJI,'H como órglo.Central do.Sistema.Financeiro.da 
Habitação, do Sist>:ma Financeiro de Sàil~ é dos Sistemas fiiuiriceirO. 
conexos, subsidiários ou complementares daqueles" e "orientar e controlar o 
Sistema Financeiro da Habitação'. 

Desta folliiB,. é n~o. que .. funci!lll~. lJ1l!ll ~ 
Consultiva de Habitaçilo, Saneamento e Infra-estrutura Urbana junto . ao . 
rderido Collselho, com o intuito de subsidiá-lo 'n(i é!Cscmpenhp. de , SGSS, , : 
atribuiçlles legais. . 

Considerando que é atribuição da União, segundo o art 21, 
inciso XX, da CollStituiçiio Federal, o estabclecimemo ele diretrizes para o 
desenvolvimento urbano, inclusive habitaçio c sancamen10 básico, mister se 

W: a CNÇio de uma Comissio Consultiva ,junto ao· CMN, para a 
reanJ•mentaçllo clessu matérias, que estio tota1mt:ntc atreladas aos ~ ·. 
fin••eàoc. 

Lembramos que o art Z' da Lei rt' 4.595/64 institui o CMN com 
a tinali<Wll> de fomndar a politica da moeda e do crédito, objetivando o 
prostessa oconômico e soc:W do Pais. Sem a lluaçio de uma Comisslío 
c-Jliva que ~ I habitaçlo e saneantento, o social. na atual 
composição do CMN, estaria, em grande parte,~-

. . Por ÓUiro lado, compete ao CMN discipÍinar o direcionamento . 
elos n!CUISOS captados pelas cadernetas · de poupança, que . el~-se, 
l:lldusiv~DleDti', i. . habita9io- A . ~.missão . CoitSI!IIivl! • de· Hab~. 
Saneamento e Infra-estrutura Urbana, determinada atra.vc!s de um instrumento 
rq;ido .por lá, Dlio só pcrmilini a n:união ele, divezsoi órgãcis execUtiVas que . ' 
ecerpm a!ribuiçlo na área ele habitação, saneamento e iDfia-eslru!ura urbana, 
como tambdn elcmÓIIslrllrã o intcr os o do Governo Federal cm soluciOllM 
- q~ queseapresentam_demasjod-....te carentes desoluçlles. 

-<_,/~~e·.· 
Depumd;'í.\JiS ROBERTO PONTE 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE E..\IEl'óDAS- 01 

MEDIDA PR.OVJSÓRIA N" 731. DE ZS/ll/9.( 

Dispõe oo!Jre. o PiaDo Re.l, o Sulcma 
Moadlírio Nacional, atabelece • repu 
e eondiçõa de emiuio do REAL e "" 
critério& > pár'a' eonvenio w o!Jrigaçõa 
para o REAL, e diÍ outnu providêncúu. 

:·EMENDA DO DEPUTAD(Ú;ÚÍS1lOBERTO PONTÉ- .-% .. -. -... 
'adi' .. > • 

. ( tiva). ......... . 

~ 11111 iuwó indS!i, v,· áo iUi 11, com 11 sepmk ;ÚIIÇBo, 
,_,_.,.,_ os illd$ot · Y, · Jll' t · Jlli como Jll, · Jlli ·e ,YIR,: . : 
~-········· ........ . 

........... ~ ... -'r'~·~··.··-··~·~~·o:o~·~······· ... "':"·~~···· .. o;o····· .. ••• ... ·······"'!···-·~·········,.:·~~-:-~- .. ' 
V - de crédito Habitadonal, · e pari· Saneamento e · lnfra-estrotum 
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Urbana;!'. · ·.·: :. ::.·.-
.. , .. , .... 

. ,.J--~_.4 __ _ 
> -

.... ·-.• ~. 
. JUSTIFICATIVA'. ' ••• y • - ••• -

·· · be acordo 'cám Ós ~.I~ m. do Decreto,Iei rh291/86,·q~~- ~ · . · •· 
extinguiu o BNfl, compete ai;, Conselllo Monetário Nacional.·~. ~ •. : .. : 
alrib!Jições merénte. sw BNH eomo órgãn ccrítràl do siStema !l~ceiio: dá: : : : : -
Habitação; do sisienia. Financeiro de SaneaitientÓ e dos ~ financeiros · · 
cõhexos, subsic!Íários ou complementares daqueles" e "orientar ~: conttQI!I% o, 
Sistema Financeiro da Habitação". . 

't: 

Desta forma, é necessário que funcione uma Comissão 
CoDSU!tiva de Habitação, Saneamento e Infra-estrotum Urbana jmrto ao 
referido Conselho, com o intuito de subsidiá-lo no desempenho de suas 
alribuições legais. 

----------------------------------·--·~ .. CC 
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Considerando que é atribuição da União, segundo o art. 21, 
inciso XX, da Constituição Federal. o estabelecimento de diretrizes pam o 
deseovolvimcnto urbano, inclusive- habitação e saneameoto básico. mister se 
faz a ~ de uma Comissão Consultiva junto ao CM:'<, para a· 
regulamentação dessas matérias. que estão totalmente atreladas aos recursos 
financeiros. 

Lembramos que o art. Z' da Lei n• 4.595/64 institui o CMN com 
a finalidade de formular a politica da moeda e do crédito, objetivando o 
progresso cconômico e social do Pais. Sem a atuação de uma Comíssio 
Consultiva que ateada I! h8bilação e sane8mento, o social na atua! 
composição do CMN, estaria, em gmnde parte, descarncto:rizado. 

Por outro lado, compete ao CMN disciplinar o direcionarnento 
dos recursos captados pelas cadernetas de poupança. que destinam-se, 
exclusivamente, à. habitação. A Comissão Consultiva de Habitação, 
Saneamento e Infra-estrutura Urbana, determinada através de um instrumento 
regido por lei, IÚÍO só permitirá a reunião de diversos órgãos executivos cpie 

e:<erçam atribuição na área de habitação, saneamento e irifra-estrutura urbana, 
como tambem demonstrará o interesse do Governo Federal em solucionar 
estas questões que se apresentam demasiadamente csrentes de soluções. 

~ /~:'-'{ .· 

Deputa~IS ROBERTO PO!Io'TE 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
1-301!!194 

1- Luiz. Sa!omlo IIN"..........,306 

I·D-
1- 111 

'.,-, ,, 

11- 1- 1- 1-

"Art. 12 .......... . 

§ r ~ Nas instituições financeir3s e nas demais entidades autorizadas a 
funcionar pelo Ballco Central do Brasil a soma das parcelas desprezadas, na. 
forma do parigrafo anterior. seri recolhida e creditada ao Tesouro Nacional, 
no pnzo máximo de 30 (trinta) dias. contados a panir de !" de julho de 

IJe;zerobro de 1994 
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1994. para serem utilizados em programas emergenciais contra a fume e a 
miséria, confoqne regulamentaçio a ser baixada pelo Poder Executivo, no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 1• de julho de 1994," 

JUSTIFICATIVA 

A fixação de prazo para a regulamentaçio pelo Poder Executivo da aplieaçio das parcelas 
decimais desp=adas na conven;io para o Real objetiva dar celeridade à utilizaçio d~ 
valores nos pro~ cmergc::aciais contra a fome e a miséria. 

EM-2 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
I 

--------------------------~·~ 
ror;t;JU.TADD VIILOIR COLATTO 

~-·-
1 iL' ---!.!:1 0~63:::;-"'-3 _..J] 

· ·Suprima-.se o § 2ll "do Arti9o·•16 da Medide Provisória. 

r 

JUSTifiCATIVA 
·o § 2~ do Artigo 16 prevt que na operaçlo de convmrslo dos sal-. 

·.~o~ .da poupanc;a· a das operações de crédito rurel, dtu~tre ~utras, ha-

j8:,, 8~õm da .aP:Ü.ç::açio da TR .oU· outro ·indsxa-dOr, Jiro~ratâ, até 

30/06/94, outro lançamento, qual seja, a aplicaçlo de TR ou outro 

refaronciel lega!, também pro-rata, na data do aniversirio do mAs de 

julho_,· já convert.idos oe saldos_ t:~ara Real. 

Ora, tal procedimento implica QUe tant~ no saldo das poupanças 
como nos dábitoa dos agricultores seja aplicada em jUlho a "nova• TR; 
já m~did~ 'nos tampos do Real·, inflando o débito do.s agricultores. 

Ou outra parte, ~ de pressupor~sa que os ~reços dos produtos a-· 

gr!colas devarfto estar estabilizados desde o in!cio do Plano, nlo a~ 

rr~ndo. novo·"déscaaamento" de;!õdices na origem do Plano, da: tio da
latãrios' efeitos noa Fllanoe passados • 

... A Emanda visa corrigir .asaa distorç!o, impedindo a ep!iceçlo de 

TR am julho. 

I 
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''·o! .• ,) · .. 

J APRESENTAÇlo DE EMENDAS l 
F3õ7 ;·; I i• I Lr ______ ._:R.:;ED_I:_D:_A.;_P_R._:o_;v_i:_s_OR_'x:_•Á_· _7_:3:_1..:'_D_E_2_s_._,_,_._9_4 ____ ·...J--1 

lr_·_·_· ~~----~--_ . .:Õ::.E;:::U::.-;:.:;::õ::o_v::I::~-::~.:~:;;..:~F..:;,:;· ~::~:.:I.::D:.N:.I __ ··_-_-_-_-_=:l_· _ _J r;·~;;-:.;- I 

r 1 ' z--:.~ ........... _,. .. ....z • ........ 9 •. _ ......... ....: ''"""""- J 

~------~---~~·----~~-~-"-'-"-----,. 

I 
-A&J; .... tte • ., Art. 16 o eegu1nta. 1 sa: 
• Art. 16 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

! t 511 - .. Cridito Rurlll, lpÓO ..... opur- a oaido doo rinanci-.tos • -
I 
preço. ~ doa proclJtoa PI! ror. proviet. no I 1a c~nte art.tga, •rio c:onv•ru-
- • Rui. A PRtlr do 11 do .fulha oarla opUcuclao - rinMc~tae ..-.te ju

ro. u.u . .so. -..; ftfvaia atueill • a, 9'S • 12,SX ., ...,. Aa dif~ ct. atualJ.

z.çlo -.tn - r.mx. de cap~ doe recur .. • • atuallza;ID das racuraoe • a 
etuallz.a;&» doa rirMn:.t-.toa aarlo equalizBidao .travá ct. rontea • ~ 
dllfinict. rae ter.. do par&graro .ntal'ior. • 

~USTIFICATIVA 

A apllcaçiD dll poup~ no cridlto rural, ou aeja, • apliaçlo de ú.:Llcae 
incalpaUveie ca. a .tiv.ldadll agrl'cola, eati ~ado, por todoa oa dopoUientoa 
calhidoo do CPIII do Endivi-.to Agr!cal•, ra1 • cousa principal do oatágia atuai 
dll d!vidll, da d9sorganiz~ • do de:seat!-..lo da àet.or. A despeito de tao grav11 cc::.
provaçAa, q «S. atll, rsprosentando todos os Partidos, n:1o rox-a. pootaa e11 prática 
pelo Executivo e ror.- igualMente daacons!dorada pela presente Plodida Provia. 

Antas c:p.Ja ~ • Wl ilp.us. !rrevBt_!1ve.l, nar:t. .._" oportooo qus, atra
vés doe novoo ~ pren.n::iados pelo plano da establlizaçlo da llliCOOOJilia, .:~ra ... 
.t.pl~tar;Bo, aeja corrfg!dll at. diatorçBD. _ , , . , , . . , . 

Par• tanto, est~ praponda qua .se estabi~h:a~~~ preços, ·•, f':i~.ianentos ~d
col.as1 aplicando-se aoe ulti~ma 8011ralte os juros pr~Nistos para o crédito rural, Q?e 

n§o ultr.apas~ os patanarea atr.taili, jií os. precedentes· eai oUtroa pafses, o."''-
da eataa taxas n3o pas:saa~ de o4X ao ano. · · · · · · · · __ · 

As direrenças sotre as taxaa par-ps naG rontes· de CRptaçOO • os custos doa 
r!nanc.io:wnentoa sadalil absorviOOa por f011tas a serea cfyr{nidas, o:.too: a~1to' r1a 
exigibiU:dado doiS de<,)Ôzd~ COf'1'Uletirios ros •fRpósitos à vbta, e nlo ao C•.JIItr.i4rJo, 
coroo ocot"re através da RBsoluçlio nt 2.086 do Banco Centra!, rfa 1D da j~J!ho iíltivo; 
rJtU tzaç3o de f"I..IOCbs COil3otitocionais; util h:ar;la de el"prã!ltímos ext~rnos a cuslc4 
COfi1)at!veh, etc. · 

A &a~lUtenç3o dJs ntveis prevbtos pelas I'Ps 54?., 556, 596 , 635. 681 e .731 
ca. a ut.fl!zaç:Jo da lR plena aia juros no crédito r.ural é docret.ar a dst:initiva 
invi3bilidade da agricultura, aia que 88 estará apllcando custoa que ~!}-"ll.KR a 
~~aia dli 1CCI rea~.!l ao ano. 

I Alill diato hiMizi • coneegr.;lo di .a llllglll.1dade, ~ vez ~ h..av.ri ·._.. 
4lplu opU_.., do jurou - -· paio • TR ~~ i juraoo •• 

i a piar' • -.. • ........ tt.~t. r- .,.la ootar r1nances..o (~ 
i - • •l:ud tax.o do AMIJO). 
J x ru • .,._ c.. poatun de .. tt.ut.o I agricultura - noaao Pala, ou • •1-
L~~~ hipac.doi-, ..,., • pnviut. na _ágr.ra 21 do ..t;. 12 -too IWido-

[ ____ ·--~=~~((J~w~~s~~~-~;~~~~:h~:-~_1 

··--· ·---------~~---------
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 1 
[3"õ7 ;·;I 94•] LI' ______ R:.:.E::D::I::D:.:.A:...:.P.::R.:D.:.V.:.ÍS::O::R:.:Í:.:.'A:....:7.:3.:.1.:_•_:D::E:_:2::5::·_:1_:1.:_•.:_9:4 ____ -_-_jj 

r-- -

r 
[--~;,;; --][ L_-..:1!.!!6'-------'s~•:.__ _____ _:·_·· _··_· _·_'---~ _ _J 

r."----------------mo•~~--------------. 
- --· .. ert. 16, o lll9Jlnte.i 50 

•Art. 16 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f SR - Na Cr&dito Rural, .após eu" apureciD 'O saldo doe rinMc~ e doa 
preçoa . ..tm-- prodJtoa,. r ..... previata no f 1• -ta .. Ugo, paaaarllo 
a oar ~ "" juroo da dia pr- do c.- .a.. A atuallzoçllo ....t6ria 
p1'8Vista -·""- ..tm-~ aari ~ ... r~ ... 
- dataa, proibido a uUU.z...., do TR .,.., -· a. c11roron;aa do 
atuaUzaçllo do ronta do captaçllo de - a .,. lndicea - p.ra a 
correc;ao-- ..tm- aarllo ~izodaa atravlío do r-a-
rtnl.dae paio gowrno, nas tu~ do par&graro .-rtarior. Par• oa ~ 
• praz011 lnfad01'88 a • ano, poderi aer .totad8 • ..,.. ...tqbloq'• pre
vista no Art.28, f6Q!, desta Pladidll Provia6ria. Os juroo cbe rinanci.......toe 
nlo ultrapesarao 011 l..laites pnntiatoo para • aarra ~94. 

3USTIFJCATIVA 

As nu:&ts para esta El&1da alo idlnticas h ~ jâ expus • outn pl'CipOSta: 
alternativa, corçernante • ragrea nrarent.ea ., Crédito Rural. . 

A aplicaçlkl da pol4J8I'Ç8 no cr&:lito rural, au seja, • aplicaçAo da lrdicea 
inc:::alp8Uveia a. a ativldade agr:lcola, eatã ~ado, pot todoll os depoiaantoa 
colhidos na CPftl da Endividaalonta Agdcola, roi a cause principal do eetâgio atual 
da dívida:, da desorgDI'dzaç§o • do desost:laJlo cb aetar. A deepoito de tio grave 
~rovaçio, ao rocomendaç!Ses • providlnc.ias .aprovacfsl.pela unaniaidadll does ~ 
bras da CPrti, representando toi:as oe Parti~, nAa ror• postas .,. prática pelo 
ExecuUvo a fot811 igualJmnta desconaideradas pela preaanta l'ledida Provi:sõ:da. 

· Ant.as q. che9uelll08 • U. bp~Me ir.revers!Vei, nada maia oportuno qua:._ 
attavG~ dos novos tempos pronunciados pelo Plano da Eslabilizaç§o Econa.!ca, ora 
001 i~~plantaçlo, aeja corrigida a:sta dbtor-çlo. 

Para tanto, estam» propondo que sa estabilben~ preços · • f"lnancianont.oa 
ogrfcolas, aplicando-se aos últimos sorrent.e os juros previsto# para o crédito rural, 
que n3o ultrapassell os pat.ana.res atuab, j:i o,ar~ pracedontea Cd outros pa!ses, onde_ 
O!lltaS t.a;.:M n3o paMalll do 4X aD arm. 

As diferenças entra a:s taxas p~ fontes ds captaç~ e os CU5toa dos fioan
ciarent.os ser!an OOsorvidoa por fontes a aerefl definidas, COIOO: a.nento da exlglbi
licbda dos depÔ$it~ CCJDl)U15êlrios nos depÕaitoa ,i\ vista, e n&J ao contrãrlo,cc.no 

~rrll através da Reaol....-o n8 2096, ~. 8Mco Cantral, da 1D. de julho úlU.:.; 
utlliaçlo de f'undoe c:onstitucionaia; utillzaçBa da eqnoéatt.. externoe a cue
toa .,_.tlvaá, .te. 

A ......rtençiD dos n!veia praviatoa pet., fl'a .-52,566, 596, 635, 681 • 131 
a. a utillz._., de TR pX... -.la jlii'Oil oo c:Ndito rural i ct.::r•t.ar a- dltt'inltiva 
invlebU idade ~ agricultun:, eú CJa: - eatari apl.ican:lo C&Mtoll ~ chagar• a 
..ta de 10JS Naia ., -· , 

ntilt diato, hllveri • ~ de .._ llegalfdedll, ._.. vez 'P" haver& 
a .q,la aplicaçlo da juroo nao contratoe, pois a TR, inqueatlonavo~te & j~ 
roa e, a pior. • taxas a ~ uülatarat.on.ta rixadas pela aat:or financeiro. 

...... -· .. ·--·--·--------
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... 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
r;r1;·,~-l 

[' 
I' PEDIDA PROVI~IA Ng 7.51,! OE 25.11.94 

. --------~~·~· -· -- . - ·-------- .. -~ .. -----:~· 
DEPIJTIIDO VICTOR FACCI!III 

r lj_- - - ----- --
2-:._ ............ 4~·-····· 

r.---~--"--------------------------- mo• 

- I~ua-ae, ..., .n.. 16, o aagu1nt. 1 sa: 

•Art. 16 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f 5I - ._ oper.,..- "- criõdito rural, apurados oa aal- - rinlnc

tos a cbl pnçoa .wu.oa. Mrlo conwrtidoa • Real na foZW~~~ prevista no 1111 
doste artigo a paaaar., a eer l.M!;a:loB a corra;Ao .anet.âria prt~~~ista no Art. ri 
a oe juroe a cect. dia 111 do .a., abaervando-M ainda o aogu.inta: 

a) aa dit•renças veriticadas -.t.re o IPCr • a TR, quando a tonb dlll recur
- ror a pot.pai"Ça, aarlo equalizadaa lltraviis da tontea a aar• det'inidas ne 
r~ do parigraro anterior; 

b) para ao paga!IUI'Ito. (lU venc::üentoa • prazo inferior a ~ ano sari obaar· 
vado o disposto no art. 28, f 60; 

c) os praças .tru.Js aarlo reviaados • cadll 12 ~. CCII base nca custos, 
do pro<lJçllo, ... r.-- vier.- rugul~ pelo ftiniotlírio.do.~~--·-

~USTIFICATIVII 

ConstibJl, a presente Ellonda, .ais ..- alt.ernat.iva a Ar anallta:lda, na 
intuito da corrigir as distorçllas avidonciadas na PIBdida Provi• iria, ca. rela
çDo u operaçlMia da cridito rural. 

Apesar de nlo cancordamoll, IU'lf:mloe, Rll presenta pmposta o critôrio do 
IPC:r previsto nas fPs St2. 566. 596• 635, 681 a 731, para q.M o Coverrm a a 
Relator ~ altamativaa a n:lo vor-hô.a • negar, aiqllasmante, UDa aoluçAo pa
ra o .fnpaaae, 

t precisa evidenciar, entretanto, SP.IIJ!re da novo, qt.Mt a ~tenç:OO dos 
n!va!s previstos pala fP, COII a utlllzaç§o da rR plana maia juioa no crédito 
rural i decretar a definitiva imliabtlidado da agricultura, oia qua :sa est:arâ 
aplicaldo CtJatos abtv.Jrdoa, quu Invi.abi lizar§o a ativilfade agr!cola no ãiaall. 
AlÓII disto, haverá a consagraç~o do 1.m1 i le()alidade, Ull\3 vez que haverã a d.J
pla apUcação de juros a, o pior, Cll taxas a saram unilateralmente fixadas 
pela setor ..,inanceiro • 

. E irrportanta. Õ urgente, qJS sa adotetl meciidas que eatilnuloq a agrir:::ul
tura • no$80 Pafe, lnB3ITIJ por~e o bodl dea~a.'lho da atividads agdcola cons
titui ~ doa elementos essenciais para a suce:t.ao do Pr-ogram~~ de E.atabil.i:zaçlo 
E' c~. 

J 

· -· -·---------o;]%:· _(Jikz;;:~- ---::~-~-] [ ---·------- - ~----- 2 . 

Dezembro de 1994. 
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l 
' I 

~PRESENTAÇÃO OE EME~D~S 

30 I 11 i :'1EDIOA PROVISÓRIA -:'31/94 

Dep. AlDO REBELO 357 

-. ------- ------ ------ - - ------------ 1 
·-----~-~~-·, ____ . ___ ~~~-~~- ~~~:_-_·_·_·~"~-~-~-·~~-~--_··-~·~~·-··----~'--~'~~~~~-~--~~ 

. ---···· ........ ~· ------- ._ .. --·.·-----· 
1/l 17 t 

~--------

Dê-se ao caput art. 17 a seguinte redação: 

.. Art. 17 Os valores das prestações de financiamentos habitacionais 
finnados com entidades integrantes do Sistema FirianCeiro da Habitação - SFH e 
entidades de previdência privada. quando em condições análogas ãs utilizadas no Sistenia 
Financeiro da Habitação. expressos em Cruzeiros Reais. no mCs de junho de 1994, sedo 
convertidos em REAL. no dia 1° de julho de 1994, pelo mesmo valor em URVs que 
tinha a prestação no dia do vencimento ... 

JUSTIFICATIVA 
___ Nos contratos~ casa própria cõm claúsula de equivalência-sal~ pela 

rcdação atual da Medida as prestações de,julho estão- tendo um reajuste em média de 
1 S% sem qu tenha: havido. em contrapartida. qualquer reajuste no salário do mutuário. 
que Continua ganhimdo. cm Real cm julho o mesmo que ganhava'~ URV: em junho, 
Oeste modo. os mutuãrios artam sozinhos com a perda inflacionária. enquanto a 
instituição financeira saiga~hando. o que e co<'\Cialmente inJusto. 

Dispô~ sobre o Plano Real, o 
·Sist.cm~ Monetário . Nacional, 

·" ·- ·est:.abelece as regras e-· condições 

pa:ra ~misSãó do REAL c OS' critérioS 

para conversão das obrigações para 
o REAL o dá outras providências. 

0~-se a zcguinto novo::· rcd.:tç_J:o c:to ~caput .. c:lo 1\.rt •. ·17: 
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Art. 17 Os valores das prestações de financiamentos habitacionais 
fir.mados com entiqades integrantes do Sistema Financeiro da 
Habitaçao - SFH e as entidades de previdência privada, expressos 
em Cruzeiros Reais, _no mês de junho de 1994, serão convertidos em 
REAL, no dia lG de julho de 1994, observada a paridade entre o 
Cruzeiro Real e o Real fixada para aquela data. 

JUSTIFICATIVA 

A emenda visa dirimir. dúvidas e padronizar 
procedimentos para os financiamentos' habitacionais firmados com 

ent..idade:s n~o integrant-es do Sistema I:'.inanceiro de H.ibitaçào. 

f"'... / .( \ "- ·' 

\\/.\ . 
----------------7---~---------------yf\ v//l(~~~lr),'ll) ,,. .... ..-. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
D-...... 

1-.1/\ ·11- 1- 1- 1-

"Pa'-'6 úilic:o. O iDclioe de J'lljUIIe e a periorlirirJede ~ e:etthe'riMI pua 
---;'-duoa_.,.·doquo--.nis<>poder->.emquolqucr......,.....,. 
f'li'W""''fAM"• . ' ' ' ' 

Os -.írioo devau 1<r a &culdade do poderem repacbW" sous cotllrllos.....,.., que oe 
- • r io em fim;lo du !'I"J" OCCJII6mico-fiaaDceiJas. 

-I Ta 
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EMENDA MODIFICATIVA 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Modifi~ue-se a redação dos Arts; 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 da 
Medida Provísória n 731194, que passam a vigorar com as seguintes redaç6es: 

'Ar!. 19. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, sem cláusula 
de correção monetária ou de reajuste de preços, ou com cláusula de correção mo

. netária ou de reajuste de preços pré·fixados, serão convertidas em REAL. no dia 1• 
de julho de 1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o REAL fixada para 
aquela data. 

• Art. 20. As obrigações pecuniárias, os preços e os valores expressos 
em Cruzeiros Reais, com cláusula de corr~o monetária ou de reajuste de valores 
baseada em índices de~ preççs gerais, setonais, regionais ou específiCOs, serão con
vertidos em REAL. no dia 1• de julho de 1994, observada a paridade fiXada para 
aquela data, assegurando-se, de acordo com o disposto neste artigo, o equilibrio 
econõmico e financeiro nos termos do Parágrafo único do art. 7R da Lei 8.880, de 27 
de maio de 1994. 

§ 1•- Quando a periodicidade de reajuste pleno for Igual ou menor que 
a periodicidade de pagamento, serão convertidas em REAL no dia 1• de julho de 
1994, observada a paridade fixada para aquela data, reajustando-se pro rata tempere 
os valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais desde o dia do último aniversá· 
rio anterior ao dia 1• de jUlho de 1994 até a data do próximo aniversário posterior a 
esta data de convàrsão, •nclusive, de acordo com o índice de contrato, deduz,indo--se . 
a varia'i_ão do mesmo índice oCorrida entre a data-base e o primeiro aniversário no 
subsequente período de cerração monetária ou réajuste. . . . . . • _ • 

-§ 2" ~ Ouiindo a periodicidade ife reajuste pleno for maior que a periodi· 
cidade de pagamento, se~o ""~vertidas em REAL. no dia 1• de julho de 1994, de 
acordo com as disposições. abaixo: · 

1 - dividindo-se o valor ein Cruzeiros Reais da obrigação vigente no dia 
do aniversário erri.êada .um dos meses Imediatamente anteriores a JUlho de 1994, em 
número igual aos do úttimo periodo de reajuste gleno, pelo valor em Cruzeiros Reais 
do equivalente em URV nesses mesmos d•as; 

ti • extraindo-se a média aritmética dos valores resuttantes do inciso 
anterior; 

III - reconvertendo-se, t. ·:-~ ·cruzeiros Reais, o valor encontnido pela 
URV do dia do aniversário em junho de 1994; 

rv- aplicando-se, pro rata tempere, sobre o valor em Cruzeiros Reais 
da que trata o inciso anterior o fndice co tratual cu legal até a data do próximo ani
versário posterior a esta data de conversão, inclusive, deduzindo-se a variação do 
mesmo indica, ·ocorrida entre a data-base e o primeiro aniversário no subsequente 
período de correção mane;~~ ou reajuste; e - ' 

..d... 
V - convertendo-se em REAL o valor corrigido na forma do inciso ante

riOr pela paridade fixada para aquela dela. 

- § s• • O cálculo da média a que se refere o parágrafo anterior será fe~o 
com base nos preços unitários nos casos dos contratos para aquisição ou pi'Ciàuçlo 
de bens para entrega futura, execução de obras. prestação de serviços. Iocaçlo. uao 
e arrendamento, Quando as Quantidades de bens e S4!rviços, a cada mês, forem va· 
riáveis. - · - -

§ 4° - No caso de obrigações em que tenha transcorrido um número de 
meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno, a conversão será feita. na 
forma do § 2" deste artigo, levando-se em conta apenas os valores referentes aos 
meses a partir da contratação. 
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§ 5" • No caso dos contratos de contratos de locação residencial com 
cláusula de reajuste superior a 6 (seis) meses, as dispcsições do § 2' deste artigo 
serão aplicadas tomando em conta apenas os aluguéis dos primeiros 6 (seis)· meses 
do último período de reajuste pleno. 

§ &2 ... Em caso de desequilíbrio económico-financeiro, os contratos de 
locação residencial e comercial, inclusive os Convertidos anteriormente, poderão ser 
revistos, a partir de 11 de janeiro de 1995, através de livra negociação entr~:t as par
tes, ou judicialmente, a fim de adequá-los aos preços de mercado. 

§ 7R - Efetivada a revisão, aplicação das cláusulas de correção monetá· 
ria fteará suspensa pelo prazo de um ano a contar da data da revisão. 

§ a• • Na conversão em REAL dos contratos a que se refere o § 1° que 
nilo oontivàrem cláusula de atualização monetária entre a data final do pe•íodo de 
adimplemento da obrigação e a data da exigibilidade do pagamento, será de~~zlda a 
expectativa de inflação considerada no contrato relativamer,ate a este prazo, cevando, 
quando o contrato não mencionar explicitarr'!ente a expectativa inflacionciria. ser 
a dotada _para· a dedução, a varia~ o do lndice Geral de Preços • Disponibilidade ln
tema. IGP-01,-da Fundação Getulio Vargas - FGV. no mês de apresentação da pro
posta ou do orçamento a que esta se referir, aplicado pro rata.tempore refativamente 
ao prazo previsto para o pagamento. 

. § 9' • Nos casos em que houver cláusula de atualização monetária de
corrente de .atraso de pa9amento, corrigido também o períQQo decpOidp entr~. a d~ta 
do adirriplemento da obngação e a da exigibilidade do pagamento, -aplica-se a· este 
perfodo a ~ução referida no parágrafo anterior, segundo os critérios nele estabele-
cidos. · .. --·· __ 

'Ar!. 21 -Para os efenos desta Medida Provisória, 'dia de àniVersário' 
corresponde: 

. . .•. a) no caso de obrigações pej:uniárias .;,.,. .Cruzeiros Reais oom cláusula 
de correolQ monetária por índice de p_rt:!ÇO, ·ao dia do vencimento; na farta deste, ao 
dia do úlii!II.O.I!I~juste; .e, na fatta deste, ao dia do surgimento, em qualquer mês, da 
obrigação, QQ-!ftulo, do contrato ou da parcela contratual; e, . . . . . . . ·. . . · •. 

·b) no caso de contratos que tenham. por objeto a aquisição oÚ produção·. 
de bens para entrega futura, a execução de obras, ou prestação de serviços oontf· 
nuos ou futuros, bem como a atteração de. imóveis, que tenham.cláusulas de reajuste 
de preços por fndlce de preços setorial.-, regior)ais ou especffiOOS, ou ainda que reflita 
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados,. ao último- dia do validade 
dos preços contratuais em cada período de reajuste. · 

• -... 'Ir"\ 

· • · 'Art. 22 .• As disposiçÕGs ileSíti Meil;da:P.roVisóriá ·$otité "côiniê.-dó ;.;,"' ·: 
cam·se, no que couber, os contratos de que trata o art. 15 da Lei n• 8.990, de V de 
ma~ de 1$94, e sua f811Uiamentaçãq,. e,ujos valore~ e!CP(essos em Cruzeiros Reais 
não tenham sldo convertidos em URV até 30 de junho de 1994. . .• 

§ 3' • (Suprimir) 
- ------------- ---- . 

· . . . . '·' ~Art. 2~ • Nas obrigaÇõe.;, p~· ·' .vitioreoi·ÔÓ<:lvertidos em REAL·.na 
forma dos a,r~s .. 20 e 22, o cálculo .d.a.con: ... monetária e- do reajuste de preços, a 
partir de _1• ~!"J~Iho de_1994, som'l').t<> é.'iá 1do qual)dcí baseado no fndice·de preços 
calculadOs na forma do art. 38 da Le1 a.aao. de2-7 de maio de 1994.. . . . . • , .. 

§ 1° ·O cálculo dos indicas de correção monetária de obrigações a que 
Se refere O caput deste artiQO toma~ per base preços em ~~. O ~quivalent~t em 
URV dos preços em Cruze1ros Rea1s, e os preços nommatlvos ou convertidos em , 
URV nos meses anteriores. 

' § 2' • Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos em 
REAL, na forma dos arts. 20 e 22, serão aplicados os fndices de correção monetária 
ou de reajuste dos preços a que estiverem sujenos, calculados de conformidade oom 
o art. 38 da Lei n' a.sao. de 27 de maio de 1994, de acordo oom as respectivas dis-- · 
pcsiçOes legais, regulamentares. contratuais, ou decisões judiciais com base nas · 
quais tiverem sido con~ituídos. . · . · . . . · . 

§ 3° ·Nó .cálculo dos índices de que tratà este artigo, os preços em CI'U· 
zeiros Reais d"everão ser convertidos em URV do dia de sua coleta. . 
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§ 4' • caso o Indica de preços constante do contrato não esteja dispo
nfvel na forma do caput deste artigo, será utilizado, para os fins do disposto no art. 38 
da Lei n• 8.880, de 27 de maio de 1994, e nesta Medida Provisória, Indica equiva· 
lente subst~uto, na forma da regulamentação a ser baixada pelo Poder Executlvó. 

§ s• . 'ª nula de pleno dire~o e ni!.o surtirá nenhum efeko a aplicação de 
Indica, para f01s de correção monetária, calculado de forma ãderente de estabelecida 
neste artigo. 

Art. 25 • As dotações constantes da proposta de Orçamento Geral da 
União enviada· ao Congresso Nacional, com as modificações propostas nos tormos 
do art. 166, § 5", da Const~ulção Federal, serão corrigidas para preços médios de 
1994, mediante aplicação, sobre os valores expressos a preços de abril de 1993, do 
mukiplicador de 66.8402, sendo então convertidos em 1° de julho de 1994, em REAIS 
pela paridade lixada para aquela data. 

§ 1'. Serão também convertidos em REAL em 1° de juho de 1994 pela 
paridade fixada para aquela data, todos os valores expressos em Cruzeiros Roais em 
30 de junho de 1994, constantes de balanços e de todos os atos e fatos relacionados 
com a gestão ~mentária, financeira, patrimonial e contábil 

. § 2' • No caso do parágrafo anterior, se resultarem valores inferiores a 
R$ 0,01 (um centavo de REAL) os mesmos serão representados por este valor (R$ 
0,01). 

Art. 26 • Como forma de Qarantir o equilíbrio econ&nioo-linanceiro na 
conversão dos contratos relativos à atiVidade agrícola, ficam asseguradas as con
dições de equivalência constantes nos contratos de financiamento de custeio o de -com81Cializaçilo para produtos contemplados na safra 1993194 e na safra 1994 com 
"preços minimos de garantia" dentro da Politica de Garantia de Preços Mfnlmos • 
PGPM. . 

"Cepftulo IV 
Da CorraÇio Monetária 

Art. 27 ·A correçã~. ~m '!irtude da disposição legal ou estipulação de 
negócio juriãiCO, da expressão monetária de obrigação pecuniária contralda a partir 
de 1° de julho do1994, inclusive, somente poderá dar·so pela variação acumulada do 
IPC-r. • 

§ 1° • O disposto neste artigo não se aplica: 

a) às operações a contratos de que tratam o Decreto-lei 685, de 11 de 
setembro da 1969 e o art. 6' da Lei n• 8.880, da 27 de maio da 1994; 

b) aos contratos que tenham por objeto a aquisição ou produção de 
bans para entrega futura, a execução de obras ou a pmstação cfe serviços contfnuos 
ou futuros, bem como a alienação de imóveis, cujo preço poderá ser reajustado em 
função do custo da produção ou da variação no preço de insumos utilizadoS; e 

c) às hipóteses em lei especial. 

§ 2' • Considerar-so-á de nenhum efe~o a estipulação, a partir de 1° de 
juho de 1994 .'e correção monetária em desacordo com o estabelecido nesta artigo. 

§ 3" • Nos contratos celebrados ou convertidos em URV, em que haja 
cláusula de comação monetária ou de reajuste de valor por fnãiCO de preços ou por 
fndice que mflka a varia~o ponderada dos custos dos insumos utDizadoS; o cálculo 
desses fnãiCOs, para efe~os de reajustes, deverá ser nesta moeda até a emissão do 
REAL e, dai em diante, em REAL, observado o art. 38 da Lei n" 8.880, de 27 de maio 
de'1994. 

- § 4" • A correção monetária dos contratos convertidos DOia média em 
REAIS na forma do§ 2' do art. 20 será apurada somente a partir do 1~ aniversário da 
obrigação posterior a sua conversão em REAIS. 

§5°· A TaJO: Referencial· TR somente poderá ser utilizada no mercado 
financeiro, de valores imobiliários, imobiflãrio, de seguros, de previdência privada e 
de futuros ou, ainda no caso de inadimplêncla de obrigações contratuais de paga· 
mento, om contratos da qualquer natureza. , 
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§ 6" - Continua apr.cável aos 'iléb~os trabalhistas o disposto no art 39 
da lei 8.177, de 1• de março de 1991. 

"Art 28- Nos contmtos celebrados ou convertidos em REAL com cláu
sula de correção monetária ou de reajuste de valores por índice de preços ou por in· 
dica que reflita a va$ção ponderada dos custos dos insumos utilizados, a aplicação 
da mesma ficará suspensa pelo prazo de um ano. 

§ 1•- É nula de pleno dire~o e não surtirá nenhum efeno a estipulação 
de cláusula de correção monetária ou de reajuste de preços em desacordo com o 
disposto neste artigo. 

§ 2"- (Suprimir). 

§ 3°- O prazo de suspensão de que trata o caput deste artigo será 
contado a partir. 

a) da conversão em REAL. no caso das obrigações ainda expressa em 
· Cruzeiros Reais; 

b) da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações ex
pressas em URV contratadas até 27 de maio de 1994; 

c) da contratação, ou da data da proposta se esta for posterior a 1• de 
julho de 1994, no caso de obrigações contraídas após esta data; e 

d) do último reajuste de caso de contratos de-locação. 

§ 4°- O disposto neste artigo não se aplica: 

. . · a) às obrigações realizadas no mercado financeiro e no Sistema Finan
ceiro de Habitação- SFH, por instituições financeiras e demais entidades autOrizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Pou
pança e Empréstimo - SBPE e aos financiamentos Habaacionais de entidades de 
previdência privada; 

b) às operações e contratos de que tratam o Decreto-lei n• 857, de 11 
de setembro de 1969, e o art6" da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. 

§5° - O Poder Executivo poderá reduzir o prazo de suspensão das 
cláusulas de correção monetária cu de reajuste de que trata este artigo. -

§ 6"- O devedor, nos contmtos com prazo superior a 1 ano, poderá 
amortizar, total ou parcialmente, antecipadamente, o saldo devedor, desde que o 
faça com seu valor atualizadc pela variação acumulada do índice contratual ou do 
IPC-r até a data do pagamento. 

§ 7"- Nas obrigaçlles em Cruzeiros Reais, contrafdas antes de 15 de 
màrço de 1994, o credor poder'á exigir, decorrido. um ano da conversão para à"REAL, 
ou no seu vencimento, se anterior, sua atualização na forma contratada. observadas 
as disposições desta Medida Provisória, abatidos os pagamentos, também atualiza
dos, eventualmente efetuados no periodo. 

JUSTIFICAÇÃO 

As modificações de redaeões ora propostas aos artigos 19, 20, 21, 22, 
. 23, 25, 26. 27 e 28 da Medida Provisória n• 731/94, visam adequá-las aos · 
entendimentos havidos no Congresso Nacional quando das discussões e votação da · 
lei n• 8.880 de 27 de maio de 1994, bem como às discussões na Comissão Mista 
qqe analisou a MP 542 de 30.06.94, ora reednade sob o n• 731. Tais modificações 
nos parecem melhorar o texto tomando-o transparente, de mel1or entendimento e 
conferindo justeza às relações contratuais que envolvem o setor privado e o público, 
evitando--se as_sim ternpestivas ações judiciárias que poderão comprometer o Plano 
de Estabilização Econõmica-
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EMENDA N' 

MEDIDA PROVISÓRIA N''731 de 30 de novembro de 1994. 

Acrescente-se, após o artigo 19. um artigo com a seguinte redação: 

"ArL .... As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com ciáusula de 
correção monetária pós-fixada, contratadas antes de 1° de março de 1994, setio 
convertidas em Reais no dia I' de julho de 1994, observada a paridade fixada PJ'_ 
aquela data, reajustando-se os valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais, em 
seus respectivos aniversários, de acordo com o índic~ conStante do contrato, o qual 
tomará por base: os preços em Cruzeiros Reais nos meses imediatamente anteriores, 
convertidos cm Reais, observando-se a paridade fixada para a data de conversão, e 
preços em Reais a partir da enússãó: - -

Dê-se aos artigos 20 e 21, caput, as seguintes redações: 

"Art. 20 - As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com clãusula de correção 
monetária baseada em índices de preços, contratadas a partir de 1 o de marco de 
1994. em que a periodicidade de reajuste pleno é igual ou menor que a periodicidade 
de pagamento, serão convertidas em REAL, no dia 1° de julho de 1994, observada a 
paridade. fixada para aquela· data, reajustando-se pro ratá tempnre os valores 
contratuais expressos em Ciuzeiros Reais desde o último aniversârio até o dia 30 de 
junho de 1994, inclusive, de aco!do com o índice constante do contrato." 

"Art. 21 • As obrigações peconiárias em Cruzeiros Reais, com clãusula de correção 
monetária b3seada em índices de preços. contratadas a partir de 1 o de marco de 
1994. em que a periodicidade de pagamento, serão convertidas em REAL, no dia 1~ 
de julho de 1994, de acordo com as disp~siçõcs abaixo:" 

Justificativa _ 

''' ''''. ' 
A classificação das obrigaçõeo pe<oniárias em dnis períodos - antes e depnis de I' 
de março de 1994, data da primeira medida provisória que deu origem à Lei D0 8.880 
do Plano R:,e~ 7 visa .a respeitar os atos juridicamente perfeitos, evitando-se: repetir 
os mesmos .eiTOs e danosas consequências ao Tesouro Nacional, cometidos nas 
várias tentativas de intervenção na economia realizadas a partir do Plano Cru.z.Bdo 
em 1986. 

A Emenda visa a preservar todos os contratos anteriores a 1° de março de 1994, · 
indexados a índices de preços de conformidade com os princípios invocados pelo 
Ministério da Fazenda e adotados pelo próprio Chefe do Poder Executivo, os quais, 
nas razões que justificam o veto ao Parágrafo 2' do Artigo 16 dn Projeto de Lei n' 
11/94 que deu origem a Lei n• 8.880/94 propngilam pelo resPeito "aos contratos já 
assill:lldo.s'\ ántes daquela data, e repudiam a interferência da lei nova "em atos 
juridicam~te. perfeitos". seguindo "jurisprudência consagrada pelo Supremo 
Tribunal Federal, que rejeita a quebra de contratos (ofensa ao ato jurídico perfeito .. 
art. s•, in,piso XXXVI, da Constituição Federal)". 

Deputado José Lni2. Clerot 
FMDB-PB 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS- 01112194 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 731, DE 25/ll/ll.4 

Ifup6e sobre o Plano Re.l, o Sistema Moueürlo 
Nacional, estabelece u regi'IIB e condições de emlsdlo do 
REAL e os critérios para convenio du obrigações para 
o REAL, e dá outras providêndliS. 

EMENDA DO DEPUTADO LlJIS ROBERTO PONTE- 495 
(modillcativa) 

Motllflquem--.e.,. -- 20, 21, n, 22, U, 27, 21 e 80, quepauam allfgoTr 
com a aeglllnfe ~: 

"Art. 20. ·········-········--·-·-··-··-··-··~····-·········-··-·····-·-··-···-·····- -

11°. Na conve~o para REAL de contratos cujos preços e valores permanecem 
constantes durante o perfodo de adlmplemento de cada ~OTcela, após efeluado o reajuste 
nos termos desl6 artigo, será deduzida a variaçllo do fndlce conlratual de reajuótàmento 
ocorrida no ml!s da apresentaçao da propos!2 ou do orçamento a que ela se referir; 
calculada pro rara letnf1o'le rela11vamente ao perfodo considerado para eleito de apllcaçllo 
do pro rsta tempom a que se refere o capu1 deste artigo .. 

f 2". A deduçllo de que trata este artigo n~o oe aplica aos con1rato& que tem uma 
data-base definida, hip6tese em que o majU&tlmonto pro rata lempore, de que 1ratl o caput 
deste ar!lgo, se fanl pelo perfodo compreendido entre essa data e o die 30 de junho de 
18M, 

"Art. 21. ··········-···-····-·-··-··-········-····-···-·····--·--··-·····-·--· 

f c•. Em caso de desequlllb~o econ6mlco e llnancelro, os con1rato& de lo .. çllo 
residencial pode~o Hr revistos jUdicialmonto a partir do 1° do janeiro do 11185 •
casos, ou quando de liVre negoclaçllo, nlo senl prejudicada a açllo rellfslonal prevista na 
Lei n" 8.2-45 do-1881. 

····--·---·-·--·-····--·---······-····-········-----·-·-·----· 
t e•. Nos casos de contratos do locaçllo de !mOveis ~o residonclala, para os efeitos 

do lncloo I do § 2", aerlo considerados os olugu61s vigentes no dio do anlven16~o em ,cade 
um do& meses do primeiro perfodo de majusto do contrato ou, se for o caso, da mnovaçllo 
amlgAVel ou judicial. 
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"Art. 22. ·········-····-····-··--···-··-··-----··-·· .. ·-·-----·---··-

a) ·-·····-·-·-··-··--···-···-···-···-··-··-··-·-··-···········-·-·---···-··-···· 

bl no caso de conlratoc que tenham por objoto a aquisi~o do bens para entrega 
tlr!Ura, a exeeuçllo de obras ou a presta~o de serviços, que contenham clAusulas de 
rea)uste de preços por !ndicos do preços pOs-lil<ados · gerais, setoriais, regionais ou 
espec!ftcos, ou ainda, que reftl!am a varla~o ponderada doslnsumos utilizados, ao primeiro 
dia do vatida~e dos preços conlraluais em cada per!odo de reaiuste: · · 

.. Art. 23. -·-···-·-·-···-·---·······-·--·.-------.. ······--······-········---·-

t 1•. Na conversllo para 'ReAL dos contratos· que- nll<>. contiVerem cliUSUia de 
atualiza~o monetãria entre a data mal do per!odo de adimplomento da obrlgaçao o a data 
da exglbWdade do pagamento, serj dedUZido a e>pec:tativa de Jnlla~o =om!denlda no 
contrato relativamente a este prazo, devendo, quando o con!rnto nlo mencionar 
explicitamente a expeciMiValnllaclonm\a, ~ ado!a<r.j para a deduç~o. a variaçllo do lnáice 
Geral de Preços - Disponibilidade lnlema -IGP-01, da Funda~o GelllUo Vargas - FGV, no 
ml!s de apresenta~ da proposta ou do orçamento a que esta se referir, apücadO pro rata 
temJX?t& relatiVamente ao prazo previsto para o pagamento. 

'2* ... , ___ , ___ , _____ .. ___________ ,_ ........... - ... - .. --.. --........... . 

t a•. (llllprtmlr) 

"Art. 24. ·-·-.. - .. ·--·---... - ......... _, ___ ........ _____ .... - ...... ,_ 

t 2*. Observaclo o dispostO no lllt. 28, sobre os valores ·convertidos em REAL. na 
forma dos w. 20 li 21, serllo apUcados pro ratalflmpom da data da converslo lllt a data. 
do aniVersArio seguinte. os lndlces de correçllo moneblrla, a que esruverem IU}eltos, 
cai.Uados·om oonfonnidado com o ar\. 3& da l..oi rt' U&O, do 27 do maio do 164, do 
acordo com as respect!Yas dlsposlç6es legais, regulamenteres, contratuais. ou declslles 
judiciais com base nas quais tiVerem sido consti\uldos, apticanck>oo a partir deste 
antversério a correçlo moneléria, em con!Órmldado éom o disposto no contrato e neste · 
artigo. 

t a•. Nois' coniratos' referidos na al!nea "b" do ar\. 22, a partir da converdo dos 
Valores oxpresliOS.em Cruzeiros ~eals para u~v ou REAL. os reajustas de preÇoS. de 
valores contratuais serllo calcUlados como determinado neste ;ortigo, a<loland<He para 
!ndices lnlclals de referênd2 aqueles~ ao mts anterior' data de eontoeldo· 

1 •• {'lllual ao 1 3• da Medid;o Provi.órioo) 

S S" (IgUal ao S o&• da Medida Prov...stla) 

t r (Igual ao 1 S" da Medida Provloórlal 

"Ait. 'ZT • ....... -·-----·-··-.. ·-··-.. -·-·-·--.. _ .. ___ _ 

. t r. A TaXa Referendai -iR somente podoTa ser utiliZada nas oporaçaes reanzada!l 
nos mercados ftnancelros, do valores moblUArlos, de seguros, de previdência privada, de. 
capltallza~o. de fuluros, de aliena~o de Imóveis cuja produ~o tenha aído objeto de 
~naclamento no Amblto do Sistema Financeiro do Habitação • SFH, nos contratos de que 
trata a allnoa "b" do § 1° deste artigo quando aplicada ao porfodo que vai do cia do 
adlmplemento atê o dia do efellvo pagamento da oMgaçAo, ou, ainda, no. caso do 
inadimplência de obrigaçOes contratuais de pagamento, em contratos de qualq,uer natureza. 

•AJt. 2L Nos contratos celebrados ou converfldos em REAL, com cláuou!a do 
correç!lo monetária por Jndices de preços ou por fndlces que reftitam a variaç:lo ponderada 
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<los CllSlos dos lnsumos utilizados, a apncaçlio da mesma!lcal'lí 9USp<insa pelo prazo,Ciellm 
ano. 

1 1•. t nula do pleno direito e nllo lurtini """"""' efeito a ootipulaçllo do ci4UIUia do 
reajuole de preços em desacordo com o disposto neste artigo. , 

1 2". O prazo de ouopenslo da que 1rala o csput- artigo senil contado a partir: 

a) do convenlllo em REAl., no caso dos obrtgaçGes ainda expreuas em Cruzeiros 
Roais: , 

b) do convenlllo ou confralaçllo em URV; 

c) do datlHJO$<! do conlrato, se a proposta tiVer siclo formulado entre 15 da março e 
1" de julho de 1994, e a confralaçlio ocorrer ap6s 1" de julho de 1994; 

, d) do data-base do contrato, se a proposta tiver sido formulado em REAL, e a 
conlra,taçllo ocorrer ap6s 1• dejutlo de 18114 e; , 

e) do Llltimo reajuste no caso do contratoe do locaçto. 

t a•. o disposto neste artigo nllo se apnca: 

a) As operaçOes realizadas no mercado financeiro e no Sistema F"nanceiro de 
Habllaçlio - SFH, por lns!ltulç8es financeiras e demais entidades autorizados a IIJndonar 
pelo Banço Central do ISrnll bem assim no Sistema l!kasilelro de Poupança e EmprMUmo -
SBPê,,. aos financiamentos hablblclonals do entldodjos de prevld!nclo prtvodo e lo 
opor.tçl!o do a!ienaçllo do im6veis cuja JIIOduçllO - lido objeto do l!:lnanciamllllo no 
arnbllo do Sistema Flnanc:elro do Habltllçto - SFH; 

b) 61 operaçl!o • c.-daquo1ralam o Decrafo.lal n" 857, da 11 do -mbro do 
!969, e o m 6" da Lei n" a.aao, de 27 do maio do 11194. , 

14". 'o Poder Executivo poder.! rodl!zir o prazo do ~,dos ....... dai do 
correç~e> monel*ia ou de reajuste do'preços da que trata -llltigo. hlp6tese •m que aua 
roduçllo apllcar....t, automaticamente·. aos contratoe em andamento. 

I G". (Igual ao I G" do -Ida Provisória 1 

t ... Nas' obrlgaÇIIes SUjeitas: áo prazo do ~ ele reajusle do que fratl esfê 
artigo, o credor jJoderi eJ!glr, decorrido IJI'!I .11110 do ,convenlllo pare o REAl., ou, no oeu 
voncimento, .. anlufior, oua ~o "" fotma confralada, obsetva<la. as <ispoliçUa 
desta Medida PI'OIIIs6rla, abatidos os pagamentos, também aluafllllclos. eventualmente 
efaluaclos no perloclo. · 

t 7". A tuopenslo do que 1n11a - 8t1lgo nto se apliCa 61 obdgllçl!es de natureza 
llnanc:eirll -- - C<Habalos reteridos na alfnea "b" do f t• do a1. 27, 
compre•- entre -· aqualao ,_ 110 Pa!focio pravtoio para pagam- ou 
ao alniSO do paaamento, do obrlgaçllo. · , 

"Art. lO. Ficam revogadoS as l.eJs ~ 5.1101, de 211 de agosto do 1!170, e~ 8.148, do 
07 de abfl de 1883, o Inciso UI do art. 2" da,Lel 8.021, de 12 do abri de 1180, o par.1graro 
6nlco dom 10 de Lei 8,177, de 1• de março do 1H1; acretcenlado pelo art. 27 do Lei 
8.178, de 1°damarçodo 1Hf, oart.11! da Lal~8.171,do 1°do março de 1Hf, of 5o 
do ort. 2" de Lei 8.383, de 3D de Dezembro de 1991, o 1rt. 11 da Lei~ 8.831, de 04 do 
março do 1883, o§ 1• do !Ir!. 65 da Lei ri' 8.684, de 12 do agoeto de 1883, com a redáçllo 
dada peio art, 1• da Mellda Provls6lla ~ 583, da 28 de jUlho do 11194, o art, 58 da LaJ n" 
8.884. de 11 de junho do 18114. e demais dlsposiçlles em conlr.lrlo. 

JUSTIFICATIVA 

eonrorrl,e a aUne.;;:~c·, do art. 230, do Regimento lnbtmo do Semaclo, a ;ipresemaçllo 
desta emendo contêm dlsp08I1Ivol que, por serem correlatos, refarlndo.oe t convenlo de 
contratoe para o RI!AL, ~o podem ser votados separadamente. 
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,.. moãtlcaç6es ofwecldaa - alia. 20, 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.7, 2.1 • 80 da M

Pralllo6rfa ,.. 731, de • 2.5 de novembro de 1 H4, lllllm remover cllolorçlles que 
comprometem, lnjustiftcadamonte, o equit- econOmlco • financeiro do5 contratoo. bom 
como o ato p!dlco perfello, ccodllllanclo aa1m a~ F-.1. 

Por outro lado manl#:m-se Incólume o Plano de J:s1abi!IZ1IÇIO J:conOmlca e -
a poaibllidade de lide& jUãclais que, allm de c:ongootionarom ""lribunais, ocnionartO, om 
fUturo próldmo, o comprome!lmento do própriO Plano, colocando om rtoco o uu ....,.__ 

Alerte-se que questicnarrientos JU<iclals dos dispOSitivos ora madllcacloa oomenle 
n1o se iniciaram em virtude de OliPectativas ele correç6os ao texto a serem proce- por 
eo111 casa, como ocorreu quando daa dlscuss!!os e votaçlo da Medida ProvlsMo ,.. <112 
(IJIW), conver\lda na l.el ,.. 8.1110, de 2.7 ele maio de 111114, que r-u em amplo acordo 
entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, atraves de sua m- equipe 
oconOmlca. · 

APRES~AÇÃO DE EMDI'DAS-01/12/!U 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 731, DE 2!11J.I94 

mspae 10llre e PlaDe Real, o Sistema 
Monetário :SadOD&l, estal>elue as ftl:r&S 
e condlçliel de emkde do REAL e • 
critérios-para coli.venlo das oll~açMs 
,.,... o REAL, e di outns pro•idêadas. 

E.'\IENDA DO DEI'l>'TADO LUIS ROBERTO PO!'t'TE • 495 
(modilicativa) 

"Art- 20 ... _ ............ __________ .. _ .. _ .. ________ ............. ____________ _ 

1 1•. Na conversllo para "I!!'AI. do contratoo cujas preços • .valcns 
permanocom conotantes c1uran1o o perlodo ele admplemonm ele cada pareela, 
'pós ofetuado o roajlllle nas termas dnte 1111igo, Hnl deduzida a variaçllo do 
lndice contraluaf de reajustamento ocon1da no mes da apresentaçlo da proposta ou 
do orçamento • que elo se referir, calculada pro rata tempom rele!lvamente oo 
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perfodo considerado para efeito de aplicaçao do pro rata tempore a que se retere o 
caput deste artigo. 

"Azt_ 21. ···-··········-···-·············--······-·········-······-······-·········---·--·---·---· 

§ .... Em caso de ctesequiUbrio econOmlco e ftnancelro, os çontratos de 
'locação residencial poderão ser revistes judicialmente a partir de 1• de janeiro de 
\995 e neste casos, ou quando de livre negociação, não será prejudicada a açAc 
reVislonat prevista na Lei no 8.245 de 1991. 

G 8'. Nos casos de C0!1fratcs de lOcação de ImóveiS não residenciais, parr os 
efeitos do inciso I do § 2°, serao considerados os aluguéis vigentes no dii do 
aniversário em cada um dos meses do primeiro perfodo ~de reajuste do contrato ou, 
se for c caso, da renovação amigável ou judicial. · 

''Azt_ 22. ············-···-···-···········-···-···-··-········--·-······-·····-·-··-·-··-·-··-

a) ••• : .................................................................................... _ ....... - ••••••• 

b) no caso de commtos que tenham per cbjoto a aquisiçao de bens para 
entrega futura, a execução de obras ou a prestação de serviços, que eontenham 
c'l~ de reajuste de pr~ços por lndices de preços pós:-flxatlc~ gerais~ setorials. 
regionais ou especf1'icos, ·ou alnda, que refUtam a val1aç:io potiderada dos insUmo& 
utilizados, ao primeiro dia de validade dos preÇ.os contraluais em cada perfcdo de 
reaj.-

"Art. 23 .......................................... - ....................................................... . 

§ 1'. Na conversao para REAL elos contratos que na. contiverem cláusula de 
a!ua~zação monet:lria entre a data final do perlodc de acllmplemento da cbrfgllçAo e 
a data da exigibflidado do pagament9, sara deduZido a B><PectatiVa de innaçAo 
considerada no contrato rela1ivamente a este prazo, devendo, quando c ccntrato 
n;ao mencionar expficitamenbl a expectativa innacion~ria, ser adotada para a 
dedução, a vartaçac do lndice Geral de Preços- Disponibf!idade Interna -IGP-01, da 
Fundação GelllAo Vargas - FGV, no mês do apresontaç~o da proposta ou do 
orçamento a que esta se referir, aplicado Pro rata tempon> relativamente ao prazo 
previste para c pagamento ... 

§ 2" .................................... - .......................................................... - ....... . 

§ 3'. (supr1mlr) 

tA'_:__;; 
"Azt_ 24. ------··-·-·--------·------------------------------·--------·-----

§ 2". Observado c disposto no art. 28, sobre os valores convertidos em 
REAL. na forma dos arts. 20 e 21, oerao aplicados PIO rata tempore da data da 
conve~o até a data do aniversário seguinte, os rndices de correçao mone~na a 
que esnverem suje~os. calculados de conformidade com o art. 38 da Lei n" S.ÍI!P, 
de 27 de maio de 1894, de acordo com as respectivas dlsposiç~es legais, 
regulamentares, contratuaiS, ou declslles judiciais cem base nas quais tiverem lldc 
constiturdos, aplicando-se a partir deste ar'liversario a correçao monet\rta. •m 
confcrmktade com o disposto no contrato e neste artigo. 

§ 3'. Nos contr~ referidos na llffnea "b" do art. 22, a partir da conveldc 
dos valores expressos em Cruzeiros Reais para URV ou REAl., os reajustes da 
preços e de valeres contratuais serlc calculodcs como -rmiruodo neste •o:t~oo. 
adctando-.., para Indico& iniciais do retertncia ~quelu correspondentes zo mls 
anterior à data de ccnversac. 
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!I'' (lguaiiiO t :i• da Medida Praviaórla) 

§ 5" (lgiÍal ao § •• da Medida Pravlo6rla) 

!I 8' (lguaiiiO §5" da Medida Provisória) 

"Art. 27. ··-.. ····--···---·-····-.. ·--·--····---···---···--·-··---·-·--

5 &0 _ A Taxa Referenc:lal - TR somente poder~ ser utilizada nas operaçGes 
realfudas nos mercados ftnanceíros, de vaJores-mobilarios, de seguros, de 
previdência priVada, de capitaliZaç:lo, de futuros, de alienaç2o c.te imóveis cuja 
"produçAo tenha sido objeto de ftnaciamento no Amblto do Sistema Financeiro do 
Hab!taç2o- SFH, ou, ainda, no caso de inactimplência de obrigaçaes contratuais de 
pagamento. em contratos do qualquer natureza. 

"Art. 28_ Nos contratos celebrados ou convertidos em REAL, com ciéusula 
de correçlo monetârfa por (ndices de preços ou por fndices que reffttam a variaç:io 
ponderada dos custos dos lnsumos utilizados, a aplicação da mesma ficará 
suspensa pelo prazo de um ano. 

t 1•- e nula de pleno direito e nao surllré nenhUm etotto a esuputaçao <1e 
dllusula de reajuste de preços em deSacordo com o disposto neste artigo. 

t 2". o prazo de ouspenslo de que trata o caput deste artigo se ré contado a 
partir. 

•l da çonvord;o em ~. no caso de. obrigaçeiea ainda expressas em 
Clll%elros R&als; 

b) da converda au cantmmçllo em UI\V; 

c) da conlnltaçAo, au da data de proposta se esta ter posterior a 1' do Julno 
do 1994. no caso de obrlgaçOes contraldas apOs esta data: e 

d) do olllimo reajuste no caso de contratos de locaçao. 

f 3°. o disposto neste artigo nao se aplica: 

•J As operaçaes realizadas no mercado ~nance1ro e no Sistema Finance!t'c 
de Ha'DitaçJo- SFH, por insti\Wç6eS financelras e demais entidades autorizadas a 
func:lonar pelo Banco Central do Brasil bem assim no Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo - SBPE, aos financiamentos habttacionais de entidades de 
prevldencle privada e !Is operaçlles de alienação de lmOveis cuja produçAo tenha 
sido objeto de fiananc:lamento no ambno do Sistema Financeiro da Habilaç2<1 -
SFH; 

b) b operaçlls e contratos de que tratam o Decreto-lei n" 857, de 11 de 
setembro de 196&, e o art. 6' da Lei n" 8.880, do 27 do maio de19!14. 

f ••. O Poder Executivo poderé reduzir o prazo de suspenslo das cléusulas 
do comtçAo mon~na ou de reajuste do '100 trata este artigo. 

§ Cl". ( Igual ao§ eo da Medida Provisória 1 
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f 11•. Nas obrigaçoes em cruzeiros Reais, contraldas antes de 15 de março 
de 1994, o o;redor poderli exigir, deconído um ano da com~orslio para o REAL; ou 
no seu vencimento. se anterior,..,.. atuaUzaçllo na forma contratada. óbservadas aa 
disposiçOes desta Medida Provisória, abatidos os pagamentos, tlmb~m atuar1Z3dos, 
eventualmente efetuados no perfodo. 

"Ait. 10. F"JCam revogadas .. Lois ri' 5.601, de 26 do agosto do lt70, • ri' 
8.~. de 07 de abril de 1W3, o Inciso III do art. 2" ela l.el 8.021, de 12 de abril de 
IWO, o parligrafo único do art. 10 da L.oi 8.177, de 1° do março do IWI, 
acroocentado pelo art. 27 da L.ai 8.178, de 1• de março de 1881, o art. 18 da Lol n" 
8.178, de l 0 de março de 1W1, o§5"do ort. 2"da L.ei 8.383, do 30 do Dezembro 
de 1W1, o art. 11 da l.el rf' 8.831, de 04 de março de 1993, o § 1• do art. 65 da l.ei 
rf' 8.6114, de 12 de agosto de 1883, com a redaçllo dada pelo art. 1• da Medida 
Provisória n" 5113. de 28 de julho de 1994, e demais disposiçOes em contnlrio. 

JUSTIFICATIVA 

COnlormo a allnoa "r:', do art. 230, do Ftogimento Interno do Senado, a 
apresenteçllo - emenda conl!m dlsposiiiVos que, por serem correlatos, 
reforindo-oo à converdo do contratos paro c REAL., nllo podem Hr votados 
separadamente. 

As mod111caçlles oferecidas aos arts. 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 79 da 
Medida Provieória n" 73f, de 25 do novembro de 1894, visam remover distorçO.. 
que comprometem, lnjustiftcadamente, o eq<mllltio econ6mlco e ftnancelro dos 
contratos, bem como o alo jUrldico perfeito, contrariando assim a Consli1uiçllo 
Federal. 

Por outro lado mant~m.-e lncOiume o Plano de ~IIIZaçllo econ6mlca e 
afasta-H a possibilidade de ideo judiciais que, al6m de congestionarem os tribunais, 
ocaslonarAo, 11111 Muro pr6Jdmo, o comprometimento do próprio Plano, colocando 
em risco o seu sucesso. 

Alllrte-u que questionamentos judiciais dos dispositivos oro modificadOs 
somente nlo oe Iniciaram em virtude de expectativaS de correçlles ao !9to 1 serem 
procedidos por esta casa, corro ocorreu quando das discusslles e votaçllo da 
Medida Provlll6rla n" 482 (URV), '0n11artlda na 1.111 n" 8.880, de 27 de maio de 1894, 
que resultou em ampk) acordo entre o eortaresso Nacional e o Poder Executivo, 
atravl:s de suà mertt6rla equipe econ6mlca. 

ftEDIDA PROVJSORIA,731 OE 27 OE NOVEftBRO OE 199. 

Dilf>6o. !IOI>re o Plano RNI, o SiRM~a Monet8oio 
Nacionill, --u nogru e condlçlloa de àmissAo 
do REAl. ... crit6rios pano-- -gaçOos pano o REAl., e dA outras Pll>vidllnciu. 
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EMENDA DO DEPUTADO RICARDO IZAR 
(---) 

Suprimir no .ng<> 21 o """ inciso III. 

. JUSTIFICAÇAO 

A rac:laçAo confusa da fórmula de conversAo gera dúvida, sendo conveniente a 
eliminaçiO desse inciso, que apenas serve para refletir atos implfcitos à forma 
que oOjoliva a converslo da URV em REAL 

Propomos o enxugamento da norma que estabelece a conversAo em REAL no dia 
1• de julho do ano em CLnO. Sala--·-

Deputado 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1- 301111114 - I I ~ 'o' MP-731 

1- Luiz Sllomio 

1-- 11-
Suprima-se o§ 4° do llt. 21, _.bis: 

·Art, 21 .......... 

1- 1- 1-

§ 4• - Em caso de dexquilibrio ec:oaõmic:o-financcúo, os. COII!IlllOS ele 10<1ç1o 
teSidencial, inclusive os convmidos anteriormente, poderio ser móstos, a pu1ir ele 
1°-cle janeiro ele 199S, atra'lés ele livre negociaçlln entre as partes. ou judiaalmatte, 
a fim de adequa-los aós preços de mereado." . _ 
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JUSTIFICATIVA 

O tema tmado no § 4" já está previsto em legislaç!o especifica, a Lei que resuJa as 
locaçõcsurbonas. 

, ___ , 

"EDIDA PRDVISaRIA.731 DE 27 DE NOVE~BRO OE 

. -::'~ """' ..... ·~-· ,.., 
Oispõé sobre o Plano Real, o ~isio-:IT'Iêil MCiJOf..Sr'lo" ' 

Nacional, estabelece as regras a conrtr~ .o:1e emi~ 
do REAL a os aitérios para conve~o das obngaç~~ 
para o REAL, a dá outras providências. 

EMENDA DO DEPUTADO RICARDO 1ZAR 
(modffic:aliva) 

Modificar o artigo 21, que passa a vigorar com a seguinte redaçio, mantidos 
todoa os seua1ncisos I, 11, UI, IV e V: 

Ãrt.21 • A:J obrigaçOes pecuniárias em Cruzeiros Reais. em contratos vigentes per 
prazo indetenninado, com Clatusula de correção monetária baseada em índices de 
preços, em que a periodicidade da reajuste pleno ' maior qua a periodicidade da 
pagamento, serto convertidas em REAL. no dia 1° de julho de 1994, de acordo 
com aa diSpOSiçóes abaixo: · 

1- ....................... ,,, ___ _ 
---·-·-----·······---·---·~·-····--

11· ······-··-··············---··-·-----··''"'" ... ······-------· --·····~-------
111- ........................ , ___ ,, _____ , ___________ ......... - ........... .. 

IV- ....................... ,, ___ , _________ ---~ .... ·----.. ··-· 

V- ....................... --. ----------·--··~---·····;····-······-·-·---

JUSTIFJCAçAO 

Conforme o artigo 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal o ato jurídico perfeito 
n4o poda ser atingido. 

Esta emenda objetiva m:mter o equilíbrio dos contratos, inclusive os decorrentes 
da alongamento do pacto inicial. Entendemos que a relaçao contratual livremente 
acordada dentro do regrme jurídico vigente. mesmo os sujeitos ao pnncípio da 
ordem pública, nao é maténa que dtz respetto à disciplina legal· do padrêo 
monetáno. 

A lei nao poda ser retroativa a pactos passãctos, transfonnanc:to contratos 
firmados pelo "principio da autonomia c1a vontade" em novos "contratos sem 
qualquer autonomia". regidos contra a vomade de uma das partes (neste caso o 
prcprretãrlo}, pela vontade e preferénctas rdeológrcas do !egrslador executivo. 

I 

Dezembro de 1994 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção D) 

A_...,., atualrnente entende quo, quardo alguém ó obrigado a privar- de um 
bom a favor de outrem, sem deét»>o e>propriatório, há ~aç4o incli-. 
tendo em vista que quem perde a parte transferida para quem a recebe, é dela 
deupropriado. A parte dOs rendimentos pactuaclos que desaparecer, a favor do 
inquilino, em vista deste artigo (provocando o desequilibrio contratual), 
aüemelha-:M a este tipo de desapropriaçao indireta. 

Nll ~· da aceitaçio desta emenda pelos Nobre$ Pores. ostamnos 
CQ ICOn'eC'Ido para o aperfeiçoamento da Medida Provisória em 

Sohl--.em 

Oeputad 

PIEOIDA PRtlVISORIA,731 DE 27 DE NOVEPIBRO DE J.~94 ~··1i:P0<'to"/ 3 1. 

0-ü0~ .. :; 

DispOe sobre o Plano Real, o f;oi.,fti'TI8 ~o 
Nadorial; eatabelece as regras e ccndi~$ de ariussAo 
do REAL e os critl!rios para"""""""" dus n: ,-;gaçbo>; 

. para o REAL. o dá outras provlcl6ncias. 

EMENDA DO DEPUTADO RICARDO IZAR 
(modlfl-) 

Modificar o pll(8grafo 4• do artigo 21, cuja radaçao pasoa a ser a seg~Jinte: 

Art.21- ..... ·-·--·----.---··--·--·---·--·····--····"··· 

pwjgrafo 4• • Em caso de delequillbrio economico.financeiro, os ccntratos de 
1ocaç1o de im6vei1, indusive os convertidos anteriormente, pcdien1o ser revistos 
jucli<almente. a fim da adequá-los aos proços de ITlllrCIIdo, a partir da adiçlo ----

JU&nFICAçAo 

A excludo da axpresslo "residencial" se duve ao fato de querermos tratar da 
loc.açio como um todo, COI'lCEidendo a tOdos os tipos de contrato o direitc de --Bnelldos no· princípio dO artigo s~. parágrafo 4°, inciso 'XJ<X!I/, da nossa carta 
Magna,. pt&ite.QmcS a possitiilidacla · cHI revisão judicial a partir ela edição da 
Medida, pois lei alguma pode excluir da apreciação do POder Judiciário, lesAo ou 
ameaça detesio a direito, quer individual, quer Colativo. · 

Da maneira como o parágrafo 4° da Medida Provisória está redigido, demonstra- . 
se manifeatamente inconstitucional, pois mesmo reconhecendo a possibilidade de 

• desequilibrio contratuat. impeda a discussão da questão em jufzo. 

Também nAo vemos a nec:essidade de mencíonar·se num texto togai, como· 

::.-...::_------~~, 

Deputado riCA1IZAR 
I 
( 
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PIEDIDII PROV~SO.RIA~731 DE 27 OE NOVEPIBRO DE 1~ ···-

OíspOe sobre o Plano Real, o Sist~•::l Monetá~o:
Nadon·al; estabelece as regras e concfi-r:-es oo emi~ 
do REAL e os cntérios para conversêo das obrigaç6es 
para o REAL, a dá outras prcvidênoas. 

EMENDA DO DEPUTADO RICARDO IZAR 
(moclfficatlvol 

Mcdificar o panlgrafo 5' do artigo 21, suprimindo-se a oxprussêo "residencial", 
ficando o texto auim redigido: 

·Art.21- ················--·-------------------------·'-"----------

parégrafo se~ Efetivada a revido, o novo valor do aluguel do imóvel vigorará pelo 
prazo mrnimo de 1.m ano. 

JUSTIFICAçAo 

A pr8l8nte emenda tem pôr objeto o respeito que a Lei deve conferir a todo e 
qualquer contratante, pelo principio de isonomia. 

Pleiteamos os mesmos direitos de igualdade em nossa emenda ao parágrafo 4o 
do artigo 21, garantindo a todOs os contratos de locaçao de imóveis a 
oportunidade de serem ravrstos judicialmente, a partir da edição desta Medida 
Provisória. 

Para garantinnos o equilíbrio de todo o mercado imobiliário, consideramos 
importante a inclusao da possibilidade de revisão também para os contratos de 

aluguéis de imóveis não residenciais. ~ 
/ 

Sala das SessOes, em ' 

Deputado t=-~Á/1 I i/L"~ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1- 30/ll/94 I~,MP-731 

1- Luiz Salomio ,, ........... """ 306 

,_l/1 1- 1-
DWe ao art. 22 a S<gUinte r«<açço: 

1-
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An. 22 - Para os efeitos desta Medida Provisória, "dia de aniversário" wuesponde 
ao dia do wncimemo; na fà1ta deste, o dia do ültimo reajuste; e,. na f4lta deste. ao 
dia elo IIUtgimento, em quolquer mês, da obrigaçlo. do titulo, do contrato ou da 
pon:da t;)Dira!UII. 

JUSTIFICATIVA 

Em outra emaxla por mim opraellllda a esta MP pretende-se eliminar o prMiégio 
de alguns oetoros em poder utilizar cláusula de reajuste de proços por indices 
lldllriaisespecificos, escapondo à regra genol de utilizaçio elo IPC-r. 

Neste ICIItido, alo bá que "' estipular um c:oncetto d- de "dia de 
am..nário" para os wntrltoS mencionados na alínea "b" do An. 22 desta MP, 
t.eDdo cm vista a iDteoçlo de impor aos mesmos as regras gerais preconizadas nesta 

MP. 

El'd-15 

-.-
5 l~F-0~.>:73 ~ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

Quarta-feira 7 7997 

,--------::-:--::--:-~-~a,oüo--------------, 
Medida Provisória no 731, de 25 de novembro de 1994. 

Lr....::o::e:!:P::•:.:t::a::d::o:....;L::•::~::.· z::_C::a::r:..:l::o.:•_:B::a::•::l"'y'----------------.JI r-.. 4-;;·~:=J 
10 -s;....· 2: o sues .......... :sO --... _40·-·""' •O·_, . .,..,.. _ _.~ 

Dê-se a seguinte nova redação a~·~rt. 22 da Medida Provisória .no 
731 de 25 de novembro· de 1994~ suprimindo-sê suas a1ineas. 

•Art. 22 - Para os efeitos desta Medida Provisória, as expressões 
•aniversário•, •data de aniversário• e •aia de aniversário• cor
responde ao dia do reajuste dos valores ou Qa exigibilidade de P~ 
qamento: na falta deste, ao dia do último reajusteo na falta des
te, ao dia da assinatura do contrato ou do surgimento da obriga -
çio, do titulo, do contrato da parcela contratual•e 

Justificação 

ó objetiv~ dcst~ emenda é exp!icitar_o entend~m:nto a ser dado.~ 
quela.J> expressõe-s-~- as _guai~ sap mencl.O~adas var:z.as vezes nos ~l.§. 
positivo~ da Medida Proviso.ria e que tem sempre com o mesmo s~g
nificado. 

I 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
r li!---

I~;,;;;;·-] =[=23:::===============· '=·-~~ 
s...>r~ae oe -ignroo do art. 23, da l'lodide Provia6ria •. 

I 

JUSTIFICAÇAD 

Oa contrata•, •• geral, inclua• cliueulaa que previ•• • cobran
ça de cuatoa tinancelroa durante o parlado da proceaaa•anta ~ parlo
do da te•po que .vai ~ data do adi•ple•ento ati a data do erativo pa
ga••nto. Por tratar-•• de pi,ti.ca co•ercial anvolvundo cuatoa r4nan
ceiroa a nlo indexaçlo da contratos, entande•oa que & absurda o •ex
purgo da atualizaçlo aonatéria• provista na ftP. 
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APRESENTAÇÃO DE E~~NDAS J 
rc~~~~--~~:--:~::~·"~·----------------~~~---. 'Medida Provisória no 731, de 25 de novembro de 1994._ 

Lr ____ ~o::e!:p!!u;:t::a::d;:o_L~u:::.•:::.· z~C:;•:;r:::.l::o::;s::....;H:::•:::u:::l::Y'----------------------'' ( - ~ :4~'·o~· 
,. lL] ~'~"" 20·WI"'"•"I><""'" so -c.o.· ... - 4CJ·OO<T• .... 90·-!.,................... ;0=-:J 
FL~= ·1-:J c-;;'-----.---··:·;·-.....---,~-.. ---.,.---· "·=:=J 

substitua-se a expressão "no mês de junho de 1994" pela expressão 
•no mês de ap;t'esentação da proposta ou do or-cãmento a que a es·te 
se referir" np parágrafo 10 do art. 23 da Medida Provisória · no 
731, de 25 de novembro de 1994. 

'Justi~icação 

o objeti~Q da emenda é_adequar econo~icamente O expür9o previsto 
naquele dispositivo de.mS'do a torna-J..O compativel com a previsão 
de inflação realizado a epoca da proposta. 

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N' 731194 
• ( de 25/11/M) 

Autor: DEPt~TADOTOURINHOOAHTAS 

Dar ao artigo 23 do.1\1P 731/94 a s~guinte redaçiio: 

"Art. 21. Os contrato$. a que se refere o ~'caput" do artigo 15 da Lei 
8.880. de :r: de =iode 199-1. >'igentcs em J• de julho de 1994 e que 
não tenham sido repactuados nos termal daquele artigo. terão seu~ 
valore.\ convertidos para RE4.1. em / 0 de ;ulho de 199~ de acordo com 
as disposlç~es de$.1(! artigo 

Partigrafo 10. Contratos com cláusula de rr!aJU.tte de preços ,·om 
periodicidade igual ou menor quP a periodicidade de paga,;,el].to __ terão 
os 'l.'a/ores em reais obtidas: · ' 
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1 reaju.stando~se os t·alores em cru.=eiros. reai.r; para junho de 1994 
pelos critérios conrrarucur 

II - a~.~reJ.l.'f.'ntando-se a t·anaçao "pró rata" dc's indzce.t de rea;u~tC' 
contrantais relarit·o~ a junlw de 199-J e1jf7{' o:: dras 15 e so' dcs.:.e 
méJ.: 

111- d!mmumdo-:.c a vancu, ao "pró Yata" do.~ mt·.~mo.~ indu:f!.~ rdatr
l'O.'· <.lO m~.'s de apn•.\t·m,·u;ci'' da prop,:.\t:; i.'Ylln' os dz~1.1 15 '' 30 d;.l-
q1.lé'l!' mt:_-;· -

IV- CM\Wicndo-<e J"1'l1 REAL o.< ml~ret ol>ndo' na.~>rma do mm,, 
an-tt·'fwr pda pandáJc .fi.•fadcr pa'a 30 di. JU'lh(~ d,· 199-l 

Parâgrafo 1~ Contratos com cL:iuütlci de l'('aj'uHc de _prc•;os com 
periodicidade ma1or que a perwdiczdade de pagamento terão os valores 
cm reaú obtido.'i: 

1 dil-"idindo-se·o.~ t·a!ores cm cru:eirus l"~azs vig~ntcs no dia de 
aniw:rscirio em cada um do.t mi'.tes imt:dlatame?nte anterwre.~. em 
núme1.0 ig1 . .tal a4.1.5 do últzmo periodo de reajuste. pelo \'a/Dr cm 
cru:eiros reait do t:qui\'af~..-.nmu.· em C 'R V nesses meJmv!. diru. 

Ii - extrairulo-se a média aritmética dos valores resultantes ao mczso 
anterior: 

III- reconw!rteru:lo-se em cruzeiros reais o valor em URVpela equi
valência do dia de aniversário de JUnho de /994: 

/'V- aplicando-se aos "-'a/ores obtidos no inc-iso anterior os índices de 
reajustes contratuais "pro rata tempore" até 30 de junno-ae-1904: 

V- com•ertendo-se para RE4L o~ valores obtidos nafnrma do innso 
anterior pela paridadc.fixad" para -'0 de pmho de /99-1 

Pardgrafo 3". Contratos que não contil:ercm ~.~L.1w:ula de atl.u.7.li;ação 
monetána entre a data .final do período de adlmplemenlo da obngaç.'lo 
e a data de e~"iglbzlzdade do pagamento. na com·ersão para RE4.l de 
seus l'aiores terão dedu:u:ias destes a el.pecr.:uú·a de·inflação relat~WJ a 
este pra:o. 

Parágrafo 4" Quando do comrato nilo _constar- c:rplicztamer.tc t:·om(l 
d'·tr:rminar a expc'Ctali\'Cl il'!.flt:rcionária menaonad.:t no parágrqf(; 
Czmerior. S(!râ adotada a l'arzação ''pró rara" do indicc Gcr~1i de 
Pr(!Ço-!< - Dzsponibilrd~~de interna (!GP~D]J dQ F1mdafà·' c;,·tulw 
Vargc"ro: rFGTJ refcrr,:n(l· .:w mêc. d~· ap'!'~"'.em..J~ti..-:.., d'-·1 prop-.·~·ra c•u J(, 
or;t~mcnto a qu~ e.~·w w: rc:1ê•nr 

Parágrafo .'i" Xi.?s C'<.':'•"?',;:~~:. -ãm· que a C'/âu:.~~!~·1 d~ LY~rrt!Çii·:" m~-na:~.~w 

por cm a:. o de pagamc:;to i: aplic~1da U1m.'rcn: po.~ra cC~mgu· o pert.~d~-: 
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entre a data de adm1plemento da obrigação e a data da exigibilidade 
do pagamento. __ aplica-se a este período expurgo de f!:\])l'Ctatil'a 

il1flacionária segundo critérios estabelecidos nos parágrafos anteriores 

Parágrafo 6" .X(l.~ contrato.~ cunvertidos nos termas des.te artigo e 
aqude.\ celebradas em RE4L a partir d• !"de julho de 199-1. é 
permit1du a p(!nnan~ncia ou c~.\!ipulaçiio de dáu:.ulu dt~ reaJÚJft? por 
ind1ce.-.; de preÇo ... ou por indü.:e.\ qu.e re.fliwm a vanar;ão j)ondcrada dos 
custos dos insumos u.tili:ãdox desde que a aplicC1çào da mesma .fique 
suspen.~a pelo pra:o de um ano · 

Parágrafo 7" Fhã (l p,}de1 E.\'t.:CUtl'•(' cmtort:{Jdo a redu:zr O.\ p1a:os. 

dL· \lt.•.p:I~tà<• de c;~lu-~l(t'?·.""~ d-'"~ rc'tljlH!t ü qut? ~t:· re.fcrr; o pará~Ja_!O 
anrc·nor e d'' atuc1h:(. '70 J;,u.;n, ~·zrc.; (' con,·çà\ · mt'ill!'ráncl 

JUS17FIC4CÃO 

. O .. W;etn:,, cki emcm.k1 pr{:'Jlu\ta e cw.?et!.der tt~límü:JUv .. e.q.1.tâ.n:.ru~· .. ac.lS.

r.·ono,;r~,.l~. qu~' _r:..,rcm; :ep.:.:.:7..4:.l.l: ·1 nt'l teTn~<..·.~ d,·, Lt·l n"' 8 8f:ü t~ '"iucte.t 
quc·It.:lSo ~ctr '•'L"IÜ'tt:~ -~..··n\·,~nJ.O'u\ cn_mptd~0'"WM~1i!t-

D1r;p<. )í~,·u :-rmamer:r .. d~t.::u. '~r.:· :r .~mwç?íf~ lgmw- p•-'12'\: prv,·;;";(a: S-'üii.Ü 
nu,~t-n• d<: · n·cu, ~c,_ •. ~·:;·- _;i;J.~ :.t·rt· <.'11qumn(. t .H~nd~ ~ ~r. u•nd1\ ,';;.·t J~·, 

Lt'l ·" /<K!I t! t~d-;• -H .i ,~:·:,::1~ cnr n~"tJ(/ :'f''1:ju,,o_r'1(:U (I rlc'11(i de 
(·'H<tbd<:«Çiit• e c·,7to dc·.p<-' :1!'.~ .:.i:, (.f,:~·L·nJo 

A rar de ~~krt·C N" '- (_'!i.;1i;·tL . i!!!i;."!l' Út P.' (-'',"/ (r:-:: un 'h-·! ~-t r>t'd;::~ a~. ,;, :.\".,'/ 
.:lc~ro o :r.~tti-'' d.;: ::.i!."'·:;! · df• c.·.:pu:--;_!:1 de t:.\~··:.·!.·u·;!!Wl l."?_ll•·~·z.:o::;-:-nc: 

tur:1a•1J. · J1. :. >:1.,: c ·:,cj~;.::,; .·~. ~:.u.·_. .. ,:.._·;::!...:., .:7o r.·~:~~-·:·,~ 

/JEPlT.WO ~0;::;::~ 
~ 

EMENDA MODIF!CAT!VA 

MEDIDA PROV!SORIA NQ 731, DE 
25 DE NOVEMBRO DE 1994 

'· ··. ;f"' .-., :· ·-: 

Hodifisue-se o Art. 23 que passará ~ t~r a seguinte redação! 

Art. 23 - Os contratos para a~uisiÇão ou produ~ã6 de ben~ p3ra 
entrega futura, execuçao de obra~~ pre~t-acào de .ee!'v!.çcs~ 
locação, uso e arrendament-o~ visentee em lQ de ~"lulho de 1994. em 
que fore~ con~ratantes órgãos e entidades da Admini~tré;~o 
PUblica diret..a e ir.direta da. Urübc·~ do~ Estados. do. D1s-critc 
Federal e dos M~icipios. seus fundos eepecieis. autar~~ia~. 
ir.c.lusive as espe-~ia::!.e. fundacôee públic--as. ~-=·ciedades a~ 
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~~~:1.cr..:..e. mis~a e d~::~i~ entidade~ por -ela con~r?ladas direta ou 
i:"ld:!.r-=t..:r.c-.~l:.te. que, por -q;:.J.alquer mot-ivo~ riào :fOT.am re-pact.uaàc~ e 
:-.~<.:" t !.ve!'a:r. c: e e""?ue v"-_lo.re~ cor.ve;-t idos_ em URV. ~erõ.::: r_epactuados 
E"- -:.~::-::-;;:: ~e-~z va,:.,res _ convertidO~ ·em - 1\e-al. nos ~ermo~- já 
~:!::'""t:.f'~e-:id-:-s nc A:--t_~ _15 e pa!"ásrafos da Lei nQ 8880, de 47 de 
::;:,. ::.·:· d_e 19'8.{. 

:·~ .. ;:;.f:·iif·..: üt>iCc '- -o- Pcder E>:_~uti._.o. ree:J,:lam~ntará o di~po~to 
;":.':.·-~~!. .::-.~:..~E;::-. 

Jlt:r:F~CAÇ'AO 

E :!.:"" • .;'1.:S':.C. c: c-:-~v,o;re;ã-:> r.s !"cr~~ :t:·revi3ta nl:l Medida Frcvisé::-ia ~ois 
1;:.; ~-;--:.-:.::· ;::--!v.:::::-:- n~~--~~b*_ ~ C~.õlpa d-!1. n.ào re~·a..:-tua.:ã::.. que ere. de 
:.: ... ::..-'"..:.:....a.:..:.v.s_ eh:· G:.·.re!'':.o <7J.UI? é que!r. t..ec o cOntrole dos e:tos 
;;:.i::;iroi~-:.:-.::..-::i•J:.:E. 
;.. rl:"i- ~c ~-:~J>;.:;-.à-: :d1.': ~,;- d~:.:t :fi::l·r.;~e c. Governo nloo -ree -{iou. com. 
!:~:~i"-::a;-t-'7S ::-:;-.::::-::-::~~ias._ 9 De:::re:t.c nQ 1110 que ,SUla:ne:ntava 
.::.:..::::;-:-;~::;. __ _ 

Dezembro de 1994 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 
I 
L J 

I" ------,~De!)utc:do JOSE CP.RLO.S- ALELü:A 

,. tO·-- zn.,.....,..........-- 3'00·-- 4 o • AOIT ..... 

IO·s-.9 ____ _ 

0~-s~ :::o ::::ti r:r: 23 ":'- -~:a~int!:: r~dZÇ~:'l: 
.".rt. 23. 1\s disyosiç:i"i~s óesU Mec!.id~ ?:;oo>~.isóri? ~c~r~ &.rw-,=si:'i<>s. ap!!.c2m-s~ Er:'lS t:on 
tr.::tos C:~ 4ue trr::t::- o ~=L 15 d;! Le! n~ .s.ssc, -de 27 d:! rn<::io cic--l:~to, ~ s•Jr: rcgul?.:. 
rn:::~t~~o. 

"Pa:-?.cr:::fo 1íi. Os contrrtos r.,ue nê!:' c:::nt!·!~:=-em c!~uSu::.r c!":' attt?li:-::~c~~ mon~thi~ 
~ntre s c::.tz _ fixl d~ ~r!ocb C:' ao!mpl2m:-!nt.:' d::. o'".ri~r~o ~ :o C:;.:~tz: d~ e:dg!t;!!id:::
de do fi<"'IJc::!m-:mto, t~r~o, após ~ C!Jnvers~!"' d'!: seus v~!o~s pn:;:: RErL, e~purgada ~s
t~s 2 E:~;,.~ctf.tiv: ~~ in~lzc:;?:l consid:!rê.d:: no.contrf'to, de !"~:ma: a::.p!!c!t;:; OIJ im
pEci!:ê:, r:!'l~t!vc:m~nt:: ~t..uz:l=- pr::t:o." 
"P"'rttr~f:'l 2'=2. Quz:ndrl n c:"'l1t:'t'!to ni!o t:'l'2ncion:?;r ~::plicitam~nt~ ~ ~p"'!ct::ot!v:;~ ln
~l:cjont:-J.s consiê~r:-:0~, $!:ré :.d:~t~~ p~r:! o !!;,urgo d~ qu?. t:--?t~::~ o p;.::flj!'o::~:fó 112 
,. \"<"::i:::ç-~ de !'ndic"! G:!nl de Pr~c;os - ülsponi~H!Cê:d~ !nt~:n<" - :GP-Dr c' .. =- t=:u~
drç:::::-. U"!tÚE!"l Vr-rc::.s - FGV, no t:~Zs de aprcs2nte~ d~ !):::::pnst~ ocr :::!.~ ~~rente e: 
C.,'J~ :!St~ "tcf~::ir, .::-plie?d::: "PrO-I2t..C: ter:lf.!Ore" '"relt.t!V:'JTI~te ~n praz~ nrevisto 
p":!"~ pz:g;::m-:nto. 11 

"P<:~r?l]rPfo :Z!õ!. Nos ~tratos 1'!1'11 qu~ s c!rlusul~ de c:Jrr-::çdo r.r.n~t~ria po:- atreso 
0' p=g~nto é RPl!c~d?. p~r~ C0:-7!Ci: o períod~ _entre ~ d~t~ de ~d!mp!~~t~ da 
o·:riç:::çi!!o ~ ê' dr::::z dr:> o:!::igi'::illti&d ... do- p~gam.,;nto, r.pUc:--s':! 1:'1 est--: par!odo ~x
j)'..::-(:;:J d~ ... ::17.'ctz:tiv~ inf::.z;ci.::lni::.d scg.Jnc:;, c:-it&:!os r;stç.!:~lz:cidos nos p:-.rág!':l
!'"$: ?nt':rior~s. 11 
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.1JSTIFICAÇ!IO" 
r.. ":?~T~e:'lda m:::~dific::-tivz c!:jetiva d::': m31s c~ê're~a n t.o::~t~ 7 - di~idim1~ :l psrá(]rõfo 
1lil ~ dois, <J:Hm de ~nc2de:- tr~tsmentc ins:;"~nômico r. situsGõ~s iG~ticss •. A.ssim 
~ GUe e -L~i 9.8BO Dispõe (jUe o e.-:purgo de exp~ctativa de inflaç:ro cbv~ s:~= fei
to com ~as~ nc mês d~ spr~s~nt5ção ó~ proposta, _en~u~nto n_rn~dids pr~vis6ria 
s~~ ~pr2eizção, ~st~~e!ece o més de junho Ce 1994 como =ef~r~ncia. 
~demais, d~v~s c~~sid~r~r ~ue a gr~n~~ mainria dos cnntratns com a Administração 
?ú~!ica n~o foi conv~rti~ per? URV p:::~r~ue o tempo dispnniv~l p~ra apres~ntaç~ 
formal tie propostds, sua éimHise e pronuncizmznto pelos contr~tados foi l!~t:-erno:
mente cu:-te. 
~sta f::~rma, nã:J há ccmQ puni:- cs cont=stsdos <:;ue n~o tl\' ... ,::<:m c-:~ndiçõ~s _d:: con- _ 
vert~r os seus contr::-tos ~uando a aC:ministr~ç.i~o, z.t:f:vés d~ 1.:--~i J3:.86..P, ern seu 
perág:-afo 52, !'!!COnhece como m::-is ad.:.c.uado conside:;or o ~s d:. pro!JOSt? ou do_ 
orc;~nt~ ~ra c.":!c1Jl~ do e::I')I.J.TQ!l. 
~ ~m~da propõe ~ind~. uma r~daç~o mois clara par2 o disposto no partg~a~o_22 
da ~-dida provis~kia, ~ alterar-lh:! o contéudo, n~~J~T~erando-o corro p<'!r:á:grefo 3~. 

' I APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 
_I-

Quarta-feira 7 8003 

I 
I 
' 

J 
r::::-:-,. 30/ íi; ·9, J' 

• L-----------~ME=D=I=D=A~P~R:O:V~I~S:ó:R~I~A~-~7~3~1~/~9~4----~--------------j-· 

Dep. ALDO REBELO 3?7. 

í' .. 
. ·:~-.... 4 :Jt. ..;. • •• 9 . --:~· ·._ -.. "· ... ..._ l 

r 1/1 23 •• ----~=-->-=>=.i-..-.----~ 

' 
r.--·---__:__~----.,.,_ ,. 

r· 

Inclua-se no an. 23 um parágrafo 4"' com a seguinte redação: 

§ 4° Nio se aplicará a correção pro rata tempore de que tratam os 
Artigos 20 e 2 t aos contratos com reajuste pleno no mCs de junho de 1994, assim 
considerados· aqueles que tenham abrangido. na data. do reajustamento, -·a: variaÇão 
integn.l dos índices componentes da fõmrula de reajustamento no periodo de 1° a 30 de 
junho de 1994 (preços mensais). · 

JUSTIFICAÇÃO 

A emenda objetiva assegurar o equilíbrio cconõrnico-finariceiro dos 
contratos. com o repasse de toda inflaçã.o ocorrida no mês de junho de 1994.'-a:tãstando o 
aumento teal nos preços 'decorrente do cômpu_t~ da inflação em du~lici~ade. 

-_] 
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J 
1-30111/94 IÍJ~;;.~.,;,;MP~~~~lll----------------~~ -·* 
1- Luiz Salomlo 11""- 306 I 

I-III 
T ..... 

0 -.-' '"""' J 
1-

Art. 23- .... 

§ 4"-Na~ de que tma o porásrafo Olllerior o Poder 
Excanivo aplicani a correçlo pro ruta ..,_ de que traiam oa 

onigos 20 e ~-~ desta Medida l'roYisória, IJUIUido oa rajuJiea 
previslos nos comi-ato. nlo incidirem oo primeiro dia do mts. · 

IUSTIFICATIVA 

Ri que oe prever a con-eçlo pro,_~- nos cocttntos que n1o teuhom o primeiro dia 
do mós i:omodata de~ . - . 

É iDjuslificPd a relirlda desle dispositivo pdó Gowmo. orisinaJmen1e disposto pda MP ri" 
S42 e eliminado nas ecfiçêles das !-fP's n• 566, n• 596, n" 635 e n" 681, ccmo pmE a
ediçlo ds MP do llool. 

n: 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
.. ·- i 

J 
[2r: ::.ot ; __ ;_;_,_:U ___ r-_M ___ c_~_!_~-_._-_;_o-_o_v~~=;=i=-;-=;;-='=7='~'.::/-=9=·"=~==·=·=·=·=--=-=.-:=·-=-:·~;··-:.~::-=-=·-~~~-=,_1 _ DIZ'putê:'d:J JOS~ cr~RLOS _r.LELU!f\ =:J f 1:'~ . 

·-----=~-'--=~~----] I• ~ ,--, . 10 -- zo._,.....,. .... 3~·-- 4-!..J·_-, .... st[j--;.~ .. ~ 

r-v~·-~ Lr= __ ----~~~'-------"~"-----------------~'_··~--~ 
...-------------------'----'--', 

.. P:::.rl:c:-~fo 4;:. Css~ !.(u-:!s(..Ü~: :::ns !nc.ic~s ~~ r-:~çci~ ut:.:':..: ·~=~ n·q · _ 

-c;;Hcu!~ :::!::!:. !':?:<:~ust-:: cte pr~ç~s ou :-i;? c:~::s-ç~c rn::-n.,.t~ri<" ~;o i:-:: d2 

S!!! dhu!-r.r:d::, s~:-::1 sdnt;:~c.i~ -como su~stituto .. •.;;.c::!l"'! t;u~ v!':!:::' ;:; s~: 

pu':';l!t:rdn com ~ m~smt: fin:.!icit.dz, !lé"'·!'J!':!c!:"' fl~lo m;:sr.~~ -5!g~..., .,u 

institu!ç:!~ ('lU, O'!':! !ne::ist:!:nC:!.::' d•ste r O :PC-=. 11 

JUSTIF!CAC~O 

A muc:an9:!': de ::!!dsçr'o ~=~P~St!lc t~rn ;lO!' fin~hdad~ a2ix..:r C:::!~in"!"~9, 

nê: h!.p~t~s~ d~ n"?c~ss·i~aç;..; C.:. Su•.:.st!tt;iç:'-~ d~ !ncii.:.;!s, urn crit'!~ 

:-i~ 1jn!r.:C'l ·~ !1'1jsti•:::-, •!..C:!!do;~ !lare todl:! a ~'.dmin!st!'~::!J'-::1 P1j!..;!.:.c:t ~r:~ 

tcd~s ;,.-s ~sf::.l'F.!= d~ Pnd~r.· 

--] 

- ~----- .. ~---

.. :..:.- ·-=·-. -;_. _:.._ 
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APRESENTAÇAo OE EMENDAS J 
r· 
r 
r --- ·~;1-- -J Lr __ ·-_2_5 ___ --_-~_-·_···~~_:-_ -__ .. ~_· ____ ··_···-~___, 

~-----------------------------~ 

"90,i3o7·. 
Substitua-se no copat do aniso 25 o fator "66,8402" pelo fator 

JUSTIFICATIVA 

Este fator constante do art. 25 define o multiplicador pua convener os 
valores do Orçamento de 1994, cak:ui.OO em C1'1lZ<iros reais de lhril de 1993, pora o 
Real O problema é que o tàtor adowlo - de opeau 66,8402 • resulta em furte 
subestimaçã<> d. infllçio ocorrid. no periodo. getiJ1do, em deconinc:ia, wna depressio 
adicional nos valores da dotações eonstantes no Orçamento. 

Adotando como medid. d. inlllçio o indice do IGP-01, d. FGV, que é o 
índice previsto na Lei de llirctriza Orçamentária pora 1994 pora recálculo do 
Orçamento, chegamos ao fator mulliplicador propos10 pela emenda, de 90,8307. 

A diferença emre os dois muttlPiicadOr.S é OnOnne.. De uni lado, temos 
um multiplicador calculado sqpmdo IIIIJlda a LDO em vigincia. espelhuido a evoiuÇIO · 
real d. inllsçio, de outro, temos um <nUltiplicador calculaÍio de forma arbitnria, tendO 
por objetivo opeau criar wna subestimaçlo violem& d. despesa, pora ·propon:íOllll' ao 
Ministerio ds Fazenda uma SJ1111C1e marsem futura de "excesso de Rec:eitu" que poderio 
ser alocadas conforme a prioridade política do Ministério. 

O efeito d. adoçio deste multiplicador ...,; particulumeme permsa pora 
o setor soc:ill do Governo. diminuindo fortemente o atual valor real • já insuficiemes • 
w dotações de saúde e educaçlo. Enquwo o total do valot- do Orçamento de 1994 
caini de RS 92 bílhaes pora RS 60 bilhões. as despesas pora pagamento de Pessoal sedo 
reduziwdeRS 22 bilhõesporaRS 16 bilhões. 

] 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
1· 'I~-:-· •,,) (",li; -

ruro ------ ·---·-·· 

SUPRIMA-SE o caput do art. 25, transformando parágrafo 1' em artigo ~ 
0 0 parágrafo 2' em parigrafo único, com as seguintes redações: - I 

. •Art. 25 .... Serlo convertidos em REAL em 1° de julho de 1994. pela -- I 
paridade fixada para aquela data. todos os valores expressos em Cruzeiros Reais em 30 
dejunbo de 1994. constantes de Leis Orçamentárias. balanços e de todos os atas e fatos 
relacionados com a gestlo orçamentária. firianceira. patrimonial e contábil. 

· § úRico ~ No Caso do caput desle artigo. se resultarem valores inferiores 
a RS 0.01 (um centavo de REAL), os mesmos serão representados por este valor (RS 

0,01).' 

JUSTIFICA T1V Á 

A sUpresslo ona proposta visa a· ratificar a prerrogativa do Congresso 
Naclonal'da definiÇIO do mUltiplicador para a proposta orçamentãria. conforme o art i 6. 
§ 1!' d& lei &.694 de ti ride agosto de 1993 c:jue dispõe sobre as diretrizes para e!abqraçãQ. 
e execu~. de lei ~tária anual d~ _1994, em conjunto com o Poder e:'<.ecutivo. 

_j 

Quarta-feira 7 8007 
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APRESENTAÇio DE EMEND4S l J 
R';';z:;;J I' MP 731 --------::-J 
I' senador MAG~N:o:::aA:C:E:L:A:R=:-::==========::,:-;C:=: .. ;_:o:o:~::=J 
r 

r 

10·--- eo--- ai] .. ..::.. •O·-- IQ ........................... 
_., ---.------
25 

""'· MODIFIQUE-SE o caput do art. ZS. que p1SS1111 a ter a seguinte 
rocbiÇI!o: .. 

Art. 25 - As dollÇOos eonSIIntes da propos11 do Otçamento Geral da 
Unilô >:nYiado ao Congraso NaCionol oom as modificações propostas nos termoi do art. 
1"66, § S", da Constituiçlo Federal. serlo cotTigidas mediante a aplicaçlo sobre os 
wlorea e>ipreosos a preços elo abr~ elo 1993, do n•litiplicador de 93.5692. aendo ent1o . 
convertido om I' dejullro elo 1994 em Reois pela paridade fixada para aquela data. 

.IUS'IlFICATIVA 

Esta emenda viil a corri!F a proposta enviada pelo Governo Federal que 
pmende suprimir do Orçamento """"de 2S.S"4 do soo torai apesar da Receita da 
Unilo ter sido arrecadada em UFJR ao período entre abril de 1993 a junllo de 1994, 
desta C<>rmá"' protegendo do - inflacionúK>. . ' 

A sdoçlo do mulliplicldor correlocionado em URV procura 
compatibilizor a p!Ópri! proposll áowmamentaJ (vide § I' do mesmo artigo. que 
trlnsfonna em Reais todos 01 atos e fatos relacionados com a gest~ o~ária. 
fuwtceira. patrimonial e oomibtl, ljoesar de alguns destes terem ~do prsticados após 
convertidos pelu URV'1 de janeirO a maio do cormrte. 

] 

. ·--··-· -----
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EMENDA MODIFICATIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731, D< 
2!> DE NOIIEMBRO DE 1994 

Modifique-~e o caput do art. 25, paa5ando o mesmo a adotar a 
seguinte redaçào: 

Are~ '25 -A~ dota~õe~ conetante~ da proposta do Orcamento 
Geral ·da -UniAo· enviado ao Congresscr Nacional com a::s modificacóes 
propostas no~ termo~ do art. !68, § 52. da Conetituição Federal. 
serão corri&idae para preçoe médio$ ponderados d~ 1994 mediante a 
aplicação sobre oe valoréa expressos a preçoe de abril de 1993. 
do'multipli~adar de 78~14657. sendo entào convertido em 1~ d~ 
julho de 1~9~ e: Reais pela paridade fixada para aquela data . 

.JUSTIFICA~! V;. 

Este -· ·-ind'i.ce- Vise:: corrigir ' 'ii ' d'istol-çãc da propoet.a do 
Exe~tivo q":.:e ~Bte~'!li::a cerca de!" '30% 'da Lei orcaiDentária. ~ ~ 

E~t~ indic~ foi estimado de acorde co~ a seguin~e fôrmula e 
parin:'l.et.!'oe: · 

indice = a . X b - y 

a = pereent.ual do .. orçamento :real,iz~d~ no 12 semeStre. de- 1994. 
q-:Ie· ·. ê : U".Jal a ·zs·. :44~ · 

x = Cred.:ia:·do·~ ·'indice.eo I'GP-DI-'FGV Sobre_.· o me:sme: indiée àe' 
··abril de .1993 :::43 .. 82223 · · · ;"t ; • ' ~ ~ 

b = peree!'l:tUa.J.. âO~~--or·~amento • a ·:!5er-·· ·executadc· ·no segundo 
:se:le=~.r~ .de. 1~S4 qut;: é-. ·~gull::l ,a -7·4~óf?%. 

y = indiCe ~Ii:;P:_Di.:_FGV es~i:m;d~~·-p~;,~-~oA .. ~;e-sun ~ ~émesi;e·. de 
1994; 'iobre: Õ. vb.lôr ~. ~;ldic_e:;éié:- .. â'C_r;U e i"s:s.a que."isUãl. 
a es-.858:::! . ~ ... ~ •• ' .. 

,. 
ir.dice = o,=::544 >: 4.3-82223 -+ o .. 7456 = 78,14657 

.. ~ ... 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 73-1. de ZS de novembro de 1994: 

Dispõe~ o Ptmo R6JJ. o Slst:et7u .Mt:lnetll#o 

N.ldon.JJ. -.JS regras e~ para 
emissfio do REAL e os aitédos p;ud ~ 
dds obrlgJÇdes para o REIIL e cM outra 
~.-·· 

Quarta-feira 7 8009 
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EMENDA MODIFICAllVA 

De-se. ao artigo 25 da Medrda Provrsórta, a seguinte ~ 

• Ait. 25. As dot.çàes constantes da _ .. ele Orç.vnento Geral da UnJ1o 
enviada ao Congresso Naci~. com as modlfk::ações propOstas nos tennos do art. 
166, § s• da Constrruiç.W federal, serão <orrlgldas para preços - de 1994, 
median~ a apUc:aç:ão, sobre os valores expresso$ a preços de abriL de 1993, do 
multiplicador de tn,oo, sendo entao convertkfos em 12 de julho de 1994 em 
REArs pera paridade fixada para aquera data. 
§ 1'2, Serão também convertidos em REAL em 12 de julho de 1994, pela,_....,. 
ltucla entre • URV e o Cruzeiro 1tea1 aa ciBa da eaa1ss1o da nata .de 1-. ' ~ 
e do efetho fnsresso dos NCWSOS- nas contas púWk:u:, flodos os ~ 
expressos em Ç,ruzelros Reais em 30 de junho de 1994, constãràtes de balanços e 
~ todos os atos e fatos relacionados com a gestJo orçamentAtta.,. 11nanc;:e1ra., 
paafmonial e cbótábil. - - · 
§ 2'2. No caso do parágrafo anterior, se re51:Jitalen valores inferiores a RS 0,01 (tm . 
centavo de REAL}. os mesmos ser.io representados por este valor {RS 0,01). . 

JUSUFICAçAO 

A presente emêncta tem como objetivo solucionar dols graves prôblemas gerados 
pelas regras de con\tersão em REAL_ Hx.adas origin.alrneli:te ni' Medida Ptovls6rta. O 
primeiro diz respeito·.á conversão da prOposta ol"çarnentárta.'•por' úrri ·tndk:e lnfedor ao .. 
necess.irio para refletir _:a desvalorizaç.io monetârfa.dôs valo~-~ 'o. q~ ~ :161!. · 
car1>e o-r das dotaçlles estimadas em dólar ou URV da ~rde!tl de 3.1. '!b, o. ~ 
probrema é a convel5!<> de todos os reg[stros contábers da Unl.Jo ~ a paridade · 
entre o Real e o a elro Real em 12 de JUlho de 1994, o que d~ ~ â. · · 
realidade das receitas e despesas realizadas no ~te exerddo ftnancelro. Ora. dMdlr
se as despesas e ~tas de Janeiro pelo ~o- i"ndlce .utflfz,ado, ~- ~ .o;~tt,._ . r. 
realizadas em jul~~d~:-~é um absurdo, rnascar41Ado os~ v~~~ · 

Assim o que se .propõe é adoç.io d.e um f3:tçw_ P.M3 correÇÃo.daS preço$ J~ios: <ii: ·- • ' 
proposla orçamentüla para 1994 corisider.u)do a variaçãO do rGP enrre abril de. 1993. ~ 
junto de 1994 e a projeção de Inflação. • .., d~~. ~te de%~ 191>; ~·. 
dete<minaçào da Lei de Dhetrlze< Orçamentárias para 1994 (Lei n• '8.694, de 12 de · 
a~ de 1993). Para corrigir as demon.strações Hnanceiras, propomos :a·~- do!r 
valores djspe:ndldos ou empenhados e dos ingressos nas conras públicas pela cotaço1o da 
URV na data do reSpeétiVoeverito {déb!to"ou"àédito}. : · .·. ·. . . . . . . . . . . . • _ . . 

Sem que estas medidas sejam adotadas, a tr~ e realidade das contas 
públicas estará lm5-riedlavelmente prejudicada. comprometendo até ri-te:Snio o pãpel do. 
Congresso Nacional no exerddo do controle externo dos atos do Poder Executivo. 

s..radass..ssões.~IA~ (?f) ,rf\ 

<. fJ(ii;.\~-;fQtb~:J 
.. ~. 'l.O~ ~0\)l'í\\ 

v '4~ ~"" 

Deumbrode 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

I-...: 30/ltm4 ~~_.;;;, ;, ·i;;·i;,s;i-ii"MP~-:7.73iii ________ l 

1- 111 ·. 11-25 1- 1- 1-
DHe 110 III. 25 a R!PJÜII" ftldlçlo: 

• Art. 25. AI doloçi5es -es da proposta de Orçomemo Geral da UuiÍD aMada ao 
~ Nocioaa1, com u modiliaoç6et proposta DOS termos do ort. 166. § s•. da 
Comriluiçlo Federol, - c:orriJic1as pua pn>ÇOS móclios ele 1994, medilllle a aplinçio, - 01-......... -de obril ele 1993, do multiplicodor de 84,4700, sendo 
ado ..,....ertidos em I' de julho de 1994 em Reais, pela paridade fixada pua aquela data. • 

JUSTIFICATIVA .. . . 
o ~ do CÓrroçlo das dolaçlles . de Lei ()rçuDesltiri& tem sido, -R'barimedo. Pira & Lei OJçammláia de 1993 - Lei D0 8.6$2193 - O Collgrosso 
Nlâoall ·prop61· que o iDdii:e -·de 32 • 35. Emmanto, em razio dos 
ponde<oiç!lá"dO Millistéiió'do ~o íadicefui fixado em 24, 75. Coma 
evoluçiO ílo !GP/DI em 1993 --.. que o iadic:e correto teria lido 75,00, '"' 
oejl. ~~ irini' cllqoXIe apUiado pâá pcojeçlo. 

No caío~~·o 'I';Í" .... _ atualizu llo os....Jores expwos a.,._. de 
lhril/93 11~ o més de jimbo/94. e ado c:ouvert« pua llal """' a paridade fixada 
pela UltV. ~ ;!Q.9fj.94 .. Jilxtaúo, os indic:es tDe11S1is necessirios à comçlo s1o 
coabecidoa. di_.oo ~·de pcojeçlo. O !GP/DI da FGV, indi<:e de 
coneçiO.~ lia LD0/94, de obril ele 1993 • juDho de 1994, variou 84,4700, 
-. .portaDto,. o íaclice . ..,.,.,., .• s"et liti1iDdo. .. correçJo das dolaçlles 
~jlira1994. 

. . 

..... . . 

A I r a: 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
-- --· ·-·--·-:=1 

r~-·-_-_. _ _:O"'E"'P'-'U,_,T_:A,Oc;:O.,:O,.,o.,A,_,C,_,Ie;R'-"K"'L"'E"'-I!!N __________ ____.I r:.;:~:· . 1 

r.-:------:::-----:::-----:--=-·"' -----:=---.-,0=-· .-.. --.-.• ------.-·. ---'·--, r O 1~-- 2r.-~·~~~~~- 3[E·--·oe..• .... •:::J.--.- , -·· Ohog- o__! 

..-~--------~·--------'-----, 

0!-se ao Art. 26. da Medida Provisória, a seguinte redaç'âo: 

"Art. 26 - Como forma de garantir o erutHbrio econOmico-nnanceiro na 
conversao dos contratos relativos :s atiVidade .agroj?e:CtJ;itiiiJ. •. t!~ , 
assegurada a observância de equivalência· entrw a varia;ão dos débitos 
e a aos preços dos produtos que dAo base ao respectivo contrato. 

§ 1" - Para os produtos constantes da pauta de preços minimOS 'da· .... ·. 
Polftica de Garantia de Preços Minimos - I='GPM. será tomado. o. 
respectivo preço mfnimo como referência para apllcaçllo do 'cri!Erto ·de' · · · · 
equivalência. · · " .. • • " 

§ 2~ -.!'ara os produtos que nao sejàm contemplaiio$'rnl fiGPM, se~
tomado como refer~ncla o preço de·mercacto:ap~rado·pela Fundaçlo- · 
Getúlio. '{argas, para cada'Muriic~io: · · · · .............. . 

§ 3' : l>ara o caso dos c~mratoó ~ kw~ti;,;ento, será tomado. como • : . : · • · 
. referêcicía o pioduto de · ma1or repr9sentattvidade na propriedade; · · 

obedecendo-se. conformo o caso. ao disposto em um dos paragrafas 
-f'O~ríores. 

§ 4'- Na hipótese de aplicaçao do cri!Mo de equlvali!nCià-'piel/lstô riéslé · · ' 
artigo. quando os preços referidos nos parágrafos anteriores 
apresentarem variaçlo maior do.~. aCf1:1el~ prevista no contrato, 
considerar-se-á como timite supertot ·cta vanaçao dos débitos a 
corresp~ndente à apJicaçao das taxas de encargos previstas no· 
contrato. 

§ 5' -·O Conselho Monetaiio Nacion'al estlpula'r.l · Crlb!rto Igual, de · ·: 
eqUivalência, nos contratos de crédito rural a serem ftrmados a partir â& · 
1' de julho de 1i!U." 

JUSTIFICATIVA 

O artigo 26 da Medida ProV1s6rta prevê a equivalência-produto no 
crédito f\ll'al, num reconhecimento do Governo Federal quanto à necessJdade de ser . 
preservado o equlllbrio econ0mico-11nanceiro dos contratos, ao contrario do que 
oco!?et! nos oUtros Fllanos Econômicos implantados no Brasil. 

Entretanto. a redaçao do artigo 26 resbinge subStancialmente o alcance 
do instrumento, ilmrtando a equivalência aos produtos amparados pela PGPM. onde 
esteja estipUlado no contrato e especfficamonte para a safra 93/94 

Isto proporcionará um "descasamento" entre os fnárces de eorreçao em · 
todos os demais contr;atos: pro~os não amparados pela PGFIM e contratos de maior_ 
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valor cue. pela regra da safra 93194 não estariam contemplados pela 
equNalência..prociUtO. 

Al6m do mais. a MP nao prevê qualquer dispositivo de equivalência ~;a 
o fUtUro o. que j~ ser incüspensavel ao se lançar um novo Plano EconOmico. 

A emen~a. assim: procura àperfeiçoar esses dispos.<tivos ria Medida 
Provisóna, assegurando maior estabilictade aos agricultores. 

Qlliirta-feira7' 1!013 

r------~--~ ---------------J 
~ . 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1- lWII/!14 _, ... 1 .,, MP-731 I 
1- Luiz Salomlo 

1-111 11- 27 1-'·1- I~ 

Supoina ooaldra "b"llo § l'do Art. 27. 

u .. """ estipulado que. <:OrTOÇio da- lo IIIOIIelária ..... pela variaçio ~WC..:.;,., 
bi que .., criar crrepcinn•ljdades penDitiDdo que determinados oetores lllili=n seus 
próprios iDdices. . ' ' . 

. .. . . 

EM--19 

•' .. 

----------------- -----~--- ---~----~--

. ' 
''-.' 
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. " 

1-30111/94 _lrr: ';' MP-731 

1- Luiz Salomlo 

·o-. """" . 

I-III r 1- 27 1-vl- 1-

Suprima-se o § 3" do Ar!. 27. 

JUSTIFICATIVA 

Uma wz estipulado que a correç1o da express1o II10l1elária será mec6da pela variaçlo do 
IPC-r alo bá que. oe crilr excepcionalidades permitindo que cletmninados -lllilizem 
ICUSprópriosiDdíces.' . 

a: 

ftEDIDA PF 'IS0RIA,731 DE 27 DE NOVEftBRD DE 1994 
01/;"' ,:) ;::~- • .-: 

Disp6e acln o Plano Rui, o SI_,,, !-i:lr
NIIcionilf: ettat etece u ~ • ~...,.<ia tt~T•iado 
do REAL • oa ait*ioa pon-- c.r..ri~ 
para o REAL. •• cWi OlJtraa providflncl ... 

EMENDA DO IIEPIJTADO RICARDO IZAR , __ .. , 
SUprimir no .n;go 27 o-~ 4'. 

JUSTlFICAÇAo 

Tal - ae faz neco11Óri8, tendo em vista que toda vez - alpn e· 
abrlg8dO a priv.-..., de um bom • fOVCt" de outrem, por força de lei, ou do Poder 
P1lblico, aorn-~o. confígura.aa • ~ indi-. viato 
--p.-deopcte- pon quem o racebe, é dela duapfop<i-. 

Ne8te cao, DI proprietkios de imóveis sen\o flag1•lt8mente prejudic:adoa. poia 
hã o - de urna infloçlo pasuda, expurgo uto - favorece IIOIJHII'IIe o 
i1quillno, *indo também o principio de isonomia, ao proteger urna dai pmea • 
~oulra. 

Dezembro de 1994 
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Esperando pela recepçio desta emenda pelos NobreS Paras desta Casa, certo 
estou de que estamos tentando apnmorar esta Medida Provisória. 

Sala das Sa..ees, om /J 
/:7-4":1. 

OaputadctRICAROO ~-{; 
I -!·· 
i / 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
--, 

r=L----~----------~D~e~P~·~A=L=D=O~R=E=B=E=L=O----------------__j' Lr ___ :~;-~-7~··-~_. __ _J., 

r l[il·.-- Z.O·.-m;...,.. 30 -~ 40·-''"" 9Q·sUMTI•u<To~- J 
,---"""·---, __ r---27<>---,,.----'""'· I~ 1/1::1 L 5'1./4'1. 

·~·---.---··~-·~ 

r 
! 
I 

--------------------, 
Suprima-se o parágrafo S" do art. 27 e a alínea • do parágrÉO 4" do art: • 

28. 

JUSTIFICATIVA 

Os dois dispositivos a serem suprimidos dizem respeito a manutcnçlo do 
instituto da C01TCÇio monetária para operações financeiras. O primeiro mantém a TR -
Taxa Referencial apenas para as operações finan<;e!ras: o segundo dispositivo fàz uma 
exc:eçlo para o prazo mínimo de um ano para a periodicidade dos índices de correçio 
monetária para as operações fipanceiras do SFH .. 

A mantltcl1Çio da TR, o que significa a manutenção de uma correçio 
monetária diária. para u operações financeiras significa um privilégio inacreditável para 
as instittuições finanoeiJas. Nenhum outro setor empresarial ter& a segurança de contar 
com este indexador para suas operaç6es de venda. todos devem se submeter~ em caso de 
contratos de médio e longo pnzo. ao risco de wna taxa de juro fixo ou a um índice de 
corroç!o de periodicidade apenas anual. A manutenção destes dispositivos isentam do 
risco de wna inftaçio futura todo o setor financeiro. exatamcntc aquele setor que mais 
tem eondições de trabalhar com este tipo de risco futuro. Com isto. o mecanismo 
disposto ns Medida já garante. de antem!o. que qualquer perda inflacionária futura terá 
como beneficiitrio exatamente as instituições fi~. 
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APRESENTA~O DE EMENDAS J 
,. 

PIEDIDA PROVISMIA NO 731, OE 25 .. 11.94 ['307 ;;" I 94--, 
r· :.----. _ - ... '".'""" ---·. ··- ----·-----~ ~03·-•-e-

OEPUTAOO VICTCJI FACCIONI L 15'19-9 I 
J I" 

[ 

1 ' .... 
--=----,---c-=:---- ..... . 

3::::. _......... 4 ._1 • _... 9 ~. WMY<T ................... 

DG-ae as aeguintaa novas redaç8oa ao caput do parigrato 1• a 
aos parágrafos 3R e SR do art. 27 da ft~dida Provisória 

•parigrato 11 - O disposto no caput deste artigo nlo •• aplica: 

Parigraro 31 - Nos contratos celebrados ou convortidoa •• URV. 
aa que haja cláusula da raajuata do valor por Indicas da preço• 
ou por Indica que reflita a variaçlo pondorada doa custos doa 
inauaoa utillzadoa, o cálculo daaaaa !nd!caa • para afeito• da 
roajustea, deveri aor nesta aooda ati a a•iaaBo do Real a, da! 
~ diante, observado o art. 38 da lei nl a.eao. de 27.05.9•. 

Parágraro SR - A T8xa Referencial -TR- so•enta poder& aer utili
zada nas oparaç~oa realizadas nos •arcados rinanceJros. de valo• 
rae •obiliirios, de aoguroa, da previdlncia privada • de rutura•, 
o nos contratos de que trata a ~:~l{naa •b• do partigr'afo 1• desta 
artigo quando aplicado ao período qua vai do dia do adiaple•en
to ati o dia do arativo paga•ento da obrigaçlo.• 

~USTIFIC AÇAO 

O objetivo da emenda é dar .aior clareza ao texto para evitar ~ 
fusões legais entra cortaçAo monetiria - dacorrent:a da apli.caçlo .S. Indi
cas gerais de prsçoo - o reajuste da valoraa contratuais - .ovidoo p41la 
variação dos custos di:- in9UJIOS específicos.' • proposta ~ visa pondtir 
a utilizaçllo da Taxa Rofersncial da juros como a reaularaçlo a ser uttii~ . 
da no pet iodo do proc=:r.!i~to doa contratos n3o finarceiros. 

___ ....... ·----~--· 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
----- -•ae•ll"'<ao. ----------------

EMENDA A MEDIDA PROVISÓRIA N2 731. OE 26/11/94 

.. ,.~--------------------~~-----------------------, 
1 06-se ac § 5~ do Artigo 27 a seguinte redação: 

! Art. 27 ••. 

§ 59 - A Taxa Referencial -- TR somente poderá ser utilizada nas ope

rações rea~izadas nos me~cados financeiro, de valores mobiliários, de 

·.r,e~u.ros, de pr_evidl!nc_ia PJ;'i~~da e de futuro_s, vedada a_sua L!ti.lil':açllo 

nas operaçfie~ de cr~dito rural. 

JUSTIFICATIVA 

As op'erações de c ré di to rural inserem-se no conjunto de politicas 

Que. merecem a atenção espacial do Estado, razão porque são reguladas 

por le~ específica. Essas operações são contratadas cpm juros fixados 

pelo Conselho Monetário Nacional atualmante a taxas da 6,9 ou 12,5~, 

conforme o porte do produtor, Em re31idade essas taxas, consideradas 

baixas por muitos, passam a se~ altas a partir da estabilização da mo~ 

da. Como exemplo poda-se citar que a Europa e os Estados Unidos prati

cam taxas de juros, para a agricultura, na faixa de 3 a SX a.a. 

Nesse contexto, fazer incidir a TR sobre as operações de ~rédito 

rural caracterizará extrema mobili"Zâç!o a um setor estratégico da Na
ção. Estar..:se-ia c·obrando do mutuário do crédito rurel uma taxa fixa 

de juros, (6,·9 àu 12,5%) ~ mais Umã taxa variável ( a TP.) que, nos pri

meiros mBSâs do Pl~~o Econ6mi~o, será necassariamente alta. 
A Emenda visa corrigir essa distorção, que causaria novo descasa

m.ento entre os débitos dos agricultores e os preços dos seus produtos, 

com inevitável agravamento do endividamento a descapitalização do se

tbr. 

-----



8018 Quarta-feirá7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

EMENDA MODI-FICATIVA 

MEDIDA PROVJSORIA NQ 731, 
25 DE NOVEMBRO DE 1S94 

MF"0073 .1. 

€'1<0060 

Dê-se ao O SQ do Art. 27 a seguinte redação: 

Ar'C. 27- ....••..•• -••••• -.·-·--···-····-······--··--············ 

6 52 - A Taxa Referencial - TR somente poderá ser utilizada nas 
operaçõe~ realizadas no3 mercados financeiroa, de valores 
mobiliários. de seguros, de previdéncia privada, de futuros e nos 
contrato~ celebradoe a partir de 12 de julho de !994. r_~ativos a 
operaçõee realizadae por empre8as constrptoras e ineorPorador~. 
co::n 'adquiren'te5 de imóveis reeTdenci~is e comerc_!aie. 

JUSTIFICAÇAO 

s~ ~ ~edida Provisó=ia permanecer como 
i~o~~liá~i~ f~car~ paralisado. Ieeo _impli~a e 

L~ o mercado 
desemprego e meie 

re::<!'ee~;::. 

~EP- ' 
JOS!t LOURENCO ' 

PPR-BA. 

EMENDA MODIFICATIVA ~ 

MEDIDA PROVISÓRIA N1 731, DE 1994 . . . 

Autor: DepUtado Francisco Dornellas 

Dê-se ao § S" do art. 27, a seguinte redaçilo: 

"§ S" A Taxa Referencial-TA somente poderá ser utKizada nas ape
raç6es realizadas nos mercados financeiro, incluindo as operaç6es da arrendamento 
mercantil, de valores mobiliários, de seguros, de previdência pnvada e de futuros. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Es!a emenda tem a finalidade de clarifiCal" o entendimento da MP. 

_ A autoridade monetária implicitamente inclui operaç6es de arrenda-
mento no âmbito do ar!. 27 e, portanto, também do art. 28 através da Circular n" 
2.436, de 30 do junho de 1994, 111t. 6", qu& dispõe sobre prazos mínimos, de ape
raç6es ativas e passivas realizadas no mercado financeiro apllcáve~ também, às 
operaçOos de arrendamento mercantil. · 

Dezembro de !994 
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Apesar das operações de arrendamento mercantil serem autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto no art. ·'(! da Lei n• 6.099, de 12 de 
setembro de 1974. convém e)(plicitá·la como incluídas no mercado fmanceiro. 

[l 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

j Autor. Carrion Junior 

1--111 1-
T"""" 

l)ê..se ao§ 5° do art. 27 a seguinte redaçio: 

.. Art. 27 • .. :: ..... 

§ s• - A Taxa Refercnclal - lR somente podeti ,... utilizOda nas operações roalizldas nos 
mercados tinanceiro, de vaiare$ mobiliários. de seguros, de previdêllcia privada e de 
futuros, vedada sua utilizaçio nas operações de crédito rural. 

JUSTIFICATIVA 

Com o advento do Real, a Toxa Refereccial- lR deixou e ,... utilizada como indexador na 
maioria dos ~ntratos e operações e1p. geral,. salvo. excepcionalmente. nos mercados 
financeiro; de valores mobiliários. de seguros de previdência. privada e de futuros, COmo 
previsto no § s• do art. 27 da Medida Provisória em Questão. 

A pennanec:er esta regra. da maneira originalmente prevista. os financiainentos da safra 
agrícola estariam sujeitos à indexaçio pela TR. caussndo enormes prejuízos oos 
consumidores· e ·t naçlo. Antes de ser visto como uma benesse ao produtor !Uf8l. a 
eliminaçlo da TR dos financiamentos agrícolas ê um beneficio à naç:lô, visto ~ sem a 
definiçio de regras claras o produtor irá plantar somente com seus próprios ncursos. o que 
nio gerará aumento da safra. Com uma safra. menoc os preços tendem a se elevar,. 
penalizando o consumidor . 

... 

............ , . '//_ ------

/ 
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APRESENTAçlo OE EMENDAS L J 
f'ii7 ;~·i !J4-l l"-----~I'ED=I::OA~PROV~.:._ISOR_-_r-_A_N0_13_._1~:_DE_25_._11_-_94 _ _,__ __ ==~ 
r· ·· -~-O[M-;oo;;;t~~;Ai:êiõlci _________ =:J r~m:g-- 1 

1:::! -- 4._xl·-... 

r==;;~;-J Lr_----~~~--~-2~~----------~--·-"--~--~ 
~-----------------------------ttno----------------------------~0 

• lrt. 27 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f ~ - E - a ..,:ue.çlo da 1H - Taxa Rel'e.....,ial., i.__,_ 
rllw1co!r• carBCtadatica da rinonci- • -Inonc~to - -
u-rtoe • a.teloe .-gr:lcolas. 

:J9STIFICATIVA 

A propoata vlaa garantir ao aator agr1cola da que podar' tra
balhar ••• incorrer •• deecaea•antoa rtnancairoa co•o oa que ocorra

. r .. •• planoa da aatabillzaç~o antarioraa, co•o Plano Cruzado, Plano 
Collor • outroa. 

A aanutançlo doa n!vala pravlatoa P•la ftp, coa a utlliza~lo da 
TR plana •ala juroa no crSdito rural.' dacratar a lnviabil.idada da 

agricultura, aia que aa estar' aplicando cuatoe abaurdoa. •1'• dlaao 
haverá • conaagraçlo de u•a ilegalidade. co• a duple apl!caçla de ju
ro• •• o plor 1 •• taxas a aeta• unilateral•ente rixada• pelo aetor 
rlnanceiro. 

Oat • nacesaldade da presente E•ende. •os•o porque o ·bo• dosec

penho d'a atluldade agr.fcc•la constitui u• dos ele"Wantoa II:SA;tncfiila 
P·ll"• o auces11o do Pragra•• do EstabiU:z.açlo Ec.onl5aica - Plana Real. 

L~·--=-· '-=--·-==--·=<CJ=·-g~·-=:/ ;;=---'=f::=:--_---· --, [ --·---·--~~---~ _j 

-- _, _______ _ 
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APREStNTAÇÃO OE EMENDAS L ÇJ10064"-

,.,------:----=~~-::-:---,----,,....-,=c,--......, 
'Medida Provisória no 731, de 25 de novembro de 1994 

r Deputado Luiz Carlos Hau~;·--------------., r 4;5-,-.=-' 
10 ~~- __ 2-[J·-·" ......... 30-- 40·-·· •0·1 .. ~11 .... 1..0~ 

Inclua-se o seguinte novo parAgrafo 20 no art~ 27 da Medida Provi
sória no 731,·· de 25- de novembro ·de 1994. 

Pará~rafc 2~ - O disoosto neste artigo não impede que as fórmulas 
d1·· r~'.:!JU::~·· do::: cont'l-,"ltor; dr· quC" trata .-a alin(':',, "h" dn par~qrafr~' 
lQ deste artigo contemplem a ~aríação em moeda estrangeirã - dos 
preços dos insumos impoetados". 

Justificação 

O obj=tivo da p~oposta é permitir a contratação de"itern na fórmula 
parametr~ca para medir a variBção de preços de insumo importado em 
moeda estrangeira. Como _se sabe muitos insumos im~-tados são "co
mmodities" e tem seus preços flutuando constantE: .. e no mercado 1 

internacional. E:. importante mencionar que essa tegra, 'l.rnplica:rã , 
muJ.tas vezes, em redução dos valores dos contratos uma vez que fre 
quentemente ocorre redução dos preços de tais insumos no mercado T 
internacional. 

I
..-.. -----·-~·--------. 
. ::Z;.<ft-~.4 ;, 

IIEDIDA PRDVISORIA 731 DE 27-IiE NDVEIIBRD DE 1994 

Disp&t ~ .o Pl...a Rui, o Sislt::'l!llt Mo~u.~«.v 00065 
Nildorial, estabelece a regro • c:ond~"' ~ .,...,inlto 
do REAL • os ctitns pora --<Mi"""''"" pano o REAL, • dá outras provicllncias. 

EMENDA DO DEPUTADO RICARDO 1ZAR ,_, 
.Aaelclnl:• •• o pirigrafo t- ao .-tigo 27, com a seguinte raclaç6o: 

M.27 ----------------------------·---~---------·-----
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pw6gnfo .,. .. u condir;Oea ccntratulllis de reajuste de valcna Utilizáveís na 
Siltema Fi!W1Ceiro da HabitaçAo poderio sor aplicadas nos contratos pactuadol J)C<-- inlogranteo do Sistema, -que 18is ~~ tenham por 
olljeto irn6wia ccnttruf- ou a -ccnstNfololcomteanosdaquofelli-

A Medida Proviaória no 635194 manteve os critérios de periodiCidade e indion de 
correçlo ~ a oporaç6es no Ambito do Sistema Financeiro da Habitaçio e. em 
CCII'1RpWticla estipulou • periodiCidade mínima da um ano para a eficácia eos 
lndices llltoriail: de cuatos dos insumos constnJtores e seus compromissários 
c:ornprac:bes. o que compcomete a c:onsecuçlo dos empreendimentos imobiliérios 
e contr'ibJe pwa o rompimento do equilibrio contratual entre agentes financeiros a 
i~ tomadores dos empréstimos, e entre ostes e 01: 
OdqUiror1tM finolo. 

Por isso, 6 lltleOIÚriO que os diapositivos da MP 635 que tratam da ostipufaçao 
de clállula de ~ste de valores e da revislc de preços S8jam modificadas nos. 
contratos em que sejam partes incorporadores e construtoras imobiliários e seus 
adquintntes finais, em empreendimentos cuja prcduçlo e/ou comercializaçio 
estejam 01.1 tfii'V'wn sido financiados pelo SFH para atender a especificidade ----Sais-Sas16U,em 

Ooputad 

APRESENTAÇÁO DE EMENDAS L 
, ..... 30111194 

1- Luiz Sllomlo 

,,_27 1- -1- 1--.....,_e-se ao Art. 27 o sqplin'.o ;>a.'3snfi>: 

"As ~ realizadas DO IDCfeado finlnc:eiro e DO Sistema FlllllllCeÜO ela 
Habiuçio - SFH. por illstiluições finaDceir>s e entidades autorizadas a fimcioaar 
pelo Banco c.ntt.l do Brasil, bem assim oo Sislema Bruileiro de Poupança o . 
Empn!stimos - SBPE, só poderio conter cláusula de rajuste """' perioclícidlõe 
superiora IJ"!!')&DO, desdequepós-fixadaepelo IPC-r". 

Dezembro de 1994 
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JUSTIFICATIVA 

A corroç1o IIIOII<tária dos popéis financeiros tem sido um virus que c:ontomina toda 
a economia. desvirtuaDdo da atividade produtiva ~recursos ncc:essirios à retomada 
do c:roscimeDto «::JJÕmi<<. É preciso extinguir a "'P""'daçlo 6nllloeira para que a 
o:oaomia possa crac:er em bases sustentáveis. gennclo emprego e renda.~ os 
bnosileiros. A presem• emenda pretende impedir a volta da espeOJloçlo cliíria que 
corrói a vida cconômica.. 

cm-27 

L
1F-0073J_ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
00 0 67 

J 
I·· i ...... MP-731 

1- Luizs.Iomlo IIN"-306 
.fi 

1-111 1-
Teao: 

Suprima-se o An. 28 e seus puig11fus 1", 2" e 3". 

JUSJmCATIVA 

Um. ""' esrip•odo que a correçlo da expresslo IIIOII<tária se:i medida pela voriaçlo do 
IPC-r, nlo há que se criar exceprionatidodcs permilindo que detemJinodos setores ulilizem 
...,. poóprios iDdices. 

1-

Qtiarta-feixa 7 8023 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
1 11ora: 30/11/94 IPI i I le: MP-731 

,......, Lui:i Salomlo 

I-III 1- ... 
IT .. 
. \:;uprima-se a alínea •a• do§ 4° do ut. 28. 

\ JUSTIFICATIVA 

I, ;.~ CtJrreçlo monetiria dos papéis financeiros tem sido um vírus que CODtamina todl-. 
,...c-.omia. desvirtuando da atividade produtiva os recursos ncc:essirios à retomad!. do. 

. '"'~ «<OIÕmico. É preciso extinguir a especuloçlo financeira para que a economia 
JIA'SS& cmcer em bases tuStemáveis, gerando emprego e n:oda pano os bnsileiros. A 1 I =:c.. uneoda pr<teode impedir a volt& da esp•cul•ção diária que corrói a vida I 
, .. .-ra: L_ à 1-l. ~L-~ -- J 

APRESENTAÇÃO DE E~ENDAS 

I 
L .. 

,.._ 30/11/94 ~r.~;·~:~·,;'r;iMP~-77:3~1-------------------J 

~1-==111========~1~1~=·=28==1--===5"=1-====1~==~' 
T.-: 

Suprima-se o § s• do art. 28. 
I JUSTIFICATIVA 

Nlo há porque dar-se .a Poder Executnro asa penogatJva. As regras de periodicidade dos 
~sujeitos a reajustes devem ser YOtadas pelo COngresso NaCionaL 

1-.-n: 

Dezembro de 1994 
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t,PRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

f3o/\'i' 1 94] Lr_·_. ____ ___cM~E::o~r::o::A....õ:""~o~v~r:.:~:!:ó~~!~~~~-·---'7~3~1:f./~9~4 ________ -·_· Jl 
;• -·-··--· ••• ·--;·-,-"·h!.~',.!.fl:- 'I 
'----------'0'-'e'-'p".'--'A~L,:D~OC..!:R:!'E~B;!'E"'L~O----------_jl 1 357 j 

·-····.· .• ! .. x..- ....... ,_ 4 ~- ... s l 
_...:__.;_,__~····-~ 

r.--·~------------

. . [
, .. 

suprima...e o parágrafo s• do an. 2s. 

JUSTIFICA TJV A 

A Utilização deste dispositivo pode propiciar grande facilidade para a 
volta da inde:xaçio da economia. com a redução dos prazos para a. correçlo monetária 
nos contratos. Os lobbin. atiçados pela facilidade de modificar a lei pela ediçlo de um 
simples decreto, podem pressionar o Executivo afim de conseguirem seus intentos. 
Porisso. manda a cau1ela que o texto desta lei só possa ser modificado por autorizaçlo 
legislativa. um proçesso que envolve. necessariamente. mais tranSpariilcia na sua 
tramitaçlo e enseja a amplos setores da sociedade a oportunidade de se manifestarem e 
influirem na conveniência da modificaçlo destes prazos. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 0007 :J. 

l 

J 
I 

Lr=~o~ep~u~t~a~d~o~J~O=S=E==CA=R~L~O~S~A=L=E=LU=·;=,=·:::::::::::::::::::::=:I Lj'~19~~~~--·---·Jl 
ri "''-----::-;:::;------:-.::::-----~ . 10·- zo---- 3!i)-- •O·_.,.. •D·"'"'ITUI'f'1W- I 

".".:-t. 28. rHJs· cont:-:!tns c'!l~:'::-?dos !:lu cnm·~=tiC~s !"'E::~ .R'!.".L ::::om 

~ltusul~ de ~'!s~ust!: _d~ '!~l::l::~s po::- !n~ices d:'! p:-!!.Ç!'l !'ltJ po:- .!nC!i

ce ~u:~ =-~fl!ta s: variSIJ~o iJ~nd~rtd~ dos cust!"ls d~s !nsumets uti!i-
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:·Ftci~s, ~ s.,:Ucr.c;l":o d:: c!F.usul:> d"! ;r~;;:just:! fie« SIJ!'if/'::15:- f).!!!? !.I!!!_ 

::::'1 C~ tJm tnn." 

i\ P.m~nd::: vis" c:mc_ed~:_ _t~~t;om~nt:l iôênt:!.cc ~;:;,u:::lP. ~11:! E' L~i 'J.S~D 

ciisp:::rlS~!.l ::J'!ls cont:-r:_tcs conv:.:::tidos pe:::=~ UR'!. Nf!= h~ p;crc.ue diSC4~ 

minar OS C<;>ntr..:tos r.uP. não f~::ar.~ OU ni!'o puçi':!:'!:C'I_ s::r ::on"~~rt!d:-s <=:té 

30 c:i:':! ~unho. 

S!tu~ç~e_$ iGlHl!.S r:::c:_!J~:'·':!r.l t::atam2n1.0 l[!USL f, ::.doçdo ç;::.m:!p:-l:l_;;:.d~. 

d~ periodocod:.:cle '?.nu:;;l p2ra r::s.just:! g2ra inc-::rt~':"'-:7. P~:":'Z: ::;uem ilr.::, 
f.IÕ~, f dZendo com c.;u._ os pr:;os t~n,h:.:m c:us cons!d_'!r~r p:-:;o~· !_s3zs c;ue 

varicom d::! otimismo inc~nS:!t;uent>::: ao ~IJessimismo ~::?.c::!!r:,~oo,_ 

[--·-

APRESENTAÇllo DE EMENDAS L 
Medida Provisória no 73l,~novembro de 199 

r Deputado Luiz Carlos Hauly 

li . 10·-- tO·- sO·- •O·-.. •O·-~--. 

] 

p-....... ---, r=-28··---,-----·--,..----·---r--··"'·~· --, 
I ld,e 1~ L__ lO 

~-------------------·----------------~~ Dê-se nova redação ao "caput" e parágrafo lO do art. 28 da Medi~ 
Provisória no 731. de 25 de novembro de 1994. 

Art. 28 Nn~ cnntratn!': cP:l~brl'!dnl'l ou eonvertidon er.~ RF'J\T~ .; perr.~iti 
do ~stipular cláusula dP: reajuste dn valere~ por indie~ dP preenS 
ou por indicl"! c;uP reflita a variação ponderada ·ao~- Custos- dos iri
sumos utilizados. desde que a aplicação da ~esma fique suspensa • 
pelo prazo de urn ano". 

Parágrafo to - O IPC-r poderá ser utilizado ,nne êontratos df'l que 
trata a alinea "b• do parãqrafo 10 do art. 27, quando aplicado ao 
periodo que vai do di.a do_ adimplemento até _o dia do_ efetivo paqa
mento dd obrigação•. 

Justificação 

o objetivo da proposta e conceder o mesmo tratar.tento aos contra
tos celebrados ou convertidos em REAL e aqueles celeb~ado~ ou 
convertidos em URV na forma da ~i no 8.880. t. importante meneio 
nar qu~ os ~ontrato~ dP. longn prazo envolvem ~ncertezas quanto T 
"ao futuro e necessita~ d~ 1'\P.canisr.to de preservaçãO dP. seu val.or' 
do modo a assP.?urar ~~u equilibrio eeonomico-finaneeiro e a gara~ 

Dezembro de 1994 
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tir a ~anutencao do~ preços reais contratados para o contratantP. 
~ para o fornPOP.dor. 

--· 
[----~===~~~a~~=~=~~========~----~ 

APRESENTAÇ!o DE EMENDAS 

I 
I_ 

; .. 
) ' J 
. ..f.J>) 

-·--) ---fii! ;·;, 94! r I'IEIIIDA PlllVISORIA ... 731, DE 25.11.94 1 
['-- --~~-~~~~ rM:i:i.:m·- ---------~ r~1~·- I 

I' ._.! -- 2:.7·_.,..... ... 3X.... -·o•.,. 4......:--· .. 9·-..!·-•·••..,...~-

..... -~ -.. ,.~"'. ---.----
28 

01-aa a aagulnta nova ra~açao ao caput • I allnaa •c• do p•ri
ra 3• do art. 21 da ftadida Proviaórla 

- J 

•Art. 28 - liDe contrato. cel.tlr..:ioe au convertidaa • REAL & peraitido esti
pula- cliuoul• do Najusta do prtiÇOII por tndicea do proçoa ou por tndice -
nl'llta • -~ pondor- - ou.- - .!na-. utiliz-.., inclusJ... do 
llla de-obra, ducle ~ a apli.ceçao CS. - ti~ auaponu pelo prazo de ..- ..,.• 

•c) di' 1• da julha dll 1994 ou d8 deb da apreaan~ da proposta ee esta ror . .,_ 
terior ~ dota, - .,..... dU. _cbri-- CCiltra!- opÕe 10 da julho do 1994.• 

O abjatlvo da proposta i conceder o aeaao trataaento aoa con
trataa ou convartldoe aa raal a aqualaa celebr•doa ou convertldoa 
•• URV na roraa da lai nl 8.880. t: !•portante r!lncionar .qua oa con
tr.etaa da longo prazo envolve• incertezas quanto ao ruturo e necas-
elt•• da ••cania•o de preaarvaçAo de seu valor d• •oda a assegurar 

aeu aqulllbrio econ8•1co-rinanceiro e a garantia da aanutençlo dos 
preço• reala propostos a/ou contratado•. 

----·· ·-·- ----/1--t--.. ~---+----·---·-. .·----] r 'Z__)'J ~a~ --·· ·- ---.--.--~- -------- -----~ 
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EMENDA MODIFiCATIVJ. !'o 

MEDIDA PROVISÓRIAN"731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domellea 

Dê-se a alínea •a• do§ 4° do art. 28. a seguinte redação: 

•a) às operações realizadas no merca~o finã.nceiro, incluindo as ope
rações da arrendamento mercantil, e no Sistema Financeiro da Habitação • SFH, por 
instü:uições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Cen. 
trai do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo • SBPE e 
aos linanciamen!os habitac:ionais de enUdades de previdência e privada. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda tem a finalidade de clarificar o entendimento da MP. 

A autoridade monetária implicitamente inclui operações de arrenda· 
mento no âmb~o do art. 27 e, portanto, também do art. 28 através da Circular n• 
2.436, de 30 de junho de 1994, art. 6", que dispõe sobre prazos mfnimos, de ope
rações ativas e passivas reaNzadas no mercado financeiro aplicável, também, às 
operaçOE;ts da arrendamento ·mercantil. 

Apesar das opera~s de arrendamento mercantil serem autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto no art. 1" da Lei n• 6.099, de 12 de 
setembro de 1~74, convém explicitá·la como incluídas no mercado financeiro. 

APRESENTAÇÃO DE EMENOAS 

~··j_ 
- . 

Medida Provisõria·no 731 de 25 de novembro de 1994. 

l._· __ o_e_p:,u_ta_d_o_L_u_i_z_ea_r_l_o_s_H_a_u_l..;y:...., __________ __.Jl. r 4:;a.•-o~ 

r 10 20· _ _,_,,..,...,.. -30 -ou- .. 0 -. 60<' .... 

..-----------------ff .. g------------------, 
Dê-se a ~eguinte nova redação ao parágrafo 70 do art. 28 da Medi
da Provisória no -731, de 25 de novembro de 1994 • 

.. Paráqrafr 7<' - Nns c0:-:-::T-atos celebrados err: REAL ou URV ou conver
tidos e>!!! R~;,j ctL PR\", " credor oodcrâ e~:J.c:J.r, d-:·c-nr~id<:· c, o~·ri0do' 
em qu~ fJ.ca~ suspensa a cobrança de re~:uste, ou no s~u venc~mentc 
se anterior, <.J diferença e!'lt.re o valor pago, dC>'-'ldamcnt(: _atuali:za
do, c o- v-alor decorrente da apl:icaçãn do re~jtiste- pelos indices ' 
cont.ratualmcnt<": cst.ab_Clccidos". 

Dezembro de 1994 
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Justificação 

0 0~11etiw• é!a Pmcnd<'l ~ adPquar o te-xto à possibilidade oreYista no 
p~ragraf? SC' do P:rõprio art. 28~ pelo qual o Poder ExecUt.lVO pode
ro :-eduz-'.!' C! prazc• df' um ano, caso considere conveniente ~ necessã 
-:10. C.om~ f.ost5 orJ.cinallt>.!2nte na MP, mesiY~c que o Poder Execu_ti'.'~ r~ 
auza ess~ Fra:::o o d~reitc do credor previsto n(' carãcrafç. 7<; só P2. 
derl..e ser exercião após 12 meses, o qu-5' é um:!!! cOi1tradiçâc_. ___ -

·';!: :- ~;.)«,, " 
'•. 

EMENDAM" 

MEDIDA PROVISÓRIA N"731, DE 1994 

Anter: Deputado Francisco Domelles 

_ Dê-se aos§§ 7" e 8" do art:28, a seguinte redaçiio: 

• ArL 28 ,., ............................... ------------------------------------------

§ TJ Nas obrigações com cláusula w iC.ctJOStamento monetário o credor 
poderá exigir, decorrido o prazo mínimo de periodicidade previsto em lei, ou no van .. 
cimento de úKima prestação, se anterior, a atualização na forma contratada, deduzi
dos os pagamentos, também atualizados, ocorridos no perfodo. 

§ 8' Os contratos vinculados a incorporações imob~iárias ou lotea
mentos. desde que exista financiamento concedido por agente do Sistema Financeiro 
de Habitação diretamente ao incorporador ou ao loteador, poderão adotar cláusula 
de reajustamento monetário com o indexador e a periodiCidade previstos no emprés
timo.• 

JUSTIFICAÇÃO 

Tendo em vista a urgente necessidade e a extrema importância de vir o 
Projeto de Conversão da Medida Provisória n" 731 - PLANO REAL. atender ao indis
perisável equilíbrio econ6mico-financairo dos contratos vinculados ao Sistema Finan· 
ceiro de Habaação, dando tratamento igual às suas obrigações ativas e passivas, 
apresentamos Emenda afterando o § 7" e acrescentando o § a• ao art. 28. 

Quatta-feiilf7 8029 
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EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROVISORIA N2 7~1 DE 
25 DE NOVEMBRO 

Adite-Be uma aline8. ''e-"- no 6 32 do Art. 28: 

00077 

e) de 12 de abril de ~994 para os 
financeiro~ retroagiram a essa data por 
da Lei nQ 8880. de 27 de me&!. o de l,99i_ .. 

contratos Cujog efeito~ 
força do ij SQ do Art. 15 

JUSTIFICA<; AO 

Corrigir uma f~lha técnica na Medida Provi~ória 
ccn~ra~os cu~o~ efeitoe financeiroe retroasiram ue 1 omitiu oe 

~P- JOS:;; LOU~ 
PPR - BA 

EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROV!SORIA N2 731. DE 
25 DE NOVEMBRO DE 1994 

MP00731-

00079 

Adite-se uma alinea "c" ao 6 42 do Art. 28 da MP 731 com a 
eeguinte redaçào: 

c) ãe operaç~ee real1zada3 por empreea5 conetrutoras e 
incorporadoras com adquirentes de imóveis residenciaie e 
eomerciaia desde que vinculadas a financiamento junto a 
instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimos (SBPE) ou do Sistema Financeiro da Habitaçlo (SFH). 

JUSTIFICAC!\0 

Tem'4ue ~e adequar a2-mOedaS-da poupança-e do finanfiamento: nao 
~e pode aeec~oar. 
Setr. esta alinea o mercado imobiliário, maior g emprego 
nos erandeo e mêdio~ centroe urbanos, aerá pa eériae 
implicaçõee eocia!e e ecor.õmicae_. 

~d-~J?O~Sll~LOURE~,-N-00--------~--_, 
PPR - BA 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
r,,.---------------·oe.. 
Emãnoa- -à Medida Provisória n. 731 9 da 25 do no\lambro/1994 

r-: I·==-=·::.::....:..:.:.··:.:.::· :::..._ ______ ___JI 'i' ------, LDeput.ado Clovis Assis . . __j 

c--~ Lc ___ -_·_· _________ ;_ __ -_··-·=====~=::_~_·_-_-=-:l __ .J 

,.,.----------$-u_p_r_,_m_a_m ___ s_e-.,--s ~-t-a-.-,-.-.-,-0-.-,-~-.-,-.-.-,-3-.-_-_-.-.---, 
! :;s da med1.da sob exame 

.JUSTIFICATIVA 

Os ãrtigos supr~ cl.tados apresentam 
inc:onilti tucl.onalidad• flagrante face ao Art. 167. IX. da 
ConstituJ.çAo Federal. que 9rec:eitua. ~; 

··.~rt . .!.67 sJ..,:, vedados: 

-:::..:: - a J.Ostl. :uicáo ·::!e tu :ode-s da 
·=~:ua.Lquer nature:z.a . ..;.~m ?r9vl.a 
.:tutcr.::.=~c.!.c !~ç.z.i.at: l.Va." 

~-----------------------------------· 

r P/ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
1....., 30/11/94 1. ll'ropoJiçkMP-731 

J-= Luiz Salornlo \I prr Prontuirio: 306 

·D - I """" 
1- III 11-· 1-· 1- I 
I Suprimam-se os artigos 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 I 
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JUSTIFICATIVA 

Referidos artigos cuidam de instituir o Fundo de Amortização da Divida Pública 
Mobiliâria Federal, sendo composto basicamente por aliena.ç!o da participaçlo 
acionária da União Federal nas diversas empresas públicas. 

Ora, tal.medidá esbarra no obStiéU.to instranspoÔivel do artigo 165, § ~. incis:o 11.
da CF. que atnOui â Lei Complementar o estabelecimento de condições para 
instituiçãO- e fimciriõameRtO-de fundos, não podendo, portanto, ser criado por 
Medida Provisória. c:om eficãcia de lei ordinária. -
Não fora a inconstitucionalidade citada. os artigos em questão devem ser rejeitados 
por permitirem uma privatizaçlo sem qualquer critCrio ou justi.fi~ por simples 
portaria do todo-poderoso Mir.istro da Fazenda. 

Ressalte-se ainda que nesta nova edição hã uma evidente afronta ao principio da 
moralidade c da transparência. no trato da coisa pública com a possibilidade da 
utilização da figurajuridica da daçio cm pagamento das ações depositadas no fundo 
pua amortizM a divida interna do Tesouro sem que haja o submetimento ao 
processo Iicitatório previsto na Lei n° 8.666/93 e apenas "levando eua conta o valor 
em Bolsa das Ações das Estatais': (An. 33 e 3~ da MP). Tendo presente o que 
ocorre no programa de privatização Cstâ claro que o patiimOnio pUblico será mais 
wna vez. dilapidado com a subavaliação das estatais se este dispositivo nio for 
suprimido. 
342-' 

Medida Provisória n° 734, de 25 de 'novembro de 1994. 

Emenda Supressiva 

··suprima-se o capítulo V "Da Amortização da Dívida Mobiliáiia Federar' 
(artigos 29 a 3S). 

Justificativa: 

Ao fixar os mecanismos de implantação do Programa Nacjonal ele 
DesesÍatização, a lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, estabeleceu proccdimcmos para 
assegurar a transpar8ncia d9S processos de privatização de empresas em mAol do 
Estado. Essa preocupação foi mantida em sucessivos decretos presidenciais postericm:s 
que regulamentaram dispositivos específicos da referida lei. Em especial, o De=to Jf' 
724, de 19 de janeiro de 1~, cg.l ~u artigo 51, dispõe textualmente: que "será nula de 
pleno direito a venda, a "subscrição ou a ttansfert!ncia de aç6el efetuadas com 
infringettcía do disposto na Lei Jf' &031, de 199U'- Fica claro, portanto, a preocupoçlio 
do próprio Poder ExecutiYo em seguir a lei que regula a ~ notadameute com 
relação à transpartncia na disposição das posições aciotmias do Estado. A presente 
Medidli Provísória, ao contrário, restringe apenas a dois atas a disposição das posições 
acionárias: decreto do Poder Executivo filtandO o percentual de ações a serem 
depositadas no Fundo de- Amortização da Dfvida Pública Mobiliária Federal e portaria 

Dezembro de 1994 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 
do Ministro da Fazenda detCJlll!.nando as vendas a serem realizadas. Os dispositM>o 
são, portanto, absolutos, discricionárioS e de mão 6nica, iazão porque a emCDda 
objetiva excluir a mat<!ria do corpo da Medida Prmrisória por considerá-la 
indevidamente tratada na forma proposta. 

Brasilia, 29 de novembro de 1994: . ~ ---0 
r )'"' · , 1 1 ''' 

,1, ... ,•,t},1 .•,•-1('/,. ... L·..- .,.~_y, 
~rf' t..U.'Jr (, \~ . w --:...,..... / 

1 ~. 1.{)~ i()Q'Ii)\))..\l 

\ 1-i~ Q. 'ho ~ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 

Quarta-feira 7 8033 · 

-•a•• . ~ 
Suprima.-se o Capítulo V - Da Amorti,..açlo da Dívida Mobiliária Fed. enl 

(artigos 29 a 35). . . 

JUSTIFICA TlV A 

A Lei 8.031, de 12 de junho de 1990, instituiu O Programa Nacional de 
Desestatizaçio, tendo como um de seus OOjetivos "contribuir para a reduçlo aa d~"ióa 
pública. concorrendo para o saneamento das finanças do setor público• (an. t•, inciso 
m. 

Ao fixar os mecanismos de implantação desse Programa. o mesmo 
diploma legal estabeleceu rituais e procedimentos que, embora ainda consideremos 
insuficient~ smpliaram a publicidade e a transparência dos processos de desestati7.açlo, 
destacadamente: 

- divulgaçlo ampla de todos os processos de alienação; 
- prestação de ínfonuações solicitadas pelos poderes çompetemes; 
- pubficaçl.o de editais com diversos elementos informativos das 

alienações a serem realizadas; 
-licitaç~ para a amtrataÇ!o de empresas de consultori~ 
- apreciaçlo da documentação de cada processo pelo TCU. 
Posteriormente. atendendo a inúmeras pressões da sociedade ch.i~ e 

~ravés de sucessivos decretos presidenciais. foram reguJamentados diversos 
procedimentos. que melhoraram a publicidade e a transparência dos processos de 
desestatizaçlo. · 

Tais textos vieram a ser consolidados pelo Decreto n• 724193, cujo artigo 
SI disp&: textualmente que •Será ruJa de pleno dir<ito a venda, a subscriçlo ou a 
transferência de aç&s elCtuadas com infiingência do dispmto na Lei ri' 8.031, de 1990•. 

Também par iniciativa do Poder Executivo as Medidas Provisórias n• 
3'1:1193, 334/93, 345193 e 353193, que davam nova redaç!o a dispositivos daquela lei, 
, estabeleciam, no ut. ~. o seguinte: 
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"Art. 2° Os processos de alienaçlo, no imbito do Programa Nacional de 
Desestatizaçlo. poderio ser suspensos. pelo prazo de vinte dias, caso o Senado Federal, 
mediante requisiçlo dirigida ao Presidente da República, avoque o processo para 
reexame do laudo de avaliação da empresa ou dos bens a serem alienados. nO prazo de 
cinco dias contados da public:açio do edital a que se refere o art. 11 da Lei n• &.031, de 
1990." 

Assim,. evidencia-se a preocupaçlo do próprio Poder Executivo em 
compartilhar com o Congresso Nacional as cautelas requeridas para os procesws de 
alienação de participações acionárias da Uniio Federal. 

O Capítulo V da Medida Provisória n• 596. de 29.08.94, ao pretender 
agilizar o processo de alienação de participações acionáriaS da Unilo, reduz sua 
fonna1i7.ação a apenas dois atas: um de iniciativa do Poder Executivo (decrtto fixando o 
percentual de ações a serem depositadas no Fundo de Amortização da Divida Pública 
Mobilfária Federal) e outro do Ministro da Fazenda (portaria detemlnando as aJienações 
a serem realizadas, em nome e por conta da União Federal, peJo Banco Nacional de 
~volvimento Econé;lmico e Social - BNDES, gestor daquele fundo). 

Com isso. exceruados os casos de empresas incluídas no PrcJgran. 
Nacional de Desestatização (excepcionadas no artigo JS), confere-se ao Poder Executivo 
ampla prerrogativa de, a seu juízo e a qualquer tempo. alienar participações acionãrias da 
União Federal, sem o indispensáveis cuidados prescritos pela legislaçlo entlo vigente 
relativamente à publicidade e à transparência dos processos de desestatizaçlo. 

Mais ainda,. retiram-se as mencionadas prenogativas do Tn"bunai de 
Contas da União - de apreciar a documentação de cada processo - e do Senado Federal
de avocar o processo para reelõ:ame do taudo de avaliação. 

Ou seja. pretende-se conferir ao Poder Executivo poderes exclusivos 
para. sem possibilidade de nenhum questionamento pelo Poder Legislativo. negociar. 
livremente e a preço a seu inteiro arbítrio, património público representando por ~ 
pertencentes à União Federal. 

Em outras palavras, isso inevitavelmente redundaria na anulaçlo de todos 
os procedimentos até agora conseguidos no âmbito do Programa Nacionlf: de 
Desestatização que asseguram, mesmo que núnimamentc, as medidas usecuratóriu da 
correçio, da publicidade e do melhor proveito para o interesse nacional nos proces101 de 
desestatizaçlo. 

Por tais motivos, propõe-se esta emenda.· visando A supresslo integral do 
Capítulo V da Medida Provisória em questlo. 

----u_..uu-

... ~~ 
----------, 

HP0073:L 

00083 
EMENDAADITIVA ~ 

MEDIDA PROVISÓRIA N"731, DE 1W4 

Autor: Deputado Francisco Damallea 

A redaçãa da art. 29, passa a ter a seguinte redação: 

'ArL 29. FICa criado o Fundo de Amortização da Olvida Pública Mobllli
ria Federal, com a finalidade de amortizar a divida interna do Tesouro Nacional cons
t~ulda até a data da publicação desta Medida Provisória, vedada a sua ampliaçlo, 
tudo na forma de regulamentação pelo Poder Executivo. • · 

Dezembro de 1991. 
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JUSTIFICAÇÃO 

De nada adianta amortizar a dívida se não se impede a sua ampliação. 
Oaf a proposta, delimnando a parcela da dívida a ser amortizada e vedando a sua 
ampliação, à custa da a~enação do património público. que deve gamntir, também, 
as dívidas federais junto ao FGTS e Sistema de Segundada Social. · 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 
I_ 

.---·-------- _..,.,~., ...... ~ ---------
EMENDA A_MEOIO_A PROVISÓRIA N!õ! 731, OE "26/11/94 

_J· 2 r-:., ................ • ............... v<; !I..DI._ "] 

,--------------------------------------, 
Inclua-se, na Medide Provis6ri~, renumerand~-se o atual Artigo 29 e os 

demais, a sgguinte redação: 

"Art. 29. Os preços mínimos de garantia, competentes da Pol!tica de G~ 

rant.ia de Preços Mínimos, de que treta o Decreto Presidencial, serão 

reajustados a cada mês, por índice igual à variação observada na Taxa 

Referencial-TR, no mesmo 'pãr!odo." 

JUSTIFICATIVA 

Os preços minim~s d~ gar~ntia sio oferecidos ao agricultor para 

induzir a uma maior oferta de a~imentos, por permitir ~aior segurança 

no momento da decisão de plantar. Reduz-se o risco do agricultor no 

sentido de maior estabilidade de preços e de abastecimento. 

A não estipulação de forma de proteç~o ao preço mínimo, contra a 

possível corrosão inflacionária, significa incluir maior risco e inse

gurança ao agricultor, que atua em segmento de alto risco e baixa ren

tabilidade. 

Torna-se imperioso, assim, assegurar um mínimo de correção dos 

preços mínimos, de forma ~~uivale~te à corraç~o variável- dos juros 

(TR) ~ue será aplicada nos contratos de crédito rural, como propõe es

ta emenda. 



8036 Quarta-feira 7 · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Medida Provisória nD731, de25 de novembro de 1994. 

Emenda Substitutiva 

[)!.se ao artigo 30 a redação seguinte: 

"Art- 3(1 O Fundo, de natureza c:ontllbil, seni coastiluldo a~ de vincufaç1o, 
mediame prévia e expressa autorização do Presidente da República, a titulo de 
depósito: 

a) de açóes j,refcre.n~ ~ direito a voto pertenccntcl à Unilo; 

b) de ações ordinárias ou p!efen:nciaio com direito a voto, oxCe<lemet ao 
número necessário à manutenção, pela União Fedetal, do conttoJe acioDtlrio elas · 
O!!lp~UB$; e · · 

c) de açO<s otdiDáriu ou .PfCfen:nciais com din:ito ou sem direito a 0010 · 
·pertencentes ii UtiiAO, i:m que esta~ mUloritllria. 

Parágrafo úoic(,. O percentual das aç0<s a ser clepoiuado:,.. Fundo sen lilodo 
em decreto do P-oder Executivo aoer preViamente aprovado pelo Congreao Nacioolll" • 

. . ·.· 
A dispooiçAo ao público da participação aclonária do Poder E'.trécutivo; ~· 

forma do pmc:eooo·de'·privatizuçiio, dew: ser objetó de aprovaçio ,peJo-~ 
Nacional, repri:sentando os incerease. da 'oOCiedaile civil. &.e o .obielíl'O <!,.: ..-., o 
de tomar transparente a composiçio do Fundo ifC AmOttimçiio da' Divida. Pública . . 
Mobilifiria Fedetal, ampliando os debates ao Poder Legislatiw>. Eua privatizaçiio, PI'< 
outrO lado, dew: ..; . resuingir apenas .àquelas emprcsu · sobn: as .quail Cliltam 
disposições lell"ÍS que.conferem ao.Estado,o !>Ode!' (!e. controle. Os outros cuoo, alJiel 
que sejam objeto de·inclusão.no Fundo, devem- discuiidoo amplamente com a 
:SOCic"«Jade civil sobre-t·Jl«essidade ou não de serem mantidosiOb o conuole estaUL · 

Brasllia,29de'!IDVembrode1994. · , · · . - ":' 
.. . . . ,'\. • . ·'"0, . I : . 

. . . . .. li ·/~ .. , ', , . ,,,. .., < , .·'.liJ,.·' ) .,_;,L >u-4- / 
~"?.,L··:;.: ...... ~ ... /' -t ':V ·// -· /-- -- -

-~- ~ -ro..t~ov~-1 
ü Q)1õ-Q. ~ -:n 

Dezembro de !994 · · 
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• 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J -··-------, 
[·:::::::::;;;;;~~~~·-~----------~~~ L' __ ~~-~~~L:~·l __ Dep. ~too -REBitO . _ ~~~ . 

r ,o-- 4 :.....J•&Oo"••& J 
p--"'"_ ..... ~ p- _..,.~ --~-- .............. ~--.---·-..;-s, _____ .._, · ...... =-=' 
I~ 1/~1 ~~·----~3~0~~-----------------------_____j ____ J 

,..------------------------Ttno-----------------~ 

DC-sc ao art. 30 a seguinte redaçio: ' 

"Art. 30. O Fundo~ de natureza contábil. serã constituido através de 
vi1ta11açio. a titulo de depósito. mediante prêvia c expressa autorizaçlo do Presidente da 
República. ~pós aprovação. em ada aso. pelo Congresso Nacional: 

a)······----···---·-·--~··--............. - ......................... _., ...... _______ _ 
b) ...... ------------- .............. _______ ............. :., ..... ,,: ... :c ..... -'--.:,. __ ,: ... ,c .... " .. ·""'~,_. 
c)················----------~----... -....... _ .... --················-·····-,·····.::.....,.:..:--· 
d) ................. - ................ _ .. __________ ._._ ...... .c..: ..... ,: .... ~ 
Paràgratb único - O percentual de açõe$ a Ser deJ>ósitadCJ ·no FUndO seni 

fixado em· deemo do Poder E"eartivo. precedido. cm cada caso, de aurorizaçlo do 
Congresso Nacional. • 

JUSTIFICATIVA 

Os incisos XIX e XX.. do. artigo 37 da Constituição Federai estabelecem 
textualmente o seguinte: _ . 

"XIX - sorMttte por lei especifiCa Poderão ser criadas empresa pública.. 
sociedade de' ecor\omia rilistL autarquia ou fi.mdaçio pUblica;. 

· xX · .. ·depende ck: auto'rização legislatio:'a. em cada caso. a criação de 
subsidiárias de entidades mencionadas no inciso anterior. assim como a panicipaÇão de 
qualquer delas em empresa privadac" · 

, Extensivamente. e de se concluir que a autorização legislativa tambem se 
impõe na hipótese de alienação de participação da Uniio Federal. Assim. o principio 
constitucional estaria sendo contrariando ao deixar-se ao critério excluSivo do Poder 
Executivo aS iniciuivas que a redaÇio original do artigo 30 lhe confere com 
cxclusividada. 

Por tal razão. propõe-se a Presente ~enda modificativa. com o objetivo 
de se assegurar a previa aprovação do Congresso Nacional tanto para a vinc:ulaçio de 
ações ao Fundo criado quanto para a fi:ocaçio do percentual da ações a ser depositado. 

. .. .. . , ._ .. ,_.. .. u- ·---""\-

.:Á/L' L L.. -~0 í.(v-t../ ' 

Quarta-feira 7 8037 
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~·.-:· .. - ' -;;..- • "'='":' • 

~ai."'· 
• L. :i. .... · ::,. 

: ..... ·-·- --.~ ·.::t!"" d~··e.:tci 
"'- . ..~:::-:;.:;..r;.:· •• : :;.....;ue,!;t~ :;~ 

!'-:~;i. :c~. «~i c6i-:s.id:, ·i ::;;a~ 
f ._,;,...;co~~€-:i>, 

~:1:~--~ r • 
_.,;,;.:,.1 C:-5c::O ~,_...,::,.:;. ,_o5- ,:. ~~:.:.i~~c;.,:;~~ .:;~ 
~--:: '!'~'"-ir>.,••:·.·'l'! ..... r.-:••~1!":';;> .ç_, ';::-~ 

:-.,,. ~ ~,::;.;s, "'''l'< I:"C'Il"•t-;. cor l""(?n't.t :r.,:t::':tc:.• =-~o· D.:· -=-~ ..., 
Br.asi:, .----~- :;.,_.il'-~:. ;,, :;:..;;;,.~ ::~:: se r.pll=~ ::- d.!;;;:.-~·i=--::::. ;~.r . .;.11r•ec. 
"c"~ de· -.• ::0.----~~~~ 2plica;.J:: o.·-~:-•. :~· ~c:.:=~-~.:. 3::< 

i:-:e-::.tt.. · 
aludidoo 
ent.anto, 

JUST!F!CAI:i.VH 

•• <-- ... ~~ ~--~-=- -r·"' i:-.Ç;r .•. :_~, >-;_, ~fi1 ,... ·;=t::!:t •!~l:'- F~,-~-..-
, • $;.. 'C' • .:or::::~=:f-:1~- ~::: ~:?p:;::.i'...t~ ::'~~ 

j:.;:-1'tO .;;;:cL bcwccs o~'l.c:i.al=. . = .:!l2"l~~-~-·i.:~aç~u. 
r.~.:- .. -em s.eor,co C...Jif;p;· i o~. 

fre::._::.o.J.pe.~ por cutro.::..:'é~, ~ ir;::::~i~":~r.::ic ::lz:. r.et:.o...·;:.cc 
p•i-a ;:... ;:_,:.ti::' ... o .:lc~ ::,r·ó;;i;,\a. S.o~off-o.,.. ;. tl-f,-1~ lc.l,.'~ lüfil.- ... em .. f.>:=->.d".: 
penali:a:!::- f~om c:ré.-litn<; i"''st.·fic1~r.tes ~a:--ê, c'..ISI:~ilj! ~eo-~andCT 'i' 

a;rJ.c:u..i.·_:.. ~:; b;.-sc:.i.-- =w.tr.,.._ ::tl-:.~r·n,.~.i~•=- ,_,..,.:,.:;, ·_.oi\r·ctos..~ ou tõ:~>;;.;;.u, 

v. fof •~>=-• .,. .. .,. i=,._.,\,,:"&- \..:JtH ~.:;;,,o" ~ E:>:::.._r·so;:,-.. t::jU...:l t.;. r.<:-.:e:.&à: it.., ._ 
que lt"tB ~:~carrl":."th, 2nt:-etarrtc, ma~·.:n- r;r--=.:k.t.;. ... ..~,c:~'.:io ;; 
·in-.::11p~ci c • .;-:!1? d<?.- .-;,.~nLP'''J.:- c:s comproinis;;;.c$". *;;~u"midC"s ;··a~ 
suc:ã>s:~: .. •.:i. :'"'C':c:.g~:"'"' .JS: ::i.vi;:.a;;4 , 

:z::~1: ·;:::.;:; ~:-;e-ti va. ::ii rn=•;· ~s.::>?:.< : ""!i't....-··s~or. p.:..b1 :.. .:..:-=. 
-f'e~er-..,.::.=.. :--;._;'"" .::.:.~~~-~-=••toa <.J~oo;,.ile;;u., .:-tr. 'Í.:·.l•i':.· t' .;,i.:.:emi:l;. -

MEDIDA PROVISÓRIA Ng 731/94 

Dispõe sobre o Plano Real, o SiatG~ 
ma Monet;4rio Nac.io!'al, estabelece 
as reqras e condições para emissão 

do REAL e os critérios para conver

São das obrigações par~ o REAL-é d~ 
outras providências. 

Dezembro de 1994 
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EMENDA MODIFICATIVA 

DA-•• a al1nea •b• do artigo 30 a seguinte redação: 

b) de aç6e• ordin6~iaa ou preferenciais com direito de voto, ex
cedente• ao n~ .. ro nec•••Ario ~ manutenção, pela União, do con
trole acion6rio daa empreaas por ela eontroladaa por disposiç4o 
leqal, e, AI aç~• do Banco do Brasil 5/A somente no que exceder 
a 51' do ••u capital votante~ 

JUSTIFICATIVA 

A presente emenda visa conservar sob o controle 
acionArio da Uniio, além da forma genérica que ela contempla, a 
e.pr .. a que explicita, cuja manutenç!o sob o controle da .União 
deve eer ~ntida, rut1te fttOmento. 

Compreendemos que não é intençdo do Governo reali
zar, atrav~a doste Fundo, a privatizaç~o .da empresa aqui arrola
da, bea co.o entendemos não seja este o propósito do Presidente 
Ita~~ar Franco. 

Poderia, entretanto, estar aberta a possibilidade 
de acontecer verdadeiras doações do patrimõnio público, a pretex
to de alavancar recursos para amortização da divida mobililria 
federal. Aaaia, conv6a suprir a omissão, até como forma de se de
:.outrar clara-nte l Naçi.o quais a'ao os reais interesses na 
conatituiçlo do Fundo de Amortizaçio da Divida Pdblica MobiliAria 
!'ederal. 

Por outro lado, todas as ações da empresa ali ar
rolada que exce~ o número necess4rio para a manutençio do con
trole ac1on4rio da Unilo podem compor o Fundo, de tal modo que 
fica aantida a •••Ancia da proposta da equipe econOmica do Gover-
no. 

dação: 

EMENDA ADITIVA NO 

MEDIDA PROVISÓRIA NO 731, DE 1914 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

- Modifica o parágrafo único do art. _ 30, que passa a ter a seguinte ..,. 

• Art. 30. . ....................... -·-----.. ··-··-··-·-··--··-·--.. ·-··---· 

Parágrafo único. O percentual de ações a ser depositado no Fc 
será fixado em decreto do Poder Executivo, e não poderá ser inferior ao valor cJ 
nado a lastrear as contas vinculadas dos trabalhadores no FGTS. bem como os 
neficios do Sistema da Seguridade Social.• 

Quarta-feira 7 8039 
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JUSTIACAÇÃO 

As empresas estatais constituem um patrimOnlo do trabalhador br"..si
leiro; portanto, a alienação de suas ações deve resuHar num retomo a este trabalha· 
dor. Ora, atualmento existe um enorme défiCit entre os ~itos contabilizados em 

·nome do FGTS e dos benefícios devidos pelo Sistema de uridade Social e os ..,. 
cursos efetivamente existentes, nlio havendo parll o trabalha qualquer garantia de 
que, no momento oportuno, os saus direitos serlio satisfeitos. oar a necessidade de 
se lastrear tal fundo, como forma de prevenir a dilapidação do patrimOnio público. 

APRESENTAçAc) OE EMENDAS J 
--·---~ 

731/94 -~J 

... _.~ l 
r. - 1·:. 357 

~-=========:======D=e~p~-==~L~D=O==R=EB~E~L=O~::::~;:==~~~~ . r lo_j ......,._ 2;._·-.•·•1 .... -3[Xi·--- 4:J-;w,., ... 90·-·~..r.·wv--. - •. -. -] 

Qit"'"~ c·-31--,---~···-...,.--.,-_______ ...,.-__ _, 

Dê-se ao artigo 31 a seguinte redação:· 

"An. 31. O Fundo seri 8er;do pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
. Ec:onõmico e Social - BNDES. que promOvetâ as alicnaçiSes._ medi~ ~egaçlo da 
Uniio Federal observando. o disposto no an. 32 desta Medida Provts6ria e na sua 
regulamentação .. 

• PariBJÚO único - O BNDES, na quafidade de gestor do Fundo, poderá 
prmçar. em nome c por conta da Unilo Federal, todos os a:oa necessiri6S â consecuç:1o 
da vooda. inclusive finnor os tennos de trlmferênciu das açóel aHenadu, 
~ para que o J)n>CCSIO teMa ampla diwii!IÇio. com a publicaçlo da 
juJôficativa e das~ de cada alienaçlo" · 

JUSTITIC .. TIVA 

A Lei 3.031. de 12.04.90. que institui o Programa Nlcional de 
Oeter•rinçlo. esrabeleceu rituais e procedimentos que asseguravam a ampla 
publicidade e transparCncia ~ processos e desesti•Raçlo. 

O. procodimentos previstos '110 s6 119 artigo 30. como também noo 
demais dispositivcs do Capitulo V da Medida Provis6ria em quest1o n1o asseguram tal 

:publicidade e transparRia. indispensáveis aos J)lccessos de alienaç.lo do pllrimõnio 
píJI>Iica>. neste CISO rq>mentado por açóel penenc:entes à Unilo Federo!. 

Por tallt10!M> e buscando resgastar·se PIUII o corpo da Medida Provis6ria 
01 oportunos mandamentos de diwii!IÇio preconizados pela Lei 3.031. de 12.04.90. 
pi'01XIMe. presente emenda modificllivo. 

[
-·-

. 

Dezembro de 1994 
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EMENDAADITIVAN' 

MEDIDA PROVISÓRIA N'731, DE 1994 

Aillor: Deputado Francisco Domellea 

Modifica o § 2' do art. 32, que passa a ter a seguinte redação: 

• Art. 32. -----·-····-··---·-······--·---··-···-····-·--··--·------·····-·-·-

§ 1• ................... ·--·-·-·--··----·--····---···--·--·--·------···-·--

§ 2' O produto liquido das anenaç6es deverá ser utilizado, especifica
merrto, na amortização de prinCipal atualizado da divida pública, mobiliária interna do 
Tesouro Nacional. constitulda até a data desta Medida Provisória, e dos respectivcs 
juros, bem como junto ao FGTS e ao Sistema do Seguridade Social, devendo o M~ 
nistério da Fazenda publicar quadro reSU"no. no qual constará a origem dos recursos 

. • a divida quüada. • 

JUSTIFICAÇÃO 

·: Emenda. de adoqUaçAo à proposta do alteração do art. 30, paragrafo 
único. Com eftlüo, as contas VInCUladas Cio FGTS, bem como as aposentadorias nio 
têm qualquer lastro, lendo natureza meramente contábil à qual não corresponda a 
existência de r&CUfSOS, devendo, pois, ser utilizado o patrim6nlo público, represen
tado pelas aç6es das &S!alais, como uma forma de garantir a consistência desse 

. fundo; . 

~~Q.i~ .~ria n? 731, de 25 de novembw "''"' .. __ .. 
~ • .._·_~__.'____:_.___~· _:_,,~,. •· .: ~-~· .- ,* .. -~. . .-·, 

... : ; . ~: .~.:.; l.'. -_. 

Emenda Substitutiva -· 

m-se ao parágrafo 3° do artigo .32:. redação seguinte: 

• ' • • ' - - -" ~'- ' (_1 ! 
'"Art.32.:~:- • ... ;-·.·, .. ,,,.. .· .... .. -.. . . . .. o;.; 

·. " .. " . ~ . 
_ .. ,._ 

. ' .. ' -~ .. : 
Parágra(o 3~ o~ demonstrativos de prestação de cootas rcla!Mll a cada 

alie~ de aç0es. na fotrna da p=nte Lc4 ~rio enviados ~ gestor: do Fundo ao 
Tnbuual de Contas da União para aprovaçãO'. · · • '' · 

~ .. . ~ . _.. • .>:-:: 

Justificativa: 

A C'menda objetiva tomar constitucional do texto do ~ em :refer&lcia. 
.. De acordo com o artigo.-71, CF, cabe ao Tnbunal de Contas cJa. União julgar as con~ 

Quarta-feira 7 8041 
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dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públiros. Esse: 
é o caso da alienação de ações de empresas em mãos do Estado. Logo, o TCU deve 
aprovar as contas do Fundo, a ser administrado pelo BNDES, e não apenas tomar 
conhecimento- caso do texto originaL 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
,-

J 
{]õZ~~~ i '!41 Lr-_-_._-_·_-_· -_. ·_· _-__ M::E::D_I::D.:.A.:._:.P_;-_a·_;::;_~ó_";._I_:.A __ 7_3_1:_:/_9_4_c_ ___ -_-~ 

r-
r 

[" 

Oep. ALDO REBELO 

Dê-se ao § 3° do art. 32 a segUinte rei:lação: 

wg 3" Os demonstrativos de prestação de contas relativas a cada alienação 
de ações. na forma da da prc.sente lei. sefão enviados pelo gestor do Fundo ao Tnõunal 
de Contas da União para aprovação ... 

JUSTIFICATIVA 

A Constituição Federal, no seu anigo 71, confere ao Tribunal de Contas 
da Uni lo. órgOO auxiliar do Congresso Nacional, competência para "julgar· as contas dos 
adminstradores e demais responsãveis por dinheiro e bens para aprovação". 

O Capítulo V da. Medida Provisôria em questão trata da alienação de 
ações pertencentes à União Federal. a serem depositadas no Fundo de Amortizaç!o da 
Dívida Públic:a Mobiíiária Federal. cuja gestão e atribuída ao Banco Nacional de 
!)esenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que, em nome da União Federal 
promoverá as alienações das ações, 

O texiu original do--parigfaf-e -3~-.de- artign 32 dispõe que- o BNDES. a 
cada alienação de ações._ envian1_ os demonstrativos de prestações de contas ao T nõunal 
de Contas da União, o que equivale a dizer "para seu cotihecimento": contrariando 
flagrantemente a competência constitucionalmente reservada àquele Tribunal a qual. no 
caso. seria julgar uma prestação de contas de entidade g~Jvemamental que promoveu a 
'venda tie ações que constituem patrimõnio público. 

l 

Dezembro de 1994 
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Mr··•-?>12' __ ,.,..-:;-:; 1.. 

Medida Provis6ria n° i31, de 25 de novembro de 1994. 

Emenda Aditiva 

Inclua ..se novo parágrafo no artigo 32 com a seguinte redação: 

"Art.32--

Parigrafo 4° Os critérios para a awliação dos preços mínimos de ..:nela serão 
encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional juntamente com o pedidn 
de a~o prévia sobre o que dispõe o par.lgiafo único do artigo 30"_ 

J ustificativci: 

Essa emenda tem o objetivo de resguardar a transparencia d'" negócios 
púbücos, notadamente quando se trata de mf:!lidas que se destinam a privatizar 
empresas atra~ da venda de posições aciooárias cm mãos do Estado_ É necesa6rio 
que o Congresso- Nacional tenha vez e voz não só no julgamento, em nome da 
sociedade civil que representa, dos critérios de avaliação dos pm;os mínimos de wnda, 
mas tam!Xim do pedido de autorização para proceder a ..:nela de posições acionárias-

Bmsilia, 29 de novembro de 1994-

Y~DIDA PROVISÓRIA NR73l/94 

DlspOe sobre o Plano Real, o 
Sistema Monetário Nacional, 
estabelece as regras e condições 
para emissão do REAL e os critérios 
para conversão das obrigações para 
o REAL e dá outras providências • 

. EMENDA MOOIFICATIVA 

Dê-se ao Artigo 35 a seguinte redação: 

Art. 35 Ficam excluidas das disposições deste capitulo as 
empresas inclu1das no Programa Nacional de Dcsestatização de que 
trata a LeL ng 8.031, de 12 de abril de 1990, bem como a 
Companhia Vale do Rio Doce, a Petróleo Brasileiro s.A. 
Petrobr6s, a Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebrâs, O 
Banco do Brasil S.A. e as Centrais Elétricas Brasileiras 
Eletrobrás. 



JUST':''!"!C)\TIVA 

Da forma como está colocada a prôpost~ de constituição 
do Fundo de l\mortizaç5o da O.ívida Hobiliá.r ia federal, pode-se 
levar a efeito um processo de privatização das empresas de 
propriedade C.o Governo sem que haja uma .:tmj?la discussão com o 
Congresso Nacional e a sociedade. 

Tal postura coloca cm dúvida a própria credibilidade do 
plano de estabilizaçdo do Govern~, na medida que corre-se o risco 
de levarmos as ações destas empresas a um processo de 
desvalorização no mercado aclonbrio, com i~cvitáveis lesões ao 
patrimOnio da Unic!o dos rnilhuros d<..• pequenos clC"io-nistas, para os 
quais estas ações representam uma forma de poupança. 

Assim, impõe-se que as ações de prop~iedade da União 
das empresas cuja inclusão se pretende através da presente emenda 
sejam preservadas. Mesmo porque, qualquer processo de 
privatização das mesmas deve ser precedido de yroa discussão 
ampla. 

Por outro lado, a proposta não prejudica a constituição 
do Fundo. haj~ vista que a União d~tém posi~õcs acionári~s 
sufic~antes para o fim pretendido. 

Ademais, a proposta guarda lógica com o Art. 35 
~riginal, na medida em que a equipe econômica teve o cuidado . de 
exclui: da constituiçto do Fundo as ações das empresas incluídas 
no processo de privatização. Logo, nad<l· .mais óbvio do ·que 
inclui:J:, tarnbêm, como forma .de prGservar o_ patrimônio. público, 
aquelas cuja privatização não 0··~retendc1:,/ -

I \/ \ 
- ... -----------"="------'1------------ -W·1 (;I r.,~''',,·',;.),]/' 

' \,~ ' . 

... !l. .. ,, . ~-· 

Medida Provisória ~0.::31, de 25 cl,e nover!"'':'~, .......... ,.,, •• , . 

Emenda Substitutiva 

o.!-seao artigo 35 a seguinte redação: 

•Art. 35 Ficam excluídas das disposições d~. capítulo. as. ~m~ que se 
acham iDcl~ no Programa Nacional de Desesta~o, de que trata a ·Lei n° .8.03.1l . 
de 12 de abril de 1990, bem como as que já tiveram seus processos de 'desestatizaçio 

· colicluldos na exe<UÇlio do citado progr:ama•, · · · · · · · · ' 

Justificativa: 

A emenda objetiYa deixar cJalo que a expressão original"incluídas no Programa 
Nacional de Desestatização" abrange igualmente· as empresas cujos processos de 
~tatízação já foram concluldos, mas que, segundo orientações da Comissão 
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Diretora do referido programa, refereridadas pelo Poder Executivo, é definida como de 
interesse público a manutenção da participação acionãria da União Federal. 

Brasília, 29 qe novembro de 1994. -~ ,'" 

... ~}f. !: .. ~·-

~'íl "\0 ~ fiO it10 t) k'í\ 
lÀ 'llt 'i' -.o ?i 

MEDIDA PROVISÓRIA Ng 731/94 

Dispõe sobre o Plano Real, o 
Sistema Monetário Nacional, 
estabelece as regras e condições' 
para emissão do REAL e os critérios 
para conversão das obrigações para 
o REAL e dá outras providências. · 

EMENDA MOOIFICATIVA 

Dê-se ao• Artigo 35 a seguinte -redação: 

Art. _35 Ficam exclui..llli~ __ elas disposições deste Capitulo as 
empresas. inc1u1das no Programa Nacional .c!-e Desest_atizaçâo de ~e 
trata a Lei nSt 8.031, de 12 de abril d_e 1990, bem como a 
Companhia Vale do Rio Doce, ~ n~,.~r•--- ~rasileiró s·.A. ',;..~' 
Petrobr~s, o Banco do Brasil s.H- R~ Centrais Elétricas 
Brasileiras -- Eletrobrás. 

JÚSTlFICATIVA, 

Da forma como est~ colocada a proposta de constituiç4o 
do Fundg ,_de Amortização da Divida Mobiliária Federal, poae-se 
lev a efeito um processo de privatização das empr~sas d~ 
propriedade do Governo sem que haja uma ampla discussão com o 
Conqresso Nacional e a sociedade. 

'l'al postura coloca em dúvida a própria credibilidade do 
plano de estabilizaç~o do Governo, na medida que corre-se o risco 
de levarmos as ações destas empresas a um prócesso de 
desvalorização no mercado acionário, com inevitáveis lesões ao 
património da União dos milhares de pequenos acionistas, para os 
quais estas ações representam uma forma de poupança. 

Assim, impõe-sB que' a3 açõeS de propriedade ~d união 
das empresas cuja inclusão se pretende através da presente eme~da 
sejam preservadas~ Mesmo porque, qualquer processo de 
privatizaçio das mesmas deve .ser precedido de uma discuSsão 
""'Pla. 

Por outro lado, a proposta 
do Fundo, haja vista que a União 
suficientes para o fim pretendido. 

não prejudica a constituição 
detém posições acionárias 

Ademais, a proposta guarda· lógica:· com o •Art. ·35 
original I na medida em que ·a equipe econõmica :t:eve o ·~~dadq-_·-;.d:e 
excluir da constituiç_ão óo Fundo ~s ações das empresas .inclutdas 

·no processo de privatização. Logo, nada m.:t:i·s 6J:r\ri0 'dó· 'qu·e 
incluir, também, como forma de preservar o pa'trirnôniô~ 'Públi'co', 
aquelas cuja privatização ndo se pretende. 

{7d~ ~:~ 
---------------. ---~----. -----

Deputado ODACIR KLEIN · . 

Quarta-Jeinl7. soo 
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APRESENTAÇÃO DF EMENDAS l J 
~ 

L-~~--------------_-_;----_,._;_,M_·-=--=-·--·====~~~~~~~..=;1 ~,---~3-57"""'-·l r Dep. AfD.O REBELO . _ -

r , w -- 2 c. ,_.,.m.m .... 3C-IC&l'Mo 4XJ·_..., .... 

c==;n-::::1 ·Lr:::: __ 
7

·_···_"'~35=====-·----'===~~----~---·-~~-
--------------------------~~---------------------------· 

Dê-se ao an. 35 a seguinte redaçlo: 
"An. ·JS. Ficam--excluídas das disposições deste capitulo as empresas 

incluídas no Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei n° 8.031. de 12 de 
abril de 1990. bHI como a Companllm Vale do Rio Doce. a Petróleo Bruileiro 8..A.. 
- Petrobris. o Banco do Brasil S.A .. a Telecomunicações Brasileiras S.A. - Tdebrú, 
u Ceatrais FJétricu Brasileiras s.A. - Eletrobrás e ouiras empresas .coru.ideradu 
estntqicu pelo Poder Executivo." 

JUSTIFICA TJV A 

A emenda resgata a redação da minuta de Medida Provisória que foi 
enviada ao Palácio do Planalto e lâ alterada. Excluímos do Fundo as açõcs das empresas 
citadas. cujas existências decorrem de mandamento constitucional. 

----··-·. ----··-~·· 
..... _.M;'v'\/l/Uv!&z/ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
[iõli'i•/94] r-· ... ---~ED;~-;;;,,~,;';i;o 7n/94-- ···-----~ 

r Dep. AlDO REBELO ._(_w_-;"::..;5::_':;-"_.....J/ 

r , .J -- 4 :.....:·-·'!! -l 9 C--~~·"'7•..,......... -
......... OÇ.~---~-35 

.. r.----=----------~ .. '-----------'---.:., 
! 
! 

. I 

[)ê..se ao an._ JS a seguinte redação: 

. ."An. 35. Ficam excluidas das dispOSições deste capindo- as empresas que 
se~ •nclu1das no Programa Nacional de Desestatização. de que trata a. Lei 8.03'1 de 
12 abril de L990, bem como as que jâ tiverem seus processos de deseswiza~ 
conclui das na execução ckP citado programa." 0 
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JUSTIFICATIVA 

. ~"emenda deix~ ~laro-que a expreSsão "incluída no Programa Nacional de 
Desesta~zaçio . do texto ongmaJ. tambem abrange as empresas cujos processos de 
desestatização fora~ concl~das à luz da legislação vigente e segundo as orientações 
~ da Co_m1ssio. D1retora do _referido Programa. referendadas pelo Poder 
Ex~1vo, as qwus defimram. como de mteresse público. manter participa.çio societária 
da Umão Federal. 

Qua:rta-feixa 7 8047 

·- -··- . ---- J 

MEDIDA PROVISÓRII', N" 731 DE 25 DE NOVE:.!!:!!<•.! DE ; ·•·~ 

EMENDASUBSTITIJTIVA 

0!-se ao ani~' 35 a redacsão seguinte: 

"Art. 3S. Ficam excluJt!àS das disposições deste capítulo as empresas incluídas no 
Programa Nacional de Desestati7.ação de que trata a.Lei lU!31 de 12 de abril de l '"ll, o 
BariCo do Bias:il,. a Petrobrás e a Companhia Vale do Rio Doc:c; bem como as 
respectivas subsidiárias". 

JUSTIFICATIVA 

__ OBanco do Brasil, a Petrobrás e a Cia- Vale do Río Doce já foram 
excluídas elo ProJuama Nacional de Desestati7.açãu pelo entendimento da atividade 
estratfgica que desenvolvem. A redação sobre o Fundo de Amorti7.ação da Divida 
Públi<:a Moliiliária Federal permite que ações dessas empresas venham a ser incluldas 
no Fundo, contrariamente às pr6pnas manifestações dO Poder E<ecutivo qnanto às 
suas não ~ A redação proposta visa manter esta pnsição não contemplada 
na redaçio origíllaL . 

Sala das Sessões, 29 de novembro de !994. 



8048 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
4 Cil· • .,.,.,., ... 9 o·- '"" .......... ...,,_ 

•.. ~. 

r.----------------------------~----

Dê-se ao art. 35 a seguinte redaçio: 
"Art. JS. . Ficanl- excluidas das disposições deste capitulo as empresas 

incluídas no Programa Nacional de Desestatizaçio, de que trata a Lei n,. 8.031. de 12 de 
abril de 1990, bem 100mo a Companhia Vale do Rio Doce. a Pdróleo Brasileiro s.A. 
• Petrobnís. o Baaco do Bruü S.A.. e as Centrais Elétrica Brasileiro 8.A.. -
EletroiJri:s." 

JUSTIFICATIVA 

A emenda resgata a redaçio da minuta de Medida Provisória que foi 
enviada ao Palãcio do Planalto e lá alterada. Excluímos do Fundo as ações das empresas 
citadas. cujas existências decorrem de mandamento constitUcional. 

00:1.02 

EMENDA MODIFICATIVA N• 

MEDIDA PROVISÓRIA~ 731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domalles 

Oê-se ao art. !17, a seguinte redação: 

"M 37. No caso de tnbutos, contribuições e outros débitos pa"' com a 
Fazenda Nacional, pagos a maior ou indevidamente, dentro dó prazo previsto no art. 
36, a compensação ou rest~uição será efetuada com base na variaç!io da UF!R ca~ 
culdlla a partir do mês do pagamento. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Da forma como encontra-se redigido o relendo artigo, os valores 'pagos 
a maior ou indevidamente a tftulo de tnbutos, contribuições e outros débitos para com 
a Fazenda Nacional passam a ser atua~zados monetariamente somente a partir do 
mês seguinte ao do pagamento, quando deveria ser a partir do próprio mês, Como 
proposto nesta emenda. 

Dezembro de 1994 

J 
] 

~] 
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É imperativo, por uma questã.o de justiça, que o contnbuinte ~sa rea
ver as importâncias recolhidas a maior ou 1ndev1damente pela mesma quantid~de de 
UFIR que desembolsou. 

00_~_03 

MEDIDA PROVISÓRIA Nv 731. de ZSde novembro de 1994. 

~ ~ o Pfdno Ral. o 5/stenw ~ 
N.Jciondi, estabelece dS regf'iiS ~ concHç6es pu~ 
ern/ss.io do REAL e as cr/~rlos p.u.t o:Jm~eiS.Ji::t d.s 
obd~ p;rr.to /lEAL e d.l outrdS~<IS. 

EMENDA MODIFICA.TIVA. 

De-se, .,)0 artigo 40 da Medida Provisória a seguinte reclaçio: 

~Art. 40. O produto da ~ dos Juros de mora de que ttata o art 38, no que diz 
respeito aos tributos e conoibulções, exceto as conttibuições arTeC.1dadas pelo INSS,. 
Integra os recursos~ nosatt.Y.~.:lnlco. 4R e SR,§ tvda.Lel na 7.711, de 
22 de dezembro de 1988, e no artigo 69da Lel nll a383. de 30 de dezembro de 1991, 

· ~ o limite de 1 %o (um ppr cento) ao mCs. incidente sobre o montante da obrlgaç.lo 
a!bUWia prind!'-'1·: 

A altefaçlo proposta visa ddxar ~to qual o valor a ser agregado ao fUNDAr 
e destinados ao pagmtento de v~tagens peami.ms aos procuradores da fazenda nadonal e 
Hscals cU. Receita federaL A remisslo l'elta ao .vt. 161, p.v.agra!o tg do CJN, pela rec::laçJo original 
do artigo, embora tenha a ln~ de ftx.u o montante de juros moratódos a .serem agreg.Mios 
ao FUNDAF em 1% o faz de f'orma lmptedsa. já que a redaçAo do ~do dispositivo é dn::ula:t: 
os juros de~ saio de um por cento, se • lei aM> c1:1sp.ser ele ...- cUveno. Como o próprio 
.ut. 38 da l'v\edlda Provts6rta dJ:sP.Oe que os juras de mora conrresponder.to .l diferença entre a. 
v.uiaç.lo cU UfiR e da lR. poderia ser lntetptetado que a totalidade desta. diferença seria 
tnc:orpor.-t.a.ao RJNDAF. c:omr.n.ncto .a int'el'lÇio do próprio Ex.ecuttvo. 

A ~.aç.lo do texto orlgtnalrnente proposto poderia impllc.ar, portmtn, no 
IngrtSso de e.xpressiv.u receitu para o Fundo, signifk:ando verdadeira apropriaçAo privada de 
recursas ftnmceiros da llnUo, que hofe slo recolhidoS ao Tesouro. 

Quarta-feil:a 7 8049 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

I Data: 30/11194 1-MP-731 
I-- Luiz Salomio 

I-III 1-
Testo: 

~se ao Parigrafo único do art. 42 a seguinte redaçio: 

"Art. 42 .......... . 
Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigO oo 
P"""' de 30 (trintaJ dias. • 

JUSTIFICATIVA 

A ~ de prnzo pua o Poder Executivo regulamentar a matéria visa a que a oricmaçlo 
aos agentes. cconômicos ac:en:a da adaptaçlo das. dcmonsb'açôes contibeis e financeiras 
extraordinárias ocorra na maior brevidade possivel. 

em-7 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMEISI>AS 

,_ 30/11194 

1- Luiz Sllomlo 

D-' ...... ,_III 1- 1-
T.-

Suprima-se o""- 43. 

JUSTIFICATIVA 

A exlinçioda UFIIl cliária poderi truer tpaV<S prejuizos à arrecadaçio tributária da Unilo. 
coso o Plano Ral nlo coosiga debelar o processo inllacionirio. 

O fim da UFIIl diiria ...., a certeza da eslabilidade ocoaômic:a poderi <OIISIÍiuir an 

n:núaciader<aitas, o-deve---
,~ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

,_ 30111194 
,. 

7 ~ 1 MP.73t 

1- LuizSalomlo ,, ... _ 306 

r 

1-111 1-
I 
I 

Quarta-feira 7 · 8051 
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JUSTIF1CATIVA 

O dispositivo que se pretende suprinúr é uma c~ara tentativa de romper com a 
autonomia dos Estados c Municípios no que conceree à adoção de índices de 
atualiz.aç!o de suas receitas. impondo a eles a mesma renúncia de que seri. vitima a 
União. tudo no afl de conter artificialmente a inflação, gerando, por conseqüência. 
c:Jara ofensa ao pacto federativo previsto na Constituiçio Federal. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
I D- 30/11/94 1-•MP-731 

,......., Luiz Salomio li N" ........... , 306 

,_1/1 ,.._,45 ,_, 1- 1-

Suprima-se o art. 45. 

JUSTIF1CA TIV A 

Por oca.silo dos planos adotados pelo Governo CoUor foram elevadas as aliquotas 
de vãrias operações. econômicas. A Medida Provisória propõe que os agentes que: 
nio efetivaram até hoje aquelas operações, o possam fâzer agora com .aliquotas 
reduzidas ou nulas. Nlo há porque criar mais essa- renúncia fisca:l,. em detrimento 
dos <Ofres públicos. 

Dezembro de 1994 

I 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

00:1.08 
n;--------llt:OtDA ~--------, r,.., 731 

.... ____, r= ..... ---· ..... - ..... ...., r-__, r 29 , 11~ ~5 1 1 II 1 _j _ __j 

n--------------------------~------------------------~ 
Dê-se ao inciso II do art. ~5 da MP 731, a seguinte redação: 

"Ar• .• 45 -As alíq.aotas previstas no art. 5" da Lei n2. 8.033 de abril 
de 1990, ficam reduzidas para: 

1 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

II - zero, nas hipóteses de que trata o inCiso I!." 

.JJSTlf"ICATl)IA 

O art. 5SI da Lél nR. 6.033, de 12 de abi'il de 1990, prevê as alíquotas 

do Imposto SObre operações rinanceiras para as diversas hipóteses de sua inci~ 
c ia. 

O inciso II desse disposit1vo legal diz respeito, especificamente, à 
transmissão de ouro, at1vo rin:anceim, bem como à transmissão ou resgate de ti'~:!! 
lo :representativo de ouro. 

Ocorre que nos termos expressos do parágrafo 5!ii! do art. 153 da Ca'lstJ. 
tuição federal o ouro, ~ definido em Lei como atlvo financeiro ou instnJJ!e!! 
to cambial, sujeitar-se-à ao IOF exclusivamente na operação de origem, á al!qu~ 

ta mínima de 1" {\JR por cento). 

Desse modo~ o aludido tributo, por determinaçi:io constitucional, some.!!. 
te poderá ser exig.ldo na primeira aqJis.iç§o do ouro, ativo financeiro, realizada 
.por instituição autorizada, integrante dJ Sistema Financeiro Nacional. 

Deeorre dai que qualqu•r estipulação legal que v-. a prever a inc_! 
dênc:ia do ICf' 112111. autra:; ~rações de transmissio de ouro, ativo financeiro, será 
manifestamente inconstiWc:i0<13l. 

nr----------------------------~~POd--------t~~----------T---------~ 
I' _/- - ./'. ___/ /I- . 

L./ 
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EMENDA SUPRESSIVA 

MEDIDA PROVISÓRIA NO 731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Úl70. 
Suprima-se do art 57 a referência à Lei n• 5.601, de 26 de agosto de 

JUSTIFICAÇÃO 

O fim da obrigatoriedade da inlerveniência de sociedades corretoras 
· nas operacões de câmbio, resuttado da revogação da Lei n• 5.801 de 26 de agosto 

de 1970, jà foi objeto em 1989 de duas Medidas Provisórias (114 e 116/80) e ambas 
foram rejeitadas pelo Congresso Nadonal. · 

O segmento das sociedades corretoras é. constituído por pequenas e 
médias empresas. São aproximadamente trezentas corretoras de valores e câmbio 
em todo o Pais, sendo que cerca de 700k enquadram-se no conceito de pequena 
empresa. 

Essas CorietOt.fS ·empregam em média 35 funcionários altamente espe
cializados, visto que o serviço prestado envolve conhecimento técnico dirigido à área 
cambial e sua legislação. A revogação da Lei n• 5.601170, causará o imediato de
semprego dessas pessoas. aproximadamente 5.000 técnicoS e mais pessoas que 
deP9!'dem direla e ndiretamente do funcionamento das corretoras. 

O serviço de intermediação não encarece as exportações e impor
taçõe:s. A análise dos documentos de comércio exterior e a obtenção de mehor taxa 
de cAmbio são de responsabilidade das corretoras. As sociedades corretoras são 
aliadas das empresas e não suas adversárias. 

EMENDA MODIFICATIVA tr. 
MEDIDA PROVISÓRIA N" 731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domelln 

Dê-se ao art. 57, a seguinte redação: 

"Art. 57. Em relação aos falos geradores cuja ocorrência se verifique a 
partir de 1• de novembro de 1994, o pagamento da contribuição para o financiamento 
da 5<>-guridade Social (COANS), instilulda pela Lei Complementar n• 70, de 30 de 
dezembro de 1991, e contribuições para o Programa de Integração Social. e para o 
Programa de Formação do PatrimOnio do SeMdor Púb[ICO (PIS/I>ASEP) deverá ser 
efetuado até o décimo dia útil do mês subseqüenle ao mês de ocorrência dos fatos 
geradores.• 

Dezembro de 1994 
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JUSTIFICAÇÃO 

A inovação trazida pelo texto original do art. 57 da medida Provisória nv 
731, na verdade, atenua mas não resolve o problema dos contribuintes, já que a le
gislação anterior previa como prazo de vencimento das referidas contribuições até o 
.quinto dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores. sendo que 
o texto origin!)l prevê que·tal prazo é até o último dla útil do primeiro decêndio subse
qüante ao mês de ocorrência dos fatos geradores. 

Como o texto refellt*se a decêndio, obviamente. pelo menos um final de 
semana haverá no período. Bastará que haja também um ou mais feriados dentro 
desse periodo, para que o prazo real (contado em dias úteis) fique ainda mais redu· 
zido. 

É impossível que o contribuinte apure a base de cálculo correta e com 
segurança para e~atuar o recolhimento no prazo estipulado pela Medida Provisória. o 
que pode provocar danos a ele pelo pagamento de munas, não por atraso voluntário, 
mas, sim, por ser humanamente impossível efetuar o recolhimento de forma exata 
dentro de um prazo tão reduzido, 'vez que o encerramento mensal das contas exige 
um prazo maior. 

·Para os contribuintes que têm filiais espalhadas em todo território na
cional, o problema se agrava ainda mais. posto que. nestes casos, o encerramento 
mensal das contas carece naturalmente de um prazo mais dilatado. 

Por estas razões, estamos propondo que o prazo seja até o décimo dia 
útil do mês subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores, que é razoável e não 
é multo maior do que o previstO na Medida Provisória. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
1- 30/11/94 I._..,MP-731 
1--Luiz Salomio 

1-111 1-
Tate: 

Use ao art. 58 a seguinte n:daçio: 

~:-Os artigos J0e66 da Lei n" 8383,de 199!, passam a vigorar com • seguinte 

Quarta-feil:a 7 8055 
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"Art. 10 ......... . 

m -a quaD!ia equMlentc a cem UFJR pc< dependente; 

§ 3•- A compalSIÇio ou reoâMçlo será efetuada pelo valor do tributo ou CODtribuiçio ou 
eonigido monetarianatte com bue na variaçlo da UFIR. 

IUSTIF1CA 11V A 

Permitir a reoâMçlo ou comj>eosaçio de rcceiw patrimoniais pagas in<leiOOamenlc cu a 
maior poderia abrir perigoso preeedentc para rcclamaçaes dessa lllltUrcZa nos valores ji 
iosuficientementc cclndos pela UniJo, seja de suas alicaoç&s ou kx:açõco . 

..,. 

I~ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 

Dezembro de 1994 

I 

J 
1'29711. ,--w r.- ....... __ .. -"· -~-- ---
~ ~ fppnda • Mgdfdn prqyfn6rin nO 731. da 25/11/94 ---~ 

L[ __ _.:D:::e::Jp:::u,_t::;a,;d::;oe__.:V,_,I::Re.ft:::D:::N:::D:::E"S'-"C'-'R,_UV:..!CIN:::E::;L:_ ___________________ ...JI J 42~_. 'I 

c~~-~ .r_-_·_-_-_._, ___ ~--~-·_-_
0

~~~~-TL-_-_-_-_-_·~-·-·~~~~~~=~=~~-·-··_,_·~--....J 
..-----------------~~----------~~-----, 

A ftadida ProviaQria nR 731, do 25 de nova•bro de 1994, 
paaaari a vigorar co• a inclualo do auguinte artigo, a aar 
inserido no Capítulo VII, das OiapoaiçGaa Eapacieia: 

"Artigo ••• - O § SR da artigo ?R da L•i· na 8.631, d• 04 
•arço de 1993, alterado pela Lei nQ 8.724, de 28 da outubro 
19~3, vigorará co• a seguinte radaçlo: 

•§ SR - Procedidas todas aa quitaç~ua a co•penaaç8ea 
autoriz~aa noa parágrafos terceiro e quarto deste artigo~ o aal
do ror. .lascenta doa cr6ditoa da CRC da cada concaaaionãrio aari 
ajuatado Madiato aplic•ç•o de u• redutor da 2SS(~inta • cinco 
por conto), apurado sobra o total da rafarida CRC davida•a•b• 
reconhecida pala Podar Conc.adenta • aplicado •• ~alar nlo su
Perior ao •ontante do ratorido aeldo que reManescer daa Cita
das quitaçõeD e co•penaaç&aa•. 

JUSTIF!CAÇRO 

A altaraçlo procedida pala lei ng 8.724, do 28 da outu 
bro de 1993, na lagialaçlo do aator elútrico nacional, •• aapeci= 
al na lal nR 8.631, da 04 de •arço da 1993 1 ~alo provocar u•a si
gnificativa ponalizaçAo sobre aqualaa concossioniriaa que detin -
ham créditos na Conta Resultados a CoMpensar - CRC e• Montante 
inferior ao total doa dâbitoa acuMulados parenta a UniAo rede
rol a/ou ao 6rglo a entidades a ala vinculados. 
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As conceasionãrias nesta :situaçio,. localizadas nos Esta-· 
dos do Slo Paulo,. Rio Grande do Sul, Goiás o Alagoas,. fora• as 
mais prejudicadas durnte o& 20 anos do vigAncia do sistema do 
tarifas equalizadas, am raiAo das caracter!stiscas do marcado con
sumidor de cada uma delas e da politica de preços adotada pe
las autoridades econ8micas. 

Em razio disto, estas concasaionãriaa foram obrigadas a 
tomar recursos do financiamento. resultando, portanto, em u~ •ai
ar ntvel da endivida~ento, circunstAncia que não afetou as de -
maia e qua proporcionaram a alas, melhoras condições econômic~ 
financeiras. 

A redação proposta , visa corrigir a diatorç§o provocada a 
restabelecer a isonomia entre as 

APRESENTAÇlo' OE EMENDAS l 
'i, 

J 
r=:,,.,.-;---,, ~~.-------~· .. ___ _ 
~ ~ I _ EMENDA A MEDIDA PROVISóRIA 731,-bE 25-11-94 -1 

I' DEPUTADO VALDOMIRO LIMA 

r 10-- 20·_,.,,..,._ 

c---------------------------~·--------------------------~ 

A Medida Provisória no 731, de 25 de novembro de 1994, 
passará a viqorar acrescida do seguinte ~rtiqo, a ser incluído no 
Capitulo VII,- das DisposiçÕes Especiais: 

•Artigo ••• - o S 60 do artigo 10 da Lei no ~-631, de 04 
de aarço de 1993, alterado pela Lei no 8.724, de 28 de outubro de 

1993,. passará a viqorar c::ca. a seguiDte redaçio: 

•s 60 - o disposto do parágrafo anterior aplicar-se-à 

sc.ente após efe:tivadas a.a quitações e compensações autorizadas 

por esta Lei, limitando-se, a redução, ao montante do saldo cre

dor que remanescer ea favor do Concessionário.• 

JUSTIP'ICATXnS 

A redação proposta ao S 6Q do artiqo 7Q da Lei no 8.631, 

de 04 de março de 1993, visa essencialmente rêquperar,·em parte, 
o equilíbrio económico-financeiro dos concessionários de energia 
elêtrica que tiveram reduzidos seus saldos credOres na Conta de 
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Resultados a Compensar, em razão das alterações introduZidas pela 
Lei· no 8.724, de 28 de outubro de 1993. 

As perda~ destes concessionários foram significativas e 
são resultantes da âplicação do redutor de 25% sobre os saldos 

credores na CRC, antes de procedidas as quitações e compensações 

autorizadas pela Lei no 8.631/93, caracterizando tratamento dis

criminatório destas empresas em relação às demais, cujos saldos 

credores são superiores aos montantes dos seus débitos passiveis 

de liquidação no encontro-de-contas estabelecido pela referida 

Lei-

Na situação atual, que prejudica sobremaneira os conces
sionários de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Alagoas, além 

de todos os prejuízos que estas empresas assumiram no longo do 
período de 20 anos de contenção tarifária, deverão elas ainda ver 

seus saldos credores de CRC, passiveis de compensação e quitação 

com débitos.perante a União, serem reduzidos de forma brutal, pe
nalizando a população destes quatro Estados da Federação, Pela 

impossibilidade de redução dos :.iveis tar.if~ios em razão da ne

cessidade de pagamento destas dividas, inobstante a existência de 

recursos que, no caso, foram confiscados pela~4plicação do refe
rido redutor. 

RS 

APRESENTI\Çlo OE EMENDAS L 
DJCP01"!'00 CARLOS RELSOH BUZHO . ___ _,, r --~., ..... - 1 

l~o---0------·n--=----::=--------,~ ~------~·~--- tO--... - •O·-_... ·~- ............ •0··-"--=. _____ J 

Ct7i'~ Lr_··_· -_-_ .. ==~~~-----·==~~----_'-=-_-=_-:;.1~_-·_.:._.~_...J 
----------------~ 

ENEHDA ADI'l'lVA 

A Medid~ Proviaória no 731, do 25 de novembro de 19g4, 

deve~á v;qOr8r com a inclusão de a•tiqo a ser inserido no. ~·~!tu
lo VIr, das Disposiçõea ~a?eci~ia, com a sequinte reda~iot 

Dezembro de 1994 
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de aarço 

•• '724. da 

redaçio, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

• Arti90 • • • - O C 69 elO artigo 70 da Lei DO I • 631 ~ 4e 04 

da 1'93. eca as alteraC'óe• 4etenaina4a• pela Loi ao 
21 de aatubro de 19.93,. pas•a:r.i a vigorazo coa a •~iD~ 

•s 50 - O diapo8t.O dO p&.E"ágrafo anteriot· &pUcar---á 

~te nou ca.as ea que z-.aanaac:.r aa1do credor - !'avor do CGil

ce••ioa&.rlo. ap&. efetiyadaa •• quitac:õee e compenaacõea autori

zada• por oata Lei • • 

JUSTZFICATIVAS 

Aa alteraçõeR prneedidas na Lei no 8.631, de 04 d• março 
de 1993, reaultaram am senaiveia prejuizos para aa çone•••ioni
.ri.. doa Eatadoa do IUo Grande do Sul, Slo Paulo,. Goil.s e Ala• 

qoaa. 

Ettea concessionários, na viqencia da Lei ~~ 8.631/91 
poderiam utilizar tado o montante do ••ldo eredor da COnta de ~
sultadoa a Çampensar p~~a oa fins previ~toa na mencionada Lai, de 
forma inteqr--.1. 

No entanto, sob a arqumflnt.llç.io de redu:r:ir o montante cloa 
aaldos cre4orea da CRC em poder dos cnn~Rssionãrioa, apóa efeti• 
va4aa as compenaações e qui~~ções previ~taR, o GoVerno Federal 

propôa a aprovação da Lei no· 8.724/93, a qual instituiu~ redu
tor de 25\ a. ser aplicadÕ a.obr~ .. CRC, a~cançando, incl.uaiv:a.4' ,· .. ~~~ 
mencionada• concessionárias, que n~n mnnterirum sal4o apõa a rQa
lização das compensações referidas. 

Neatas condicósa, aa emproaas dos eitadoA F.st~dos pas•a
ram: a acumular novas peràau, além d .. qm:Ha9 já supo:r:tadas am raz:io 
da compreasão tarifária mantida durante os 20 anos de vigência do 
siatema de tarifas equalizadas, praticada no $etor alótrieo. 

Assim, a alteração prOpoR~~ visa restabOloc•r o aq~!l!

brio:nas relações entra o Podar Concedent~ A 11s empresaa concaa
aioniriaa c da ·necell:uiria iaonom!a enL.t@ t:~ta.s. 

SP 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
~ 

Í
. 
__ Dep. ALDO REBELO 

r 1 o ~- 2. !'""' · :luHT<TUOTl"" 
m J 

·~·--,--- '··~ -

•. 

Substitua-se no art. 67 a expressão "RS 100.000~00 (cem mil REAIS)" 
por "RS 500.000,00 (quinhentos mil REAIS)". 

JUST!FICATIV A 

As potencialidades dos ganhos advindos de transgressões legais por parte 
das instituições financeiras são de tal monta. que recomendam o aumento do limite 
disposto para aplicação de multa pelo Banco Central ao setor financeiro. - -

r· 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
1- Luiz Salomlo 11 ......... """ 306 

1- III 1-
J:lê.,c ao~ 67 a seguiDte ~: 

"Art. 67. As multas, oplicadupclo llallco ~do Brasil. DO .....,;cio de suà 1 ,. i• lcgoi, 
às institWç&s finanl:cinls c .. pac ele a.JOrizadas • fimcicaar, bem assim .,.-~ 
dessas iastiiWç&s c cctidadcs, scrio de 200.000 (<hm:afos mil). 6.000.000 (sàs millXics) de IJFIR, 
ou unidodcde ..... ~. 
Pmg,.fo úmco • Pam aapücoçlo da multa a que se mm..., amgo saá observado: 
I· a gravX!odc da iDfraçlo 

n • • _.., .. -"" ptctcodida pelo._. m - os efeitos negatiws p:oduzídos oo mercado 

] 
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IV -asduoçlocoooõmieado iDftaror 
V ... r jn irlênc'a,. 

JUSTIFICATIVA 

A muJta pq::visu para as iDfraç:&s à Lei amtruste v.uiam. de 1% a 300.4 do f2t:uramcmo bruto da 
......-. que aio podcr.í mmca scr úúérior à""""~!= auferida, quando esta fuc quautifK:iw:l. -
casos cm que aio JCja ..,..nd utilizar o criririo do valor do~. a mul1a prm.t& é de 6 mil 
a 6 milbl!cs de IJFIR, o que "'PfCSCCI!a uma multa de ali RS 3,37 milbl!cs. Vê-<c, po< ll, o-é 
irrisória a multa mixlma pmrista para o sist=nã finaDcc:iro. que é fi.uda cm RS 100 mil. ou ICja. 34 
w:zes ~ que a da Lei aotitruste. Some-se a isso os lucros exttaordinários auferidos pelos 
b:mcos. A cmcada aprcac::otada Visa dar~ ísooõmico is empresas e aos ba:Dcos., airada que 
por DaiUrcZa difcraJic de iofraç&s. fixando a multa de 200 mil a 6 millXSc:s de UFIIt.. de forma que o 
piao é aquele fixado pelo art. 48 c o tdO é o mesmo previsto oo art . .SS. ambos da MP. 

A pdaçio da 1DU1ta, po< sua =.já <be figutar DCStc o.xto lcga1. que so pnl!lllc JCja da funDa 
ap; h Da mesma forma alo há Hbde de se cxcc:tuar as iDfiiaç6:s cambiais. 
-7 

a: 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J 
1- 30/11/94 

1-m li~ 68 1 .. ·~~ 1- I-
========:; T...., 

Suprima-se o lrt. 68 e seu parigrafo único. 

JUSTIFICATIVA 

A impellbonhilicl de bens é uma =:eçlo. O texto cria condições pant que as 
instiluiç<5es 6nancei:u possam albergli-los na proteçio legal da impenhonbi1idad 
cm pn;juizo. ·iadusive de aiditos u.ballústas, providenciarias e fiscais, dentre 
outtos. 

-
a: 

......... 

I 
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........... AÇÁODEEM'NDAS I 
L-------------~ 

1- 30/11194 , .. s \' ·MP-731 

1- LuizSalomlo 

1-1/1 11- 68 1- 1- 1-

Dõ-le ao 01pu1 do art. 68 a _.;me redaçlo: 

·- 68. Os clep6sitos coo>plls6rios das instituiç&s finmc:ciras - ...-. .., 
llaac:o Central do - e -·-.. conta "Rosetvas Bancirias" llo u_.oo.illàs 
e n1o respoaderlo poc qualquer tipo de divida· oivil, comercial, fiscal, praideacúia, 
1Iabalhista ou de outra 1111ureza, COilttlida por essas instituições ou qulisquer outtu 1 du 
lipdas". 

JUSTIFICATIVA 

A impeahoral>ilidade ele bens e uma exceçlo. O texto, tal como J<disjdo, aia CO!xli;~es 
pora que u ;,.stin•içi!es finmc:ciras atuem de forma fhmdulema, ttaus!Uilxlo rocunos pora 1 

conta "Rosetvas Bancirias" acima do nec:essirio, apenas para alberp-los Da prot<ç1o lqpl 
da ~ em prejuízo. inclusive de créditos tnh•Jbist•s, prevjdenciíriol e 

liJcais, - outroa. 

a: 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
I Balo: 30/11194 , ............. MP-731 I· 
~,M-.==.=~=~======~====~,~,~=~===~=300====~, 

TGm: 

Suprima-se o inciso II do art. 70 c o§ ] 0 do art. 70~ renumerando-se o § '1!' como parí.grafo 
único. 

nJSTIF1CATIVA 

A manipulaçlo dos proços pUblicos tem sido utilizada por vários governos, por um lido. 
como insttumcoto de combate à inflaçlo, e por outro~ de forma a tomar as Estatais em 
empresas ineficientes e incapazes de cumprir com sua misslo instituc:ioaaL Neste S<l1lido. a 
presente emenda pmende impedlr que os proços pUblicos liqucm congelados por um 1110 e 
que S<jam usados indis<:riminadate pela autoridade económica pan1 seus propósitos de 
r<duçio artificial da inflaçio. 

EMENDAN' /94 

. Deputado BENEDITO DOMINGOS 

A Medida Provisôria Q
0 731. de 25 de 

novembro de 1994. qt.ie dispõe sobre o Plano 
ReaL o Sistema Monetário Nacional. estabelece 
as re~'Tas e condições de emissão do REAL e, os 
critêrios para conversão das obrigações p3ra o 
R F.AL, e dá outras providências. 

Quarta-feinl 7 8063 

Suprima-se a expressão "e a revi'ião" do Caput; e a 
expressão "I! ret.•isiies" do parágrafo 2° do Artigo 70 da Medida Provisória tt0 

__ 

731, de 25 de novembro de 1994. 

., 
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JUSTIFICATIVA 

A Medida Provisória na 731 estabelece o período de 

reajuste de um ano em rodos os artigos que tratam da questão. É conveniente que 
o Executivo seja o primeiro a respeitar os prazos previstos parã reajustes, c Se 
assim não for possível. por uma retomada de processo inflacionário. que não seja 
ele um dos agentes alimentadores do processo inflaciOnáriO. ASSi~ o rCajUste 
previsto na fonna indica-da pai- e;sra Emenda. terã. o efeito prático de mera 
correção. 

Sala das Sessões. 29 de novembro de 1994 

11 

BENEDIT~ S Depur~!~~t> 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1- 30111/94 

1-1/1 

De-se ao art. 70 a oqpünte ~: 

lP !:' MP·731 i j 1 

,,..... hh: 306 

1- 1-

"Art. 70. A puúr ele I" ele julho ele 1994, o rajusle e a nMslo dos preços púb6coo 
e elas tuifàs de serviços púbücos làt..- ocnlbrme asas, ncnnas e critérios a oeran 
fixal!os pelo Ministro da Fozeoda". 

JUSTIFICATIVA 

A manipuJaçio dos preços púbücos tão sido •"'lizados por vários- por,.. 
lado, c:omo iDsttumcnlo ele c:ombole i inlloçio, e por cutn>, ele fi>rma a - a 
Estatais em empresas indiâemes e .... .,..... ele cumpir com sua -
instiluciooal. Neste !CIIIido. a j>rescme emenda pn:tencle impedir que 01 preços 

Dezembro de 1994 
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públicos fiquem c:cngdados por um IDO e que sejam usados ~ 
pela autoridade ..,..,.;mie& paia ..... propósitos de reduçlo utificio1 da iDfllçlo. 

a: 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS l 
' ~-------------------------

Quarta-feiia 7 8065 

J 
Emenda ã ~edida Provisória nQ 731, da 25 da novembro/1994 

Í~~~~~---w-~-----~-------------------~~1 :~.--·---~ .~ Oeeut•do Clovis A a~ is . . __j 

r "0·-- 20-~ 3U·- 4_o-~ .. _ 9~~--~~· , 

C"'-:JC .__-_·· _ _.____-_·_·=-::~~---·=====~-· _----,____.· 
r.----------------m®------------------~ 

Inclua-,;-e no Art. 70 o inc:1ao I:I. nos 
se9u1ntes termos: 

"III l n!.o excedendo os reaj ust:es ;>revl.•to• 
p4ra .ll._pol1tl.ca ~alar~al," 

.JUSTI:FICA.TIVA. 

NOtOrl.o 4 o baixo ~oder aqu1&l.t1vo. em qu~se ~od•• 
~s cl.:!.s:ses s8larial.3. e o ~cumulo de perdas vivJ.do nos 
'Jl. t.:.rnoc ;,.no:;:. ..\. pr.;.sont.w -ilmenda "t<iim ?Or eac:opo :.mped1:' quo 
.:;.s aumentos do~ ;.recoa ~. :.arifas f!Ubll.~S ccn:1.nu~m sem 
-:ontr.apartl.~.a nos s.:tl.O.rios. aqra.vando <lJ.nda. ma1.:: ·:• quadre 
.1c1ma expos--:o -.. 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
; ·.: 

·"· J 
_3=-·-->C.I.-

Suprl.ma-se .:;. l.nl::!l.SO !I. d'o )..rt 71. :i.a MedJ.i.:!. 

dm estudo. 

.iUSTIFic:A.TIVA. 

A. Com.l~São de Financl.amento E:;.c:tt)rnos - COFIE:-: ::em 
por :inalJ.dada a J.dentl.fi~ação dg pro)~tos e ~~og~ama~ 

passJ.vel.s de :l.nancl.amento por organLsmos J.nt~rnacl.onaJ.s 
multl.latérdl.s e por agêncl.as a~trangeLras govérnamentAl.S 
bJ.l.!!.t&ral.S. v.ar1os s!.o cs proJetes qu• a9uard-llm apr-ovaç.!o. 
t.:.dos d..:. r>l-lêvantw •.:unho ~ocl.al. por'!:an-to _tal ~uspens~o 
apenãs trarJ.a" novos :-oetar,jZ~;men_tO:s _nO . .3ten<:~J.ment.:> .. --!1~ 
;:.opu1aço3es ,;:aréntes •:;ue ~á :-• .!o pod&m :nal:õ :;.spttr.sr·. 

APRESENTAÇÃO OE ""EMENDAS l 
. ' •• ,1. 

·,'·í . . ~--

r;------------------1~ 

I 
I 
~ 

Ernenda à ~adida Provisória nQ 731, de 25 de nOvembro/1994 

r Oeputario Clovis Assis j' 

I• -
. 1~-~ 2!i·sue:rrm.m"o~& 3' ··-·- 4" 

c-... ,----:1 ._c_-··_· ______ ·=·_· -=-~---··_~_·~_=:=I____J 

~---------------~-----------------. 

Z:uorJ.má-~e o inciso It·r. <:!o Art. 71 . ..:!.a 
presente Med~d~ P~ovJ.sOr~a. 
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.JUSTIFICA.TIVA 

cr~dito ~spec~al 4 aquGl~ que ~r1a nov~ programa 
para at~nder ~ cb1e~~vo nAo previsto no orçamento. O 
•:lésa~ar~cl.m.:.nto mes:mo qua prov1-s0r1o. doa" c:-édi tos 
.::specL.3.lS .jeve coJ.nc.1dir ecm a melhoria do processo de 
~l.!l.na1.!mentc <i:_~~ress:o em ?rc-çr~mas satl.zfator:.o:s noz 
-:orc.s.ntan-::o. r=cn":'.J.::t~. <;ot:•S_lctararnos ..:;:u~ r: .. JJ.-::--:: .:~L:'h::-=t p_r.:.c!.sa :s.:l.!"r 
faLto p3ra ~~& ~e pogs:a abr~r ~ÃO de craditos e~9QCJ.aJ.s:. 
:aesmo que tlimcorarl.cu~s-11.te. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS l 

QUarta-feira 7 8067 

J 
' -Emenda à Medida Provisória nQ 7~1, da 25 da novambro/1994 

Deputado Clovis Aseis 

I. . 1:1·---...- 2.::::::!·~ •Cl·-""' 90·1 ..... 1T"!""''- I 
c"'··:J. c._· __ -_·· __ _:_ __ -_-_-_-_-:_-_~~~~-=-·~-·~~~~--:~~---~-~~-~ _ __. 

3:upr:.ma-s-o o 1.nCJ.:a"O V. do Art. 71. -:ia madida 
z-ob exame. 

..:nJS'I'IFICAT"r.VA 

Impresctnd1val é o bQnof~c~o trazido e a urgOncia 
de- mu::.tas destas operacOes de credito. ?Or't"anto .::ons.ld&ramos 
~nadequada a permanênc~a doste ~ncJ.so. 

J 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J 
rEmenda à l'ledida Provisórh ~ç,731 de 25 de novembrg/J994j 

r Oopu~ado Clovis As8ül. -

w-------------------------------------~ 

Suprima-se .:;, 5 1 o:r. Co Art. 7].. da pr<aE.ant6 
Medida ProV1$0ria. 

JUSTIFICATIVA 

O impacto causado p&l.~SI restriç:3es impostas pele 
Art. 71-da mi!tãJ.da "soD exame poderá refletir de forma grave 
a:obre a exoc:ut;4o do orçl!llmento. ::.nclusiv9 p3rali::::and::: 
ativ~dades de suma importdnc~a para a admin1straçAo e para o 
pais. Diante do exposto. nAo c:onsido:~ro·- -::on·.·ênl.ent& a. 
poas~Oilidade d& prorro9ação de tais medida~. 

APRESENTA~ DE. EMENDAS L 
rr-----------------------------,~~ 

manda à Medida Provisória .Õ-" 731, 'da .25 'd.t.n-bVàmOr-oT1994 

~-·~<-Av • 

J 

c ... _=:-] . LC __ ~-::~~,.-----~--~ __ ·u __ ·~==~===--·-_· :::::::::====--~ __ ·"'"' __ ·~--·-· _.· 

1 
.. · supnma-;;:~a o ~ ::Q. do Art. 71. ja prrao.s:•nte 

Medida P~ov~sor~a. 

Dezembro de 1994 
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r 

.JUSTIFICli.TIVA 

Crédito~ ad1c~onaia ~uploment•r•• aAo aqu•l•• 
destinado::s: a retorço do dotac;i.o orçamentaria, cu zeja-. tomam 
nasc1 m•nto quando O:it ·=rédl.toc orc;ament6rloa s:olo :l'U se tornam. 
~nsuficL&nt~• para A conclus4o au continu.ae!o de atividaÇea 
• obra~. }t. perman•ncJ.a dast.g, 1.ncts:o coloca .&:ob r isco de 
parcl.Lzsç.l.o Clbraa ae 1.mperatiVO .i.n'teresse social. eriando 
:v.aJ.;r uma barroi\J.':'4 t:-urocrâtJ.ca e p-rotelatOrJ..!l. •nqOJ3nto a 
;:.oÇ)ul4 ..::!.o. .::.oorat:udo a .n.aJ.:s: carente. .rcr:-.,. Ç.O~.=..a r ..tl ':4 d• 
cal.,r 1.cadQ da a~m.Lnl..:Jtr.-,ç~o publ :...:.3. 

EMENDA SUPRESSIVA 

MEDIDA PROVISORIA N2 731. DE 
Z5 DE NOVEMBRO DE 1994 

Suprimir o ft 22 do art. 71. renumerando-~e oa demaia. 

JUSTIFICATIVA 

A jur.t8 de eoneiliao&o orçamentária e financeira já funeiona 
para an&liee àoe crédito& orçamentár1oe encaminhados pela 
SOF/SEPLAN. , . 

A prévia apreciar;ão.àa Jun~ ~em anãl1ee" ·doe ~_aào:f federaie 
or;ament,rioe 8em prazo para o trámite doe ~rdceseoe -~dica 
e~na!: que: o G:::verno deeeja par&.lizar o Proc":so'. sem · Q.ue·· ee 
ut:!.lize de seu~ :;.•r6prios me:::aniemoe e Oraão:s eki ent.ee nae euas 
áreee de corcpe:-:.énc ie . ;' 

_ APRESENTAÇllo DE EMENDAS l 

I 

1';7;77?4] , .. ,-M_P_n_l_/_9_4_·---··--- . 

r Senador ~AGNO BACELAR 
.... 

r -· 10--. •D·-- ao-- •lil·-
---..,.---~u----i---··~~·~ 

~-------------~--------------------~ 

r 
INCLUA-sE um § s• no artigo 71 da MP 731 de 27 de outubro de I 

1994. com a seguinte redaçlo: _ 

~:~~ ... :.r-.', r;~~;'::;:~fl-.~·~~: .".~·· 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção m 

§ s•. Quando se tratar de crédito adicional; suplementar com recursos 
próprios e com indieaçlo de projetes a serem cancelados ·• a _junta de conciliaçlo 
orçamentária e financeira deverá emitir parecer e agilizar os respectivos procedimentos, 
08 dias após a sua apresentaçlo pelo órglo competente. 

JUSTIFICATIVA 

Esta emenda visa a fonnalizar procedimentos que eVitem distorcer e 
dificultar o andamento dos processos na administraç!o pública. . 

-~-~---

MEDIDA PROVISÓRIA Ni! 731, de: 25 de novf:mbro de 1994. 

D!spde sobte o Pl.mo IZJJ, o SistenHJ 
Mcner.úlo Ndd011d(. esta~!= .rs regtaS e 
condlç6t:s pcu.r emlss.lo do ·REAL e os 

cn-piUil ~- obligdÇ6ei fJóU" 
o REAL ed.l. outr.rs ~ 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se o art. 72 

JUSTIFICATIVA 

O dispositivo que ora preten.dernm suprimir ê inconstitucional.- De fiu.o. o art. 
72 da medida provisória prorroga a vigência dos dispositivos legai5 que hajam atribuido ou· 
delegado. ao Conselho Monetário Nacional. eompetencias assinaladas pela Constituição ao 
Congresso Nacional. Ora. a lei ordinária niO pode modificar o ·titular de compd:êada 
_. definida na COII5tituição Federal Neste caso. verifi<:a-se o Oagrante . 
desrespeito aos artigos 48. 49. Sl e 52 da ):.<i Maior. que delinem·as·atribuições e· 
respOnsabilidades do Poda" l.e!!islativo. Ao permitir que assuntos da mais alta relevinc:ia · 
deixem de passar pelo Cong=so e sejam rogulados mediante normas do Conselho 
Monetário Naciond .. o dispositivo enftaquec:e e desautoriza o Legislativo para o exercicio 
de suas atribuições. transformando-o mm:: poder menor. ao mesmo (empo em que confere 
uma enorme concentraÇão de poderes para o Conselho Monetário Nacional. 

Dezembro de 1994 
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.t-~ .; , •.. '"t< .·~~ :--· 3 : .. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

jPnr .,, ·MP-731 

,_ Luiz SaJomlo I lN"- 306 

1-111 1-
T-. 

Suprima-JC o .... 72. 

.RlSTIFICA11V A 

O an. 2S do ADCT e:tabdece que tic:am revogados, a partir de 180 dias da 
pronw•lfÍaçln da CoaStituiçlo Feclenl. sujeito este ptUO & p!OIIopçio po< Lei, 
todos oa dispositMls Jesais que-ou dei- a óqjlo do Poder Exec:u!Mi, 
~ apjnalac!a pela ComtiNiçlo ao Coogresso Nacionll. As leis referidas 
DO artigo que 1e preteDde JUprimir pnMropl11 taJ prazo 1efu tcmmte AO Consdbo 
MOIIdário Nacioaal. 

Este artizo da. Medida Provisória prorroga este pnzo ali • pmnllilglçio ele lei 
comple~nentar ele que trata o art. 192 da CF, i exccçlo ~ eouljiCiêocia do CMN de 
autorizar a emisalo ele papel-moedl, composiçlo do Coosi!lho e fi'" ·- .- co de· 
SUIS IIJbcomiulles IÓCIIiell,jáclefin!das-.Medida Provisória. 

ea71 

IA••n: ,. 

MEDIDA PROVISóRIA N' 731, de Z5 de novembro de 1994. 

I 

IJ/sp6te $0/xe o Pldno RedL o C''~l'emd 

Mond.lrio NM:ion.JI. esrabelea! l "1'f'JS 

e c:ond/çõt!5 p.uo~ enissJo do R1 ?S 

ailrMos pcu.J ~ d4s ot ·es 
pd/'d o REAL e cJ.f OUU..JS ptDVicih 

Quarta-feira 7 8071 
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EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima·se o 111. 73 

JUSTIF!CATIV A 

Contrariamente ao espirito da Medida Provisória. o dispositivo abre a 
possibilidade de que su.pemtei'Cidos annazens. empórios. lojas de conveniência e 
"drugstonos" (furmajuridica nio existente nalegisllçio bruileira) tambem c:omen:ializem 
drogas e medicamentos lll6diliOS. Profissionais e espe.ci•list•s slo contririos â medida 
por c:onsiderv nec:<ssiria que a V<IIC!a desses produtoÕ seja. r.tta em locais ·apropriadoÕ. 
Embora esteja impresnada na c:ultura do povo 1 c:ompnl incli«:rimi4ada de drogas e 
medicamemos - o ruo • que ela veio sendo realizoda em fàmUocias e drogarias. 

. oode. obri~ - - profislionais com habilitaçio nec:<ssiria para 
: anentlr a populoçlo. Da fcmia em que se encontra. o dispositivo wlgariza a 
~de mOclic:amóntos e c!& ensejO 1 que se proceda sem os devidos cuidados 
na IIIIJiipuJaçiO deste& prodUtoi. podendo .,..._ oonsequincias daoosas para o 
Ooasumidor desavisodo. 

~AÇÃOM ·~ IL. ____ M_:_·:-:--~-~-~3_'"'_~ c 

J~~a~a:.30/ll/94 

1 _._. Luiz Salomlo "II"'PnoooÍUio:306 

1-
T<Íio: 

Sl'PfÍJD&·"" o art. 73. 

JUSTIFICATIVA 

ca7J 

Dezembro de 1994 

j 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J 
p ;~ j' . 91· lL' ____ ·-_-_-.!:!~.!'_~0~-~!)D"~~P!!c;;;;Q]~Q-I;-SQÓ-R!l_:il~~\_~_"":z_z;,_:UL~~9!j-;L·_--__ - -----:-----:---]-' 

L. ·--------=---=-__!-~-1?_.,.-2---!o!!--g__--);!l-~~--1.5·---t,....--_--_--____ ___.1 I' 3 5; -:"""' l 
_ Oep_. A_LD~ RE~EI.O__ . . 

Suprima~sc o artigo 73 da Medida ProvisÓriL 

. JUSTIFICATIVA 

O dispositivo "'primido licencia a c:omercializoçlo de -
dispensados de receita médica aos supermercados, empórios, lojas de COIM:IIieaa. o 
"drugstores". · 

Todo medic:ame.to, ao lado de seus efeitos la'llpêuticos positM>I. -
efeitos tóxicos potenciais. Isso é uma regra sem ex<eçio. Eles apresentam aquilo ... 
chamamos de reações adversas, efeitos que aparecem quando do COIISWI:> de 
medicamentos em situaç<les terapêuticas elau pro6láticas. Essas moça.. advmu viria 
de furma, mas chegam a ocasionar lesões irreversíveis ao corpo. inclusive levando l 
morte. 

Nlo ternos estatisticas oficiais pua ilustrar essa situaçiQ., Podm. • 
pesquisa recente feita pelo CenÍro de Controle de -lntolàcaçlo (CCI) "de Slo Pllllo; 
éonstatou-se -que -50,4%· dos casos registrados formn devidos l Ílllm<Í<IÇIO 
medicamentosa. . 
. · · O acesso a qualquer _tipo de medicamento deve garantir ao coaaumidor, 
aDies de qualquer interesse comercial. o direito à infonnaçlo adequada. sçi!re os eltilal 
co!ateraii advindoa de seu COÍisumo • ..u uso adequado, u· incompalibilidadel -. 
medicamentolmedan-o; · 'mécliciunentolalimento e ..,. ~ llllu 
fimçlleS devem -ser- exercidas- por- profi>siOllliÍs- capacitados- a deseuvolver o que 
considonmos di5peilsaçlo de medicamentós: . - · · -

· · · · o trmiSpCIIe. • -~ do_ pnm de validade. • vérificlçlo de 
· · estoc:ageme das c:ondiçees de temperarura eVentilaÇIO sem coti(ioi:inieatO 1fsico.qulmicio' 
, do~ de degn4lçlo das drogas e dos efeitos aiele _....,...pode levar,-
, já~ ~ subestimaçiO desses efeitos. _ · _ · . 

. A -abertunt de oevos pontos de venda de medicamentoa nlo esllbei'!CI 
nailimii pnntia de dimiooiçlo de preços ou de facilidade de acessO aos mesmoa pela 
populaçlo, A Cllflelizaçlo do setor, a causa dos altos preçÓs pntieados ·.;a ditizoçlo 
dessea produto& têm sua orip em outros ,..ores da-cadeia de medic:amenlol. É ccno 
quaado o go...-no afirma que o c:omérclo varojist& pratica proços ocima do permitido por 
lá, que já permite uma margem de lucro real de até 30'.4 aeinta do proço de c:ompra. 
siluaçlo agravada pela incopacidade do sistema público ele: )ligilincia -lltllitiria de' 

-ti>cali2i-Júm suuprilicas e aindições de funcintwnenlo. · . .- .-. ·, _ 
· O projx;ó sciv<mO. numa lliÍude elogiada por -"'" - ela _ 

"""""'de, deu um puso signifi<:l!ivo para monli>2çlo do sctor pn>duiM> com 1 
publiolçlo do decmo plesideac:ial793/93, que prev.! a c:omercializaçl do modio 111 ••' . 
c:om ,.. denominaçio genérica e reafirma o conteúdo da Lei S.99lm, em rdoçlo .O 
papel do promsional farmac6rtico na dispensaçlo desses imtrumeotos de saúde. 

-·······------·· ·•' ·-·. 
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Por fim. o número de estabeJecimenies- que comercializam medicamentos 

no pai1 transgride M boas práticas sanitárias existentes em outros paiscs.. A Organizaç:lo 
Mundial de Saúde recomenda a exigência de I (um) estabelecimento fiu'maoéutico para 
cada S.OO {oito mil) habitantes nos países cm desenvolvimento. Sem considenr 01 
hospitais privados, que contam com fannácias internas. e os hospitais e postos de saúdo 
públicos, temos no país mais de 50.000 (cinquenta mil) estabelecimentns quem_... 
medicamentos, número considerado mais que suficiente para atender à demanda. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
;.-

MEDIDA PROVISORIA N~ 731. OE 25 OE NDVE~BRO OE 1.994 

Dezembro de 1994 

c-·"·"~ r-.... · __ 7_3_,_._.-=_-=_-::_-::_~===-·-_· ·_· __ · .LI ___ -_·_·-::_-::_-::_-::_-:.~-=--=--=-~-·-_"_·-=:l __ .J 

r.-------------------·~-------------------, 

ARTIGO ONICO - Suprimam-se, intagral•enta, oa textos do Artigo 60 

e seu Parágrafo L~7 -da Lei 5.991/93 7 •edificados pulo A~tigo 73 da· 

Pledida Provisória n!i! 73i, da 25 'dU nâvaaabro de 1-.~94: 

~ U S T I F I C A Ç A O 

Tão logo houve anúncio de que o Govarno_ Fàdõral ostariã in"c"l.inado a 

auto'rizar a- vanda da •edicamentcs. e• supar.•orcado8 e 8111 ,ou~roa eat.!_. 

beleci•entos que não far•âciaã o drogarias, •anifBsta•oa noiaa es

tranheza e nessa discordância com a .lnedi.da, roportan,do, inclusiv8, 

tratamento dado à 11atãria no nosso Estado, 's'an'ta Catárin'a.' Lá, aS·

far•ácias são proibidas de fazer CurativoS, aplicár nebuli.zaçaas e . . 

injoções e coMercializar prod~·~D que nAo seja classificado exclusi-

vamente como •edica•ento. 

Essa -ncSsã posiçilc, manifestada e• pronunci8•ento 'na tribUna da CA-.. 

mara dos Deputados, no dia 20 do julho da 1.994, e a• correapondAn

cia quã envia•os ao Senh_or Plinistrc de Estado da Saúda, dac~r'.x·a,ta.!,_ 
bém, do fato de que não Se ~-~-ô(f8 ãCUltar qua re•âdiori aajali co•arci!. 
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lizadol!l juntos coEB frutas, ovos,, carnes, legu•es, laticinios u b!a

terial do li•peza, assa último altaMente tóxico e aqueles passíveis 

de conta•inar os a!i•entos. 

Quarta-feira 7 SÓ75 

·-·-----.u-•uu- ------- ·--------=- ~ _.,.---- -- ·-----:' -,-

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
... :. 

~-- ·--- --n~~os>Ç.i: 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731, DE25 OE NOVE~BRO OE 

DEPUTADO EOISON ANDRINO 

4_j•.O.O ..... '3_ 

r~·-·~r .___--7--3~----~-------·-'·_-:=-J_, . 
..-------~~-------=·-------------------. 

ARTITO DNICO - Suprima-se,· integralmente, o texto do Artigo 19, da· 

Lei n!íl 5.991., do- 17· de dera11bro de !.993, modificado pelo Artigo -

73 da ~edi~a Provisória nQ 731, de 25 de NOVEMBRO OE 1.994. 

J U S T I F I C A Ç R O 

.o Artigo 73 da "9dida' Provisória determinou alteração no Art. 
·rsr da Lei nO: 5.9Sh, 'da· 17 _d~ dezoabro de L993 7 dispensandà de as

aistinbia tBCni'ca e raaPóriS.abilidSdé pi-of'-fs-sionãl o -pOSto di:!- med.i
ca•entos, a un.tdade' volaOte e o super•ercado, o ar111azé111 ·e o· espólio 7 

a loja d9, convaniência o a "drugst'o're". 

! Blfidente que a doier111inação _co_ntida no dispositivo que se . . . ·- - -• -- - -

pretende supri111i~ af.ronta ':~.ordem jurí.dica. no Que se refere ao C_ó

digo. de Defesa do 'consumidor, especialmente o Art,igo 4Q, que_ imPõe 

ação governamental no sen~ido de proteger, efetivamente 7 o consumi

dor e sua saúde, ea part.iéu.la'r. 

-~ •adida, co•o se sabe, estã relacionada à autc~ização par~ c~-
mer_ci_aliz,açAo de •edicamentos por estabelecimento que não sejam f2.!:. 

mácias e drogarias, pretendendo, o Governe, com ambas as p~ovidén

cias, ensejar o barateamento de tais p~odutos 7 as quais, além de -

eficácia duvidosa, impõem rfscos ã saÍíde da população que nã;n jus

tifticam, an'ies 7 pelo_ contrário, desautorizam sua 2.doção. 

··----·-·--~a.-·------
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MEDIDA PROVISÓRIA, Nlil 731. de 25 de novembro de i 1:~4. 

0/spdtl sobM o P1.Jno K6JJ. o Slstemd 
MonetJrlo Ndciondl. estdbe/ece dS regra e 
cond/çt3es p.ud emlss.io do REAL e os 
criMrlos p.u;J come/Sofo d.u obrlgd9!Jes fM/3 · 
o REAL e dJ outras provkh!ncitJS. 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se os pirágrafos 1°. 3• e 4• do art 74. 

1USTIFICATJV A · 

O resultado do Banco Central do Brnsil é fonnado. em grande parte. 'pela 
rerrunençio dos titulas do Tesour<i NacioDal em· seu poder. A posse. pe!o·Bonco Cemral. · 
de titulas do Tesouro e resultado de uma política monetária. incOrreU. pois isso 
wuespoude. em última ínstiucia. ao financiamento do Tesouro pela via da emisslo 
mouetiria. Contudo. e apesar de demandarem a mesma rcmunenção concedida aos tilulos 
em poder do pUblico. estes papCis cm .poder do Banco Central nio chegam a )l<essionar o 
coiu da Unilo. ji que pane desse lllODUme retoma para o Tesouro. Além disSo. oS efeitOS. ·. · 
sobre a expamio da base monetária já ocorreram quando di aquisíçio dos titulos. Nesse • • • 
senlido. discordamos da PI'OJIO'I& qt.e pretende viDcuiar a rcmunenção do Bonco Central à 
wootizaçio dos titulos pübticos em seu poder. pois' isso ·impede que os ditos recursos sejam 
utilizados em outras finalidades mais necessãrias e urgentes. V ale dizer, ainda. que a medida 
e inçoagruemc. pois cutta- eni coõttaaiçio com as propostas de desvinaliação de receiw 
oonsider&du pelo Governo como essenciais ·para o sucesso de seu- plano de reest:rUtUtaÇio 
a.. filw>çu pUblicos. 

Saladas Sessões. 30denovembrode 1994. ,.....,..., 
.,_ ."'01\'· 

' J\ Iili ,v.JZI "'·li'~ <..jg1e·1J ÜI1/I:i.~-~ -~.//1'..-_.../' 
/ ' ~- ~o>lt iOQ"lvvl>.\\ 
l ~Q>o?l 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS I 

J 

1- 30111/94 r 
1 
... ";' MP-731 

1- 111 11-74 1- 1- 1-

~o Alt. 74 e as olteroçil<s illlroduzidas na Lei rf' 7.862189. 

n!STIFICATIVA 

Os muJtodos positi\OOo opndos DO boiaDço do Banc:o C<otta1 do Bnsil já vim sendo 
rec:olbidos ~ ., Tesouro NacioDil. Vmcular ~ tu:ursos para a 
IIIIICXIizlçlo elo principol•fu•ljzado e elos juros da Divida Públiça MobiiWia Federa! Interna 
de oapomobilidade elo Tesouro Nllcioml, como pretende a MP, seria priorizlr o 
_,m da ciMda em- clos·imeo1ima1tos sociois oomo ecluc:açJlc e oaúde, 
-oulnll,como.queaiQpodcmos~. 

I• '&n: L .J,;. . . . 
. · .. 1...-.-./:' ... 

- --,~'.' - . 

MEDIDA PROVISóRIA N2 73 t. de 25 de novembro. rJe 1994. 
·-·'. 

EMENDA. MOOIFICAliVA 

AI..,..., a redação do art. 76 para a segulnre, 

·~ 76.. O§ 2'- do.ut. 36 da Lei n2 8.880. de 27 de maio de t9.J..t.. passa a 
vigorar com a seguinte~ 
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"§ "U. A justiftciÇÃO ã ·que se refere o c.aput deste artigo far-se-á pBante a 
S.O..tu!a de Politica EconOmlca do Mlnis~ da Fazenda. que cfar.l 
conhecimento total dos ratos e medidas adotodas à S.O..tuta de Direito 
EcoMmlco do MI~ da Justiça.· 

JUSTIRCAçAO 

A redação originalmente proposta pela MP 596 lgnoca um """" agente 
pCiblico que. por força de Lei. deve figurar no processo de apuraçlo e repr 'o aos 
awnentos abuslvos de preços. A Lel n. 8.884, de I de (unho de !994, atribuiu ao CACE~ 
à 5eat!tarta de Olrelto EconOmk:o importantes missões na área de controle aos abusos. 
N..:.1a mal$ ~. portanto, do que atribuir a estes órgãos ~ encarregados da rept se a 
estes delitos ~ a prerrogativa de serem dentifk:ados de todos os atos prat:icadcs pelo 
Mlnis~ da f=ncfa ~te ao controle de pteÇOS na =- do Plano 
«<nnmicD. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
1- 30111194 ~~~;.;l,;;;.,;,~MP;jp:-7:73iilt--------~~ . 

1- Luiz Salomlo 11""- 306 I 

1-"' I j-.n 1- -1- 1-
Nct ~ 71 .*MP, qmc allc:ra o I ~do ut. 11 da Lei a- IUS4, de 11.06.94, ddaa1C a IIC:IUÔ* 

I :r-Nc. e~adc faltas. "'mm •' ICmpririoou impedimento do~ o PlcD6rio iDdic:lá. 
c o l'laidallc llo CADE ...:ará o iUb1titu1o CVCDtuat pm~ MDir por pnzzo .ao _,mo, o 90 ~ 
....._ di_.aa-pdoScoadol'alclü fmadoclejusio.......,a;lodo....,c:ooqooaoiOdolnra 

'":''' ·;a. . 
·---········· 

IUS'IDICA11VA 

A Lei b-=oadlr m Pt~..o:ma~Dr-Gct.l do CADE. bem é:omo 1105 demais~ do CciesMo. ~ 
c i I L !C . .. 11111 aç&$ de coibir prilic:u llltitniSics. Pua isso. cs&lbdec:cb. que - iaclb;lo xá 
- ..... -.... .. _ .. _ .. _.,..._iipÓO_doScuoloFodcnl 
(ld. 11 di Lei r/ I.ISU9f). A perda de cu IDIJidau) 1101DCD1e z dar.i Ja c::e.. pocristoc 110 art. s- da 
-Lii..· . 

Dezembrodel994 
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a: 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
1- 30111/94 I• .,, MP-731 

[, 

l-ln 1-

No ut. 77 da MP, milllcnçlo elo § 3* elo art. 20 da Lei n• 8.884. de 11.06.94, iDcluHe a 
_.mte modjfjcoçfo: . -

·Art. 77 ......... . 

Art 20 ....•.•.•... 

§ 3•- A posiçlo dominante a que se refere o porógrafo llllerior é pmumida qum1o 
a empraa_ cu S1!1P0 de _.... COIIIn>la 20% (viate p« COIIIO) de -
ldevmte, podeildo este pen:eiiiUI!serreduzido pelo CADE pata....,... esp lko• 
da OCiliiCJlllia. . 

.JUSTIFICATIVA 

AD .. c:oaader ao c~ a ~ para que ele a1ten: o pen:eiiiUII que ideati6<:a a 
posiçlo clomin.,.. que dd<rminoda ..,;p.... detem de um dado mercoclo reJevme -.e 
atentar para, que essa ~ificaçlo seja efetiva.da somente nos casos an re se restrinja essa 
IDálise, <XIIDO forma de ·""'!IWIWIr o mercoclo e a .c:onc:orrâ>cà Cuo coaririo, ae .... 
pen:oeiiiiW fur expmdido, um ~ IIIÍIIIaO de _.... poderi ficlr .iame i 11ç1o elo 
óqjlollltitruste. 

Quãrta-feil:a 7 8079 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
i3li94 -, 

r·-~-- Dep. Al:DO REBELO j' ~-~ '] 

2'~ -3'ii 
. __,___ --~ - . 

4 L_:• .... '•A 9~•!\"'S~oT~'"'I<'G-..._ 

No art. 77 da Medida Provisória o parágrafo J• do art. 20 da Lei n11 8.884. 
de· I I de junho de !994, passa a ter com a seguinte rcdação: 

"Art, 20. .. ........................... _ ........................... -~-------------···-·-·. 
"§ ) 0 A posição dominante a que se refeie o parágrafu- ·anferiOr é 

presumida ·quando a empresa ou grupo de empresas controla 20"/e (virue por cento) de 
mercado relevante, podendo este percentual ser alterado para menos pelo CADE para 
setores especificas da economia.'" 

JUSTIFICATIVA 

A emenda explicita que a autorização de alteração do percentual do 
mercado para se presumir a posição dominante que· é dado ao CADE. só poderá ser 
usado para diminui-lo. - -

De fato. seria de todo incongruente a lei conceder a um órgio do 
Executivo o poder de alterar. sem nenhuma limitação-o paràmetrO por ela determinada. a 
lei se tomaria tão inocua que-melhor seria não fixar em seu texto qualquer ~entual. De 
outro lado. a possibilidade de que esra alteração possa ser feita aumentando o percentual 
de vinte por cento. também se coiasrituiria em um verdadeiro logro para com 05 
legisladores. jâ. que este percenrual por eles fixado se configura não apenas como uma 
simples referência. mas como verdadeiro paradigma. que .registra. a pamr dele. uma 
mudança de quahdade no mercado referido: não podt;!ndo ser. por conseguinte. alterado 
para cima. 

Embora não tenha o P'oder Executivo. cenamente. a íntenção de utilizar 
esta autorização para diminuir os efeit~. coerCnivos. da.lei.-manda a prudência e a boa . 
tetnica legislativa a explicitação dos limites impostos a esta autonzaçio. 

-·-·~-..... ~·-· ---

(:L:t,- v L-->~;../,/:'-_.---·----

'00 .t. 4.;3 

MEDIDA PROVISÓRIA N11 73 t. de 25 de novembto de ! 994-. 

Dispõe sei= o PfiUIO Rui. o S!slemd Monet.frfo 
NM:JorW. ~ dS "'8T"S " ccndl9'es ,_.. 
emissão do REAL e os cr/Mttos paro~ COIM!tSiia 
das obrfgaçCJes pdrd o REAL e tU .outras 
~ 

J 

------- ....... ----- --· --
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EMENDA SUPRESSIV A 

-
SUprima-se o..._ 78 desta Medkla Provisória. 

JUSllfiCAÇÃO 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1- 30111194 I~ ·~, MP-731 

, ~ .....-.. % D ,....._ J D Weditoaliw • D .wltM O-s _ow.a' 

1-111 1-

SupÍima-te o ort. 711 e- puijpaiO único. 

JllSTIFICATIVA 

O ll~ ~aos u1irios i época da implontaçlo da URV aboliu os cfi:itoo da política 
~cmvqpr. ~aLdquetratavadotema. A título de exemplo o 
tl'ftàoaalisnK> público taia""'- de 1994 50'.4 da iDllaçio do 1°-cio.-. 
lia<>~ tomo de 50%. Os 50% resiiDiel soriun pasosoofinal de lbril. oo támino do 
~~e. Com a cbeplada URV. 100'.4 de iDllaçio dos meses dejm<iro e tev.reiro 
li>i _, • ' 'mela de~ critério de reposiçlo salarial. da mesma fOrma a iD!Iaçlo 
•orificado oo período de URV. olgo eomo 50%. que 

Quarta-feila 7 8081 
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I 
Aa<>n. o Gowmo bu-.llllis uma wz, _...,.r- o noojusle solaria~ dos trlbolluodo<es. 
- oqude ClOilOO(fido. titulo de proclulividade. " _,. 

t· &! 

Dezembro de 1994 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 
r;z;;· I .;;·I I' ~'eliDA I'ROVISOIIA,.. '131, do 25.11.94 --, 

Lr_--_--_· ___ _.:OEPUT::::..:::.-=_:V=lC:;;'iii::.:,:;.::;Áa:::::-=IÕN=i:..... _··_--_-_-·---~-_.JJ r~=- 1 

r 1iJ g :J·t..., ............ a...ou.. J 
c·~~;;, ... 1 Lr _ _,_,79,__ _____ _;_ ___ __,___,__·_· ····--~-_.} 

I Supri••-•• a exprasalo • a art." 11 da Lei. n!ll B.BBO da 27 da ••ia 

ida 1994• do art. 79 da ftadida Provia&ria 
i 

JUSTIFICATIVA 

D objatlv~ da propoata. ' •antar a vlgancla daquela diapoaltivo 
legal para assegurar o trataaa~ta adequado aoa contrato& da longa pra· 

zo para oa qu~ia nlo ' razoivel o raajueta anual. Adaaais. dada .. a 
natureza doa contrato& da bana • aarviçoa para entrega rutura,. nlo 

•• pada conrundir ta~ autorizaçBo coa oa aecanisaoa tradlcionaia a da 

1ndaxaç8o da aconoaia, 
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MEDIDA PROVlSÓRIA N2 731. de 25 de novembro de t Q94. 

Dfspõesobte o l'ldno 11&1, o~ Monetário 
N.u:/on4l. ~dS tegrase ~para 
emiss.fo do REAL e as critx!rlos par• ~ 
dds obrig.:Jçt!Jes pu.t o REAL e d.f outtas --

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima -.;e o art. 79 desta Medida l'ravlsórla-

JUSTIFICAÇÃO 

o .rttgo 79 p~ que selá aplicado aos_....._- somJ, quando a 
convef53o de seus· ~ em URV a- sido et\!tuada mediante a udllZOIÇio de URV 

-ela do - pa..-. o maior valor dentre os resultlnt.es da ..... "'" da 
m&Uaeaa URVdo'clla do ehdvo pap tC dM1Z.... I loluad• bn• e' 
os ~tlnt.es da mesma. m6dla. subsllntulndo-se, para os meses de maJÇD a lunho de 
1994, os valoce etetivanente pagos pe1oo que ~tlrlam da IeglslaÇão anoertor, 
coll'\Aertldo5 em URV. 

!dndusllo c1<ste now artigo t: de contelldo - n1o se IUSI!lk:a o 
po<que de suprimir a apl~ de um dispositivo A (:poa apontado pelo Governo como 
satvaguan:la para os trabalhadc><es. -que as duas .egross&> # -

De lato, pode """""'que decona do novo .rtlgo Pl"'ulzo a categorias que 
lbriun objeto de~ em URV por data dlterente da do efetlvo pagamento, oxnoos 
selV!dores regidos pela legfslaç&o tr.1balhlsla alingfdos pelo art. Z2. § 5' da Lei n' 
8.880/94. OU seja, sedam duplamente Pl"'ud!QC~os, a) po<que a mt:dla utll1zada para 
convef53o em URV lá lbl lnfiorlor a m(:dla etedvamente pen:eblda: bl porque OS"'Sfil5 de 
con'lers.lo do art- 27 da Lei n' 8.880 que assegurariam. na data-base, a elevoç.fo da 
média e a uWlzaçào dos dois atO!tios. aimuladvamente, se tomam alternativas. Coma se 
ttata de "'8J'15 ftrrnadas com pccp6sltoo d~. nio cabe a atrlbulç;lo as mesrna5 <1esoe 
caráterdesubsdtul~. · 

Sala- Ses5ões. -ioiu A u :f .,. '\/- m~ i"i11 
-~1J-;i1~~}~-\)W..;,t-::.: .. /}.. 
' /~. -..o~ ~TOillkl.i 
~~ ~r.lE.Il ~ 9\ 

QUarta-feira 7 8083 
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APRESENTAÇ~ OE EMENDAS L J 
r.---------------------------M .. """ __________ __ 

Medida provisória nO 731, de 25 de novembro de ~,~~. 

Q"'d~"TJ .._C ___ ;""; __ · -=--=::::::::::: __ ·~ __ ... __ ··_....J_ ____ L___·_···· __ ::::=J_....J 

Inclua-se as revogações dos parágrafos 4o, So e 60 do art. 15 da 
Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, no art. 79 da Medida Provi
sória no 731, de 25 de novembro de 1994. 

Justificação 

Os contr~tos, cm q~ral incluem cláusulas que prPvéern a cobrança 
de custos financeiros durante o periodo de processamento-perio
do de tempo QU(.• vai da data de adimplemento até a data do efet.! 
vn paqamento. Por tratar-se de prática comercial ·en\.•o!vendc- cus 
tos financeiros e n'ão indexação de contratos, entendemos que e 
absurdo o "expurgo da atualiz.~ç-io monetária" previsto na MP. A 
proposta também viSa perffiitir a utilização da Taxa R~fer~n=ial' 
d~ juros como a remuneração a ser utilizada no periodo de ;roce~ 
sarne~~o Cos cont~atos não financeiros. 

APR~ENTA~ DE EMENDAS L J 
'j 

[senador Magno Bacelar-- ~ Lj' __ ~_'';,.,~,;;_•_-__J] 

r lliJ·- 20·~ ... 30·...::..... 40·.-.- ,o:-. .,..,; .. ~------ ·-r 

SUPRIMA-SE do corpo do artigo 80 da MP n .. 731, de 25 de novembro 

- de 1994, a expr<!Sio: 

"a alínea "a" do art. 24 da Lei n" 8.541, de23 de dezembro dç 1992". 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção fi) 

JlJSTIFICA 11V A 

A allnea "a" do ut. 24 da lei n• 8.541, de 23 de dezembro de 1992 
permite que se utilize o regime de caixa pan. oferecer à tributaçlo a receita das empresas 
privadas provenientes do fornecimento de bens e serviços à Administração Públiça. 

Sua· revoga.çlo significará. pua esw -10s. a volta do regime de 
competência pelo qual as empresas. mesmo sem ter in . . • ~ ~, de receita no caixa., terão 
que oferecer o faturam<nto i tributaçlo. 

Com a Admiiii~raç!o Pública é péssima pagadora, as empresas 
fornecedoru do governo ficarlo ainda mais oneradas. 

A revogaçlo da alínea •a• do an. 24 da lei 8.541/92 irá ser um 'ncentivo 
ao superfaturamento, visto que, u empresas embutiria esse despesa fiscal nos preços de 
fornecimentos de bens e serviço~ para Administração Pública. 

Quarta-feira 7 8085 

MEDIDA PROV1SóRJA N~t 731. de ZS de novembro~ l Q<:'4. 

D/sp6e - o l't.Jno "="· o 5/Stt:m.r -
- estilbet= <IS tegras., conciJç6es ~ 
ern/ss60 do REAL e os .:...7~ p;ua ~ 
d.Js olxig~ pard o i<V!l. e dd outr.JS ---

EMENDA SUPRESSIVA 

·no. 5.601, de26 de~ de 1979'. 

JUSTlFICAÇÃO 

A enend.l objetlv.a ~que a"""""" e""""" de dMsas ~ras 
perrnoneçam sendo eletu.1das por Jnsdtulçi!es cn!dendadas pelo Banco Cenaal - a Jel no. 
5.601 obrip que a compra e ...000 de dlvlsas sejam letras somente por essas 
I~ CDnfacme o tex1D da MP qualquer -~ ou pessoa passa a poder 
_,.11\m!!uente com divisas estrangeiras. o que. na p<át!ca. slgn!Hca -- de 
fatx> IX>da a eciOI1<X11á. A emenda procwa ~não s6 a so1>ew11a nacional em seus 
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MEDIDA PROVISÓRIA 731, DE 25 DE N• ;\ -. •,fl'.:(-:1 DL '""-' 

EMENDA SUPRESSIV A 

Suprima-se a expressão "art. 11. da Lei n° 8.631, de 4 de março e 1993", do artigo 80. 

JUSTIFICATIVA 

A Lei n° 8.631 foi aprovada pelo Congresso Nacional com o objetivo de 
permitir o encontro de contas do setor clétrico. E, para evitar desacenos futuros, procedeu 
à descqualização das tarifas, ou seja, a oartir de então a tarifa rcfe!ente_ à prestaçã'! do 
serviço deixou de ser fixada pela União, ficando a cargo das Concesstonárias a propos1ção 
da taiifa a ser aprovada pelo poder concedente, no caso o DNAEE. 

Em seu arigo 11, a Lei permite que as tarifas JlQderão "contemplar 
programas graduais de recuperação dos niveis adequados, atendendo as_ diversidãdes 
económicas e sociais das áreas de concessão, sem prejuízo dos -reajustes pcri6djcos 
f.:revistos no art. 4° ". Portanto, ao se sUprimir tal artigo, as concessionárias s3 poderio 
ajustar" periodicamente suas tarifa.o;. · 

A conversão das tarifas pUblicas para a nova moeda está estabelecida no art. 
35, da Lei 8.880. 

A situação, portanto. é a seguinte:. S!Jl)Onba-se que QS nfvcis tarifários já 
devessem estar adequados aos custos operacionais das c:oncessioilárias ames da c:onversA.o 
para o ReaL E que, a partir de ·então_ nenhum outro fator irá alterar os custos de tais 
empresas, jâ que a única revisão possível será a equivalente ao ajuste da moeda.. 

Se uma das duas suposições não couespondcrem à rcaJidadc, as 
conc:essianá.rias deixarão, como no passado,. de pagar à União a tarifa de suprimeDto, 
voltando-se à situação existente antes da promulgação da Lei D0 8.631, e, 
consequentemente,. o Congresso Nacional voltará a discutir o encontro de CODtal do setor. 

Ressalta-se ainda que o artigo 48, inciso VI, desta Medida Provisória, 
prorroga por 90 (noventa) dias a conversão em titulas púbticos federais dos eRditoo 
oriundos da CRC - Conta de Resultados a Compensar, ol>jeto da .Lei n• 8.631, ou seja, 
prorroga o prazo para o e~ de coQtas já determiná~ ~nqHzanctq u 
concessionárias que melhor situação tinham Perante à União, aquelas que tem c:r6:litol a 
receber. 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1- 30111194 I__ Ira 1 ·;· MP-731 

D6c mM 10 alepillle n:dlçlo: 

"Art. 10- QllaYido o dispclslo DO Art. 23, § J<', ficam~ as Leis rf' ~.601. de 26 de qo&IO de 
1970, a-s.616. de 07 de abril de 1993; o ioc:iso m do Art. r c1a Lei ri' s.ozt. de 12 de *ii de ·~o 
Pmtpafo 61Dcodo Art. 10 da Lei rt 1.171, de 1" de: março de 1991 • .,. •"'o pelo M '1:1 da Lei~ 
I. I~ de t"de a.ço de: 199l;o ArL 16 cb.l.ci lf 1.1'11. de I" de março de 1991 c o 11" do Ali.. 65dlLci. 
......... de 12 de- de 19!13.-. -- pelo An. 1° da Medida --.. !63, de 21 de 
,;.n.o de 1994, c *-is cti!J · ;ea cm c:oatrúio•. 

J1JSTIPICATIVA 

RcünuDaodaclóusulade...-, .. -~, 

-o f ,. do Art. r a Lei .- a.313. de 30 11<..........., o1c 19!11 • Esrc dUpoàtivo ctispi!c-. a ~.til 
UFIR dima C. '*"''*"'"*"'*" C101D • cmcadls Çi edn ida DOS q11C o _...., ~ ca , ...... . 

1 •
....... , ....... '!'•alo• do Art. 24 di Lá ri" s.sn. de 23 de dc::l:c:mllro de 1992. Tcodo cm via a · da 

da ft:CICila a qac: 1t rd:rc o disp:IQtiw, aa buc de cá.lado do lmpal;to de Rcadldl5 Clllllft:al& 

. -
1 .. ::11 di Là .. 1.6ll, dc4 de março de 1993. pois &1IICSIDS eYita. •. 10Z8ÇiodllCIIIIJ(a. 
~dc-=sp~ . 

I_-. 11 da Lei .t-a.ao.. * 27 *maio de 1994. pois i: dilpositi\o lepi qDC parmile. ~.,... 
daURV. 
-o art. "di Lei &-1.184, de li dcjmlho de 199<4, cm \lista de ter tiiDI d8s fiiDI;&s t» CADE me-• 
~ • · • accn:a da ixmu de 1t evitar a prálica de llbao de poder CICOII6mico,. c a CIOalill&a ., 
Oqlot!: -- modetidedrs Jqitimasdc 1C pcnquir CS1C cl:!idivo. -

a: 

APRESENTAçAO DE EMENDAS • 01112/IM 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 731, DE 25/11/M 

DJSpãe - o Pllono IIMI, o Sla
- NIICiona~ estabolece • rag,. e 
condiçÕeS ele emlasio do REAL e os crttBrlas 

Quarta-feira 7 8087 
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EIIIENDA DO DEPUTADO LUIS ROBERTO PONTE ·•11 
(modlftcaaval 

Modifique-se o 8ft_ 80, que pana • Ylgor.llrcom a seguinte ~açio: 

"Art. ao.:Ficam revogadas .. Leis,.. 5.801, de 28 de agosto de 1870, e n" 
8.646, de 07 de ab<il de 1883, o inciso III do art. 2" da Lei 8.021, de 12 de abJU de 
1990, o panlgrafo Onlco do art 10 da Lei 8.1·77. de 1• de março de 1991, 
acrescentado pelo art 27 da Lei 8.178, do 1• do março de 1881, o art 16 da Lei n" 
8.178, de 1° de março de 1 H!, o § s• do art. 2" da Lol 8.383, de 30 de Dezembro 
do1881, o art.11 da Lei n" 8.631, de O. de março de 1893, o§ 1°do art. 65 da Lei 
n" 8.69-4, de 12 de agosto de 1M3, cor- a redaçAo dada pelo art 1• da Medida 
P1'011i$6ria n" 563, de 28' de julho de 18114, " demais chposlçCos em contnlrto. 

JUSTIACATIVA 

A manutençllo do art 11 da Lei n" s.sao 6 lmpre•dnclfvei de modo a 
tranq 1zar o mercado e incentivar inVestimentos. Vejamos que retirar da -r;sta• de 
Leis re ;JIIdao pela Medida 731, o IIII. 11 da Lei referida 6 de ouma lmportlnda, 
ainda m•;. porque agora o Congrosoo teria encontrado com o dispositivo, de 
extremo bo..., senso, forma de tranqufllzar o mercado. A suspensllo da apüeaçllo do 

reajuste por 12 meses tem dois aspectos importantes: vai de encontro ao Plano do 
Governo, neste momento de lmplantaçAo e traz novamente ao oetor, tnvesllmentos. 

"orr~~M~e, também, IndispensáVel a manutençllo da afines •a• do art 
24 da Lei n" 8.541, que 6 de extrema justiça ao permitir o diferimento no c.ilculo do 
lmposto de Renda de faluras emitidas e n§o pagas até a data da apuraçllo do 
aludido tributo. • 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
J 

r--~;;;,----1 r.L· '"'""""'"'· .... :.l!lll·~l!ll • .__ __ ·-_~_.·~=====--_;_ __ ·_'··_-~_;-_J 
p-----~--------~·----------~~-----, 

I Inclua-a. onda ca<ber: 
I 

I 

Dezembro de !994 
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3USTIFICATIVA 

Eobl iq>ortonte Jnootn.K>to ,_ -tlçlo ,_ ncurt1010 ., crli<títo .....t 
(ontao .- 2SS) , • ogoro injuetir~ta to..- Jnoolgúricante pelo Raoolu
ç&:J 2. 006 do Sanco c.-.tral, ta. • prestado, ., longo doe ...,.,. aca111te aoe 
into~ do aiatt.D tinl!lneeirb, ~ arra::ada aigniricat1vas verbae, a CUDta 
zero, e aa tpllcll ~ altos juros e corraç:Ao .,.tãria no cr&dlta rural. 

~gora, ca. a est.abillzaçlo, nada .aia oporb.J'lO que ~ llllllt.lri-. eot.e ino
trur:ento COlO ror~~~~~ de criar •MJ.x• da rontet~, COII vistas a tornar os custos 
doe f'inanciafl&lt.oa adequadoa a rentabilidade, viabilizando ati • partllllllltx:ie 
da poupança cc:.:J ronte do rscurBO, jtí QU11 ai haveria cc.o at.ara.Jar seua cuato8. 

---~ -· -------~ci_t·~~ .. -Ji--.--·-----~- ,--J-
1~ ~ l--;;;;_ -e ~ I 
> ------ - - ·-- • -- - ., -_ -- -- -

APRESENTAÇÃO llE EMENDAS l J 
r~r;·; I 94" I LI'_. ______ I!Eil __ xÕA_-_PROV __ r_soo_'i_Ã~_Ií_._73_,_. _DE_25 __ ,_,_-94 _____ _,1 

r----
1 
... -----::::-c-----=:-------==-·" ------::::----.-=____,~-=-.• -... -,.-.. --. - __ -__ --- -1 
• 1_J V.- 2 :J~'"'~··~-· 0 .3CJ--......... _4 .,.x:·ooo~,.._ - - _ 

..------------,,--~"--c---~------, 

I -Inclua-oo, ando couber, ,. artigo.,.. a ""9Uf.nta redaç&>: 

1 • Art. F~ • Jnootituiçlloe rinancair- eutoriz- • rec:oiJft doplisl.tao • 
! __,. astr.-.geira. 

f t• - Do dllpÕoitoo poder., aer roitao • conta-corronto .., • prazo r.Lxo. 

f ~ - a. cant• CC:l'MitM nn:Serlo juroe da 3S (trte por cento ) ., ...,, ~ 
pitallz.tos ~A, • podar~ Mr ll~ta .av~teda. 

f 311 - Do dop6oitoa ca. prazo .rru- de 90 (JID\I<Itlta) dia, randorllo juroo de 

1611 eo .-.a, capitalizados tr.t.aat.rabante .. 

3USTIFICATIVA 

A IOJtorizaçllo par• -.tura de dop6oitao - .:>Ode eatrango!ro,. rode 
ciria necionlll podarti Contribuir llll.bsUn::ialawlte para o abr~ da grave cr 
dae CCW~taa extarnea do pata. O DJCpl'83aivo vol..- diário • divisaa ~onaia 
no •rcado paralelo, eatiaado - carca da quatorze ai.1Mea da c:IÕI.arell, augere u 
rsaia pstanctelldede• da Mdidll ora cogitada, pois se ao...- parte .:t. teia recur-
300 corMJrgir ao .urcacb instltuclonalizado, podur-_...á contar a. nova rente ,_ 
recursoe, aa __., talpo • QU1J astarAo criados de8e:at:r.uJ.DS 1 evado dl!ll divisas. 

A prãt!al dlt dopÕaitoe bancários • ~ oatrangeira jâ di utillzada cc. 
Axitop:r viirioe pa:l:sue, coe ií o caao da Sutça. ftais rocantemonte, talbÊIII outros 
Palaea adot.ar• Ge~A&lhante pro~~id3ncia, deatacand:J-aa o SUCGSM de 8UII f.q)lantaç&J 
na Turquia, BoU:via, Pliiixlco • no Uruguai .. 
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[' t:.le insistindo COII assa idê!a deade 1989, qué'W'Ido apresentei o Projeto I de t 1 1~/89 depoia transrormado no Projeto da Lei Coaplemantar 225/90• ainda 
.. t:aa.ttaçlo ~ CO»bslSea rócnicas da c~ra doa Oapu~a. Ca. a r-~~e '1iaa Mo-

só 1 lot~t!tuira. a LRV e o Pl31l0 de Est.abtlizaçlo Lt.õUI....., ...... ca, re-
didas :~vi :~!3i:' o qua volta a fazer agora atrat.~ãa da pra~entG [monde, eara 
presen a p wuU.::ionaltzar di: rorma maia râpida , através de lei, 0:1 daposit.oa _ _...,.. t i 
bancárioa • .:NJda azs range r•. 

Dezembro de 1994 

• --------.-.··-zo. ·- -~. ••~•,.u--~ ---· r --------·· _ _-!, ___ -- . 7 
.-] 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 
..----; ··,·,·-;--,, "I' -------·-~.---
~ __ ~94 I . M[DIDA PROV!SOR!A NQ 731 I 94 ~ 

[-~CI!l!L!""""'---""~-;:.:_· ==--~-~~~----~---_ -_ -_-_~____.-.I· r~-""""-1 : Senador MAURO BENEYIDES . L_ _ 

I• . 10-- zo--~...- •O 

r.._--:-~ Lc __ -_·_· _ ___, __ ._~~_···-·===.:-~-------·====~===-··_·"_·~-----J. 
,;----------------------., 

ACRESCENTE-SE, ONDE COUBER, O SEGUINTE ARTIGO: 

• Art. Os riscos das operações realizadas com recursos do Fundo 
Conatitucional de Financiamento do Nordeste, com benefici4rios loca
lizados' na regilo eemi-~rida, bem como com micro e pequenas empresas 
e produtores, poderao ser transferidos para o mencionado Fundo.• 

J q S T I F ICATIVA 

A emenda tem por objetivo abrir novas perspectivas para to
madores de reeuraoa localizados no semi·-árido e para micro e pequenas 
empresas, cujas limitações de garantias inibem sua dinamizaçlo e 
obrigam OB bancos administradores a reduzir suas aplicações a essa 
6rea e a esses segmentos produtivos. 

-----·-··-;;:::=/'· ---~-~.,,....-~~u-_----- -·_··--
( ti.:-c....---&<..:--'" /- • "' . - ____ _..... --
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APRESENTAÇ!o DE EMENDAS L 

r"'···~ Lc--,..--~--~~:_TJ.. ______ ._~-_· _· __ j_ _____ J_ __ ~_·_·~-·~--...J 

ACRESCENTE-SE, ONDE COUBER, O SEGUINTE ARTIGO: 

•Art. At6 a promulqaçao da Lei Complementar de que trata o art. 
192 da Constituiç&o Federal, os recursos financeiros relativos a pro
gramas e projeto& de car~ter regional, de responsabilidade da Uni&o, 
aerAo depositados em suas instituições regiÕnais de cr6dito e por 
ela• aplicados.• 

J g S T I F I C A T I V A 

Sabe-se que grande parte dos recursos da Uni!o, uma vez li
berada pelo Tesouro Nacional, para programas e projetes, tem seus de
pósitos dispersos por vasta rede de agências bancárias, inclusive de 
instituições financeiras privadas. -

Ora, essa dispersão de depósitos em muito dificulta não ape
nas o acompanhamento e o fluxo dos recursos públicos, mas sobretudo o 
controle efetivo d~ seu~_ gastos. 

Por isso, se recolhidos e depositados exclusivamente nas 
instituições federais, conforme determina a Constituição, tornam-se 
mais simples e mais eficazes seus mecanismog de controle. 

Certamente, essa providência interessa também aos objetivos 
do Plano Real, pelos seus desdobramentos sobre o controle dos meios 
de pagamento. 

[ -] 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
r-·· .. ~ ~,qi,,J 

.---------------~-D~._ r· MFPIOA PROVISDRIA N9 731 I 94 

1
-- -- ----.wTOit-..:.._------------~ 

• sgn;orlnr MAf!RO BfNfVIDFS 

I• . 10·S<.IH!a- zo-~.r ... 40•UI<I'"Ill& 

c··~~·~:J Lc ___ ~_·_·_· ___ L ___ ·-_·_··-_·~~~~~~~~~~~-·~_··_·_-_-_-_-_-_-;_-_-_-_-_-_·_·_'·_"_~ __ _J 

r.----------------------------------ttPo----------------------------------, 

INCLUA-SE, ONDE COUBER, O SEGUINTE DISPOSITIVO: 
I 

Í•Art. As atividades prioritárias de relevante interesse para o de
senvolvimento económico e social das regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, financiadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Fi
nanciamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, terao tratamento favo
recido, inclusive quanto ao retorno dos créditos deferidos, de acordo 
com os limites e critérios definidos pelas instituições financeiras, 
de que trata o art. 16, •caput", da Lei 7~827, de 27 de setembro de 
1989." -

J U S T I F I C A T I V A 

Os Fundos Constitucionais de Finan~iamento do Norte, Nordes
te e Centro-Oeste sao instrumentos especificas de fomento As tr6s re-
giões mais pobres do Pais. · 

A presente emenda tem pOr objetivo as~egurar a cont~nuidade 
daa ~ções de fomento baseadas nos mencionados Fundos, cuja eficácia 
tem sido reconbecid~ por todos os segmentos da sociedade. 

c--- J 

Dezembro de 1994 
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APRESENTA~ DE EMENDAS L J 
u;; ;~·T;] "I'_ME_O_I_D_A_P_RO_V_I_SO_R_IA_N_Q -73---,1 -,,-9;----- J 
i - ~-~-~~------~---------. 
~ Sen,dor MA!!Rn BfNfYIDES 

-----------c--------c-------------"··~~----~~------=o--------c-----------, r 1[}- 2_0-~ ... :!0·-c:.;... 40·_,. ..... 90'·M$Trfu<1'1YOI~- -, 

r.--------------------------------=~--------------------------------~ 

ACRESCENTE-sE, ONDE COUBER, O SEGUINTE ARTIGO: 

•Art. As operaçOes de crédito contratadas junto às instituiçõe 
financeiras oficiais, com recursos oriundos dos Fundos Constitucio 
nais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e com clAusu 
la de atualizaç&o pela TR, passam .a ser atualizadas pelo IPC-r. 

Par4grafo Unico. os contratos firmados sob a égide desses Fundos 
com data anterior A vigêr.~~a desta Lei, poder&o ser repactuados c 
cliusula de correç&o monetAria pelo IPC-r, mediante acordo entre a 
partes.• 

.J' t:1 S T I F_ l C A T I V A 

Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordea 
~e e Centro-Oeste foram criaC~s para promover o desenvolvimento da 
regiOea mais carentes do Pah. pOr meio da o_ferta de recursos par 
financiar os setores produtivos dessas áreas. 

A Taxa Referencial- TE tem~- ~~~~~~tada como indexado 
das operações de crédito, até mesmo nas re~--~~ mais desenvolvidas d. 
Pais, especialmente quando se trata de apoio cz.ed.i.ticio ao setor pr,~_ · 
114rio. 

A presente emenda justifica-se, dessa for-~ pois qarantirl 
aos tomadores de crédito dos Fundos Constituciona~ àe Financiamento 
.aciçamente constituidos por mini e pequenos produLOres rurais e in 
du•triaiB, reconhecidamente mais carentes e,vulner~veis, encargos fi 
aanceiroa mais condizentes com as atividades por eles exercidas. 

r ~----
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:~: 

I 
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS- ·.f, .... ·~-. _j -, 

r O~PUTAOO \fAt.O!R COLATTO 

t 2 ~ " ..... (? ..... _ 3 r- ' -0.... 4 :i!· ..... ,.. 9 ::i • NH""'U"'..O:· • .:c..:. J 
r:m;;;;-""J c--;;~· . "·=:J 
~,.------------~-------------~---------------------------, 

Inclu~se, onde couber~ um Artigo com a seguinte redação: 

1. ,Art~ ••• -No c&lculo das exigibilidades da aplicação em crédito ru

ral dos recur3os calculados sobre o saldo médio diário das rubricas 

cont,Deis aujàitas ao racolhimento compu1s6rio 7 as instituições fi

nanceiras incluirão os dep6aitos oriundos das pessoas jur!dicas da 

direito pÚblico bem como as autarquias, fundações, empresas públicas 
• sociedades de e'conomia mista. 

JUSTifiCATIVA 

Com a eetabilização da moeda nacional, como decorrAneia da im

plantaçlc do Plano (con8mico, deverá haver um aumento do voluma da 

dep6aitos à vista. com consaqÜênta aumento das disponibilidades d• 
recursos para o financiamento ã agricultura, com·esse fonte q~e poda 

proporcionar racursoa e custos mais baixos, já q~e não apresenta cu~ 

tga financ•iroa de captaçao. 

Entretanto, a implantaç~o Oo Plano Econômi~o - em sua fase ini-
cial --prevA uma substancial elevação dos juros reais, o qu~ 
incompatível com a atividade agricola. 

Dessa forma,· é de todo interessante que se ampliem mais 

.seria 

ainda 
as dotações oriundas dos depósitos à vista, capazes de permitir u• 

"mix" de tàxas da juros mais compatível com a atividade agropecuária. 
O que a Emenda propõe é exatamente permitir o aumento dessas 

dotações, através "da !n-cruSão dos depósitOs ·pUbllCCiS no CálCUio das 

exigibilidades da aplica&ão em crédito rural, o que até hoje, por m~ 

tivos não explicados, não era praticado, com inegável restriçio de 

recursos à agricultur2 e ganhos indev-idos às inatituiç.!5es financei

ras oficiais. 

-=-- ~ ..• 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
·--sw;.>.. 

EMENDA A !'IEOIOA PROVISÓRIA N2 731,. Ot: 26/1:1/,94 

r;DEPUTAOO VALDIR COLATTO 

3X: --=-- • n-&01""" 

·r Inclua-se, onde cou-be~, um artigo com a seguinte r:edação: 

i Art •••• -Até maio de 1995 deverá ser mantido, pela autoridade mon~t!· . ria, o valor percentual vigente em primeiro de julho de 1994, da exigi 
bilidade tle aplicaçã_o cm cr~_tli_t-c rural, das recursos calculados sobra 

o saldo médio- diário das rubricas contábeis sujeitas ao·- recolhimento 

compuls6rio nas inst~tuiçPes financeiras integrantes do Sistãma NaciO• 

na! de Crédito Rural. 

JUSTIFICATIVA 

Com a estabi~ização da moeda nacional, como decorrência da imple~ 

tação do- -P-fan-0-tCOi"leiin-icc:i-_, -dBV-erã-:ha-ve-r -um- aumen-to do volume de depó~i

~os à vista, com ccnseqü~nte aumer.to das disponibilidades de recur~os 

para o financiamento à agricultura, com essa fonte que pode proporcio

nar recursc9 a custos mais baixos, jã que não apresenta custos finan

ceiros de captaç~o. 
Entretanto, a implant~çio do Plano Econ5mico - em sua fase inici

al prevê uma substancial elevação dos juros reais, o que _serã incompa

t!vel com a atividad~_agricola. 

Oes~a forme, é de todo int&ri!!I!ISan"te que se ampliam mais ain.de as 

dotações oriundas dos dop6sitos â vista, capa21ts de permitir um "aaix" 

de taxas de juros mais compat!vsl com a atividado agrop•cuária, assim 

como se assegurem recurso!! financeiros suficientes para o financ.iameri

to das 8afras. 
O que a (menda propõe é exatam_ente parmi ti r o aumento dessas dot.!. 

çõea, pe.la proibiçlo da que, durante a safra 94/95, o Conselho f'loneti .. 

rio Nacional possa reduzir o percentual de splicaçlo obrigat6ria em 

crédito rural doa recursos· oriundos dos depósitos à Vista • 

.-=···· 
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EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731, DE 
25 DE NOVEMBRO DE 1994 

Adite-~e~ onde couber. no Capitulo V da MP 731 um artiao com 
a seguinte redaçào: 

Art .. 4. -Até o limite de 
liquido da~ alienaçõe~ poderá~ 
~tilizado para capitalizar o 
Variacõee Salari-ais) observado 
lei. 

20% (Vinte por cento). o produto 
a critério do Poder Executivo~ ser 

FCVS Cfundo de Compensaçao de 
ainda o dieposto no Art. 33 deeta 

JUS'I!FICATIVA 

A zituaç&c do FCVS e tão critica~ tão danosa e tão explosiva 
g_-:..:e:n-:,c,- e divide mobiliãri& de Tesouro Nac l. :E: uma 
opo~tu~ijade de se iniciar a reeolucão eatrutur problema. 

EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731. DE 
25 DE NOVEMBRO DE 1994 

Adite-ee onde couber o ~eguinte artigo: 

Art ...•• -Na conversão de. valorea contratuais para 0 Real 
quando se fizer neceeeãria a aplicação prévia·do reaJuatsmer.to ~
o contrato determinar a utLlizaç~o de ind!eee de preços ou custo 
com d&fa~ae~m. ae~!m entendidos quando o reajuete for calculado 
atrav~s de indicee doe meeee anteriores aos da apresentaçAo da 
~reposta e da aferiçao, a repactuaçã~ deverá prever para a 
eonvere&~~ obrigatoriamente, o ueo d~ indicee relativoe aoe 
próprios mesee sem qualquer defasagem. 

7UST!F!CATIVA 

Dizci~·!ino.r & conversão de valore~ quando o• áe$ ut!l~ze.doo 
:ore~ defasado~ e~ releo&o acz eventos. ~·:~~ 

~~~ . 
-tJEp_ JO~ 

PPR - BA 

Dezembro de 1994 
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Medida Provisória no 731 de 25 de novembro de 1994 

Emenda Aditiva 

lDclua-se onde couber: 

• Art- 'AI operaçfles de - rural para os produtos alimentares contemplados pela 
Polltica de Garantia de Preços M!nimos- PGPM; para mini, pequenos e médios produtOres 
, ruraà, 11111 operaçfles de investimento e custeio, serão corrigidas, a partir de 1° de julho de 
1994, !,"'lo fndice de _J""Ç'S recebidos pelos produtores (IPR); apurado pelo Poder 
E'.:ll!c;utivo em cada regmo do pais. 

f 1°-AI~ de comerc:Uili2a<;Ao para os produtos e beneficiános referidoo no~t 
serto c:omgidas de ac:oxdo com a evolução da eorreção dos preços minimoo do uto 
filwlclado. 

Quarta-feira 7 8097 

f '1!' • AI taxas de juros incidentes sobte os contratos de ~to rural de que trata este , 
arti&o senlo capitalizadas scmestralmcDte em limites que não poderão ultrapauar os nhcls 
tD6dlol de rentabilidade dos produtos firumciados nas re_gioes respectivas, fimdos pelo 
MiDiltErio da Agricultunt, AbaStecimento c Reforma Agrária. 

Justificativa: 

Uma das reivindi~ deis piàdutcire:S ruraiS chama-se cquiwlencia, em produto 001 
contratos de finanCl3lDCDto iural. A dcspelto de todo o debate em tomo do tema, 
especialmente sobre as mecanismos de funcionamento desta sistemàtica, o princfpio búk:o 
é que a correção do custo dos financiamentos reflita a evolução da rec:cita auferida pela 
atividadc, no sentido de viabilizar cconOmica e financeiramente este actor da economia. 

Não há drMdas de que talsistemátiéa envolve a destinação de subsiclios ao setor de forma 
seletiva em termos do porte do produtor e tipo de produto, como ~ feito em todo o IIIUDdo 
desemtOlvido, .cujo dimensionamento deveiá constar no orçamento público dfo forma 
transparente. ,i 

De acordo com esta MP os financiamentos agrieo!as serão COJrisidos pela TR - sobre a 
qual o Superior Tnbunal de Justiça. na súmula n" 16, já se pronuncioli no IIClllido de que a 
lR nãO pode ser utilizada como indexador no ~to rural, enquanto 'que 01 preços 
mínimos não serão indexados, certamente ocorrerá mais um descasamento entre a 
corre<;Ao dos financiamentos agrícolas e a evolução dos _p~ mínimos, OSf~te 
para os pequenos e médiOs produtores rurais que, em gerru, nAo atingem o preço mfDúno. 

Ademais, é preciso estabelec:cr um limite na ap~ das taxas de ju,ros incidentes DO 
crédito ~ além de serem capitalizaclas semesfil'3lmeme. Não podemos manter as tuas 
atuais (6%, n%), que, no contexto de um plano de cstabilizaQ1õ da moeda, repraen~am 
niveis elewdisshnos, inviabili7ando a atividade agropecnária. Nossa emenda uiillza como 
parâmetro a rentabilidade dos produtos firumciados. 

Por último, muitos arguÍnentas serão dados no sentido de quê o indeDdor aqui propo1t0 
ainda nãO' é devidamente coletado., bem como o limite máximo de taxas de juros toma-se 
inviável para o sistema financeiro. ~ um plano que pretende "revolucionar" a economia 
brasileira precisa implementar e aperfeiçoar os seus mecanismos financeiros. 

NeSte sentido. esta emenda visa estabelecer regras mínimas tanto para a corrccio dos 
fioanciamentm, éOmo para a incidencia dos juros, iniciando-se pelos produtos da cesta 
básica, para mini, pequenos e m~dios produtores rurais, o que pode ser lltDJlliado na 
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medida em que se CNtSiga dimensionar o volume de subsídios oü eqüalização a ser aj,ficada 
de acordo com a fonte de captação. · 

MEDIDA PROVISÓRJA N2 73 t. de ZS de novembro de I YY4. 

Dlspde sotm. o PliU10 llal. o 5;stem.J MoneMdo 
N.ociondl. es.W..~ .rs leJITiiS e amdlfx'es pua 
emis&io do REAL e os cri~ pM,. ~ 
dds obngdÇI!Jes p.ud o REAL e d.l outn1s 
provldhJd.u. 

EMENDA. A.Dri!VA. 

tndua-se. onde couber, o seguinte artigo: 

• Art. • Os valores das tabelas de venc/mencos, soldos e salários e as 
tabelas de cargos em comissão. funções de confiança e gradflcadas dos 
servidores públicos dvts e militares da Uni.3o serão corrigidos, em 1 a de 
julho de 1994. pela apttcaç&> de percentual de reajuste suficiente para que 
os valores em Real correspondam. no mrnimo, ao valor m&llo apurado 
entre março de 1993 e ~relro de 1994, convertendo-se os respectivos 
valotes. em cada ~- pela URV do altlmo dia do~-· 

p tsTIFJCAÇÃQ. 

A Lef n~J. 8.880. que Instituiu a URV. agora convertida em Real, MJ 

~terminar a converslo dos saLtrfos dos servidores peta m&:tia. revogou. explicitamente. 
a fel salarial em vigor. Assim, consolidaram-se as perdas veriHcadas nos meses de Janeiro 
e l"ewrelro de 1994, responsAvei.o; por uma redc.JÇOO do saf.irfo real dos servidores. em 
URV, da ordem de 40 %. A presente_ emenda visa atender .1 necessidade de 
recomposlc;Ao destes sa:lárfos. j.t extremamente defasados. de modO que pos.smt 

enfrentar, com perdas mencxes. os meses que se colocam enue a· entrada em vigor do 
Real e a data base da categoria. 

Dezembro de 1994 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nt 73 t, de lS de novemoro <.1e lSr'A. 

Dispõe sobre o Pldno Ralf. o Sistem<J. Monetário 
Nc~don.JI. ~Ieee JS regrdS e condições pud 
emiss.fo do REAL e os critérios p.Hd convers.lo 
d.zs obrlgdções pdl"d o REAL e dJ. oulrdS 
provi<Mncid5. 

EMENDA ADmVA 

Inclua-se, onde couber: 

• Art. • O art. 28 da Lei n. 8.880, de 1994, passa a Vigorar com a seguinte 
redaçáo' 

Art. 28. Os valores das tabelas de vendmentos, soldos e saiArlcs e as 
tabelas de fUnções de contiança e gratificadas dos servidores públicos dvis e 
militares da União serão revistos em I 2 de janeiro de 1995. e o per~tl.1al. de 
reajuste a ser aplicado será o suficiente para que os valores em_ Real 
correspondam. no mlnlmo. ao equivalente em URV ~ficado para o mês de 
janeiro de 1994, observando-se: 
.a) na hipóte".e de a aplicaç.io do previsto no 'caput· implicar at.mento da 
~ha. de pagamento superior ao crescirMnto da receita liquida do exercido, 

o percentual de reajuste será substltufdo pelo fncllce cotltspoudente .ao 
aumento da receita tfquida. no mesmo perfodo; 
b) na hlp6!e5e de, aplicado o previsto no "capur. verl!k.ar_., redu;.lo do 
!nd!ce de compmmetlmentx> da ....:dta. liquida com a fOlha de _...,,., 
-""relação ao lndlce médio de compromedmentx> apurado no ano de 1994. 
apllcar-se-á. .sotxe os vencimentos. soldos e salárlos, l~klo! de .:wmerlt:o rut 
conespondente ao percentual necessário pMa ";:..."E o rnt!m C":~": 
cqmprometlmentt> retorTle .lquele patamar; 
c) para. efeito ao dispoSto nesta lei considera-se folha de ~t'D 
exclusivamente . as despesas com vencimentos. so1c:1os. pdnc..;.:les e 
VOOia8"f15 -<!e car;t~ peananonte, perCebidos pelos - da 
Administração federal direta. aután:fu1ca e l'undadonal: . 
d) para eleltx> do dlspostx> nesta. Lei, <:011$1dera_.., como """'ta liquida. a 
reo.1ta de ""-"'"· deduzidas as restltulçiles. os lncenu.ro. - e 
sub:sk:llos previamente es~ em lei e . as ~~ 
consdtuclonals. 
e) o indlce de variação da ....:dta. nqulda será <i!'<ulJV-'!0 "'" .m cor.;,.;''''" 
dos Mlnl$tros de Estado da fazenda. do Traba.lho e ü~~ G~ ~~~ri~ 
das ~ Anruldas e das Secretarias de l'lanejomen"'· ~"' e 
CoordenaçAo e da Adminlstr.!ção r..deral da~ c;. f~..._ . , 

ij a aPuração do lndlce de variação é:la ....:dta. nqulda - ......._ -
axnfssõo espedalmente constltu!da. que contará com dn<X> rnembcl:>o 
indicados. cada um, pelos Ministros de Estado mendoNdas n1. albea 
anterior e dnco membros ~tentes dos ~rvldores p(1bltcfJS ~~ 
deslgnaclos-. pelo Mlnistlo Otefe da Se:ratarla & ,'\dn":!r.!~~ ?~~·'· 
mediante indk:açào das entidades representitfv.t>S. 
g) o Jndlce da revisão geral ftxado na foi'T"::.:: c:~ J:rt1g::; L~·(I -~: .r?rf.:~ '.:iS 

valores vigentes em dezembro de 1994, não computad<:3 cs i~~ 
concedidos com base no art. 39, § 1' da Const!tulç!o Fecler.>l.' · 

J' JSJlFJÇA('.lO 

A Lel n. · 8.880, de 1994. ao determinar a ~ dos' ~'1:G d::.z 
servidores pela média. revogou. explldtamente, a lel sa.la.Tiai e"'""-::~· .A.;cgz ~ 

Quarta-feira 7 8099 
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.. 

a lixar, na. data base da categoria (janeiro de 1995), o lndlce de reol"""' ·" ser opllc:ldo, 
precisa. ser superada no ~blto cm dknm"' que ora se de:senro&L A emendl: pn:1p011a 
visa 1ns11tu1r "'8"' similar A que vigia. nà Lei n. 8.676/93; .-eguranc~o, na datA -. pelo 
menos a reposlç&o lnll!gral do s.tlirio real reoebk'" em faneiR> de 1994. O!nD 
salva~ pnoserva-se o Tesouro pela Dml~ dem ~ao incllce do...,_ 
da AOOC!Ita .llquldL Se .... AOOC!Ita llqukiL c:cntudo; a...,.,tar em indice suportar ao da 
despesA o:xn pessoal. viabiliza-se a """ •o de ganho real em indicio sullcleneo para 
que o fndlce de comprOmetbaldlto se mantenha o mesmo. ou seja. sem ~o 
Tesouro Nac:lona!. argtmento sempre levantado para Impedir a 001 • lo de ~ 
.aumentos rmJs aos servklores. 

redilç.lo:' . 

Dlsp6<l """"' o Pf.mo RArl. o Sisbl!m.> ~
-. - -'$ "'lfTdS .. CDntl/ptle$ P"/3 
emlss4o do REAL e os~ p;u.J ~ 
das obdg.JP!Jes 1MJa o REAL e di outr.s 
~ 

EMENDA All!t1VA 

. O art. z:T da Lei n. s.si!O. de 1994, passa a vlpar com'' seguin~ . 

"Art. 27, t assegwaclo ..,. tr.Jbalflacfol..., ob5ervado o disposto no art. 26, 
ix> me· <k .....,..c:tMo data-bose, a 1ev1s1o do saMrlo resultanoe da o1pllcaç-'O 
doart. 19,oom~doseguin"" • 
1·- calaJiondo.se o valor dos~ rele!enbe5 a cada um dos dozlo meses, 
irnedlotamen .. ant>odores A data·base, em URV ou equfvalen .. em URV, de 
acordo com "data da dlsponiblllclade do cn!cflto ou de - pag;omento; 
.o~~ scbno o volor em URV ou equfvalen .. em URV no me 
an~~er~a; . .l data-base. o incllce nec:esúrio para que o valor. do - sojA 

· equl_puoclo ~ lnalor VAlor eti<XXI'-Io na li:xTm do lndso 1. . .. 
! 1•. No .apl!coç"' do~ nesoe .vtfso, ser;t ob5ervado o~ nos 
H 1'e2'do.,._ 19. 
! 2.'. No hlpóCI!5e de o - ~ .. da .aplrc.ç.lo do disposto ..,... 
artigo resultar 1n1er1or ao -.to vlgen~e no .- mterior à data-base, ser;t 
mantido o motor dos dois~· 

~ !SJttK:Aç.lo 

A,t..."' ~t. aaso194. cr~ determinou as regras de c::onvet5ão em URV, ora 
~em RUJ.. nio ossegura a oeposlçiG das perdas oc.onida5 no momento da 
~eque~<XXlli:xmeoc:aso. em~ superiora ZO'!t>do,..urlo. A 
~ M= '·;Jo na d.lta~bue perrr~ltl~ .a ollguns trabalhadores repor estas peRtas. mas 

Dezembro de 1994 
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1- J!l/11194 I 1-MP-731 I 
1- LuizSolomlo 11 ... - 306 1 . 
I o '!":"'"" 2 o ......;.. >o ,_. 4 ~ ·-~ 'o =- =:J 

1-·111 11- 1- 1- ~~~ 
T~· 

Al:racallHe, oude couber, o lq\UÍille,lrliso: 

• An. A lilu1o de repoaiçlo do poder oquisitM> do> trabalhadotes em gen1. bem 
CDIIIO do> ~J!ÚbÜCOS e dos bendiciirios da Previdêl1cia Social,•seri CCII<edido, 00 

IDEs_ de julbo de J.m; um ahol>o pecwiírio equiVIIeme i variaçio -...dsdrdÓ iadice_de 
JXa1'05 <;m URV, <Oiculoda pelo Ileplnomento lntmindical de Fstatisljca e f:sludos 
Sóc:io-F<:onomômicos-DIFFSF". 

JUS'I'IFICA'llVA 

Dulantc a _.,... fase do alUai 1110 de futwbolizaçio, em especial nas últimos .........., 
que IJitOCCdelam oo REAL, oo -~ provoc:ondo uma inllaçlo IICima de 50'/o. 
N> -·tempo, 01 aa1ários IMnm ~ajuste limitado à variaçio da URV, qumdo, a 
evidênl:ia ilídica, bou>e WIIÇio iDclosiVe aa · moocla indexada. As pen1u Slluiai5 
oa-dJda• ....., periodo de lnllliçlo funm c:onsosn<fa> aa Mectida ProWória. A 
.,._ - pretende diumJir o anoc:ho salarial provo<:ado pol' ..... polí!icu 
oia '""':•t,~estJI.lincfcns. · 

Quarta-feira 7 8101 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
,_ 301111!14 I 11'1 L 'ele: MP-731 

1- Luiz Salcmlo 

1-111 11- 1- 1- 1--
• Arl. Ouoléiostlos1nboiJ:odcxa em gerol:rerl<uaju~ •• •· • • , a 

ponir do .1• do julho do 19!14, pela 'VIrioçlo wmtJwh posiiM do ÍDdice do "'- ... 
Q>napnjclor Reol - IPC-r, au de qolllquer 0111r0 que ..aba a oubsâtui-lo, - quo
'VIrioçlo ~. s (ciDco) poalos pen:enbllis. 

l'lrQtl!b úaico. Na!! rapeciMs d ........... os aJirios - ............. 
- do pocluâvicllde. do iDdice igull ou :rupaior à Yllrilçlo posiliva do Produlo -
Brulo'. 

.JUSTIFICA UVA 

AI polilicu "'" !mó •o pd "" -ãzockvu, que t6n sido pnlic:ada .., -
- por ~ 01 tnbll1lldara, pois ..... ficam i - do .......... que 
IIIICÍOal, tmdo em Wla oo e&:itoo m:eaivos de tais p1aooo, :ra1irioo aviltadoo. A~ 
_..,._ iaibirolltodoo :ralarill implícito .. MedidaPtovilória. · · · 

·103 

a: 
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1- 31)(11194 lP 'I! MP·731 
: L 

1- Luiz Salomlo ,, .... , I ... 306 

1-111 11- 1- 1- 1~ 

Plriplb ÚIIÍ<:o. Em I" de jmeim de 1995, e a partir dai 11U dm ....... os 
· u1irios- weocidos, a tilulo de prodL .i·Jidlde, de iDclice iaualcu _.,..i wriaçlo 

pooibvacloPioclutoiJIIemoBndo". . . 

As polilicu-... . ···-·zac~~wv,- tlm lido pnliaidu""
- por prejudicar 00 -... pois - ficam i - do ·--· que sancioaa. teado em vista os efeitos r e : : r r· tt'OS ele tais plaDol. ll1úiaJ irviklda&. Em 
portic:ular, os oenidcxá pib1ic:oo tlm ...,. l&lirios ainda mois axuprimiclo& A ~ 
......,.. pmeode iailliro arracllolllllril1 impJícito aaMedidal'RMsária. 

.-42 

i·= 
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. -

J 
,,..., 30/11/94 

~ 1-- Luiz Salomio 

~~-=1/=1 ====~11-=· ~~--==~'-==~E~/ 
T-. 

Aaescente,se, onde coober, o seguinte artigo e p:rigrafo: 

• Arl A ponir de 1• de julhQ de 1994, o salário míDimo será cquivoleute a 
IOO(c=)~S. 

. Parignlfo único - O sábirio mínimo. seni reajustado wiOmalicameme. 
a partir da emisslO do REAL, pela·~ ~ positiva do indice de Preço• 
ao Consumidoi" Real-IPC-r, oo de. qualquer oolr<> que woha a subolituí-Jo, sempro . 
que esta variaçlo ultrapuar. s (cinco) ponto. peroentuais". 

JUSTIFICATIVA 

A distribuiçlo de renda no Bnsil é da. mm perversas do mundo, consagnndo uma 
siluaçlo de miséria e fume de gmlde parte de no=s ttaballwlores. É preciso; 
vontade politica pano olterar .S.. situaçlo. A preoente emenda preteode reaptar,, 
embora mociCstamente,' parte da ~ social que se fui acumulando ao kmgo doo 
...,. como fiuio de poiitic:ls econômicas, preteosamente esr.bilizldons, coatta o 
)>0'10. ' 

EMENDA ADITIVA NO 

MEDIDA PROVISÓRIA Nl731, DE 11194 

Autor: Deputado Francl•eo Dom.U.• 
Acrescanta-se onde couber o seguinte artigo: 

- · "Art O aluai Presidente e os aluais Dlretores do Banco Central do 
BrasH s6 podem ser substitufdos ou exoneradOS, até o dia 31 de dezembro de 1994, 
por motivo de rnorte ou por outro motivo de força maior reconhecido previamente 
pelo Senado Federa~ no uso da competência que lle conlariu o art. 52, III, d, da 
Constituição Federal 

JUSTIFICAÇÃO 

O problema da independência do Banco Central deve ser examinado no 
contexto da regulamentação do artigo 192 da ConstHuição Federal. 

[)e>:embro de 1994 
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Entretanto, é imperioso estabelecer estabilidade para os aluais Presi
dentes e Diretores para que possam atuar com mais Independência na condução da 
polftica monetária, resistindo às pressOes que, nesta época da implantaçlo ciO plano 
real, virAo de todos os lados e até mesmo do próprio Govemo. 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA W. 732, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1994, 
QUE "DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS (IPI) NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE AUTÓNOMO DE 
PASSAGEIROS, BEM COMO POR PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA ·FÍSICA. E AOS DESTINADOS AO TRANSPORTE 
ESCOLAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DEPUTADO PAULO PAIM ................... , ...... 002. 
DEPUTADO VAÜ)JRCOLATTO ................ OOI. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

I 
I 

r.---=--=---=-"·--'::;----:-:::------l. ,,_,.~ 'z ~. __ ~-~ ..................... r __.;_~ 4 'VI -~- •O -, . - ~__.·-....,.··- :AJ"-· . •S....,.,..,.,.....,~_,_ ~( 

·rnc"lua-Se, no arti-go 112, os incisos V, VI, VII e VIII, com a sa9ui!!. 

te redação: 

Art. 10 ••• 
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V - Prefeituras Municipais, quando destinados ao transporte escolar; 

VI - transportadoras~autônomos titulares de autorização, permissã 
ou concessão para sxploração de transporte escolar; 

VII - Prefeituras Municipais, na categoria de ambulância; 

VIII - representantes comerciais, devidamente sindicalizados ou fi!. 

a~o~ a respectiva associação de classe, "desde q~e destinem o veiculo 
utilização na atividade profissional. 

JUSTIFICATIVA 

A inclusão dos incisos V e VI visam assegurar às Prefeituras Munici 

pais e aos transportadores autónomos a isenção de IPI na aquisição d 

veículos para transporte escolar, benefício esse previsto no enunciad 

da Medida Provis6ria mas que n~o 'foi mantido no seu texto e que tem u 

alcance social muito g~ande, uma vez que visam o tran~portes de estudan 

tas. 

A inclus~o da inciso .VII pretende assegurar que as Prefeituras Muni 

cipais sejam isentas do !PI na aquisição de ambu15ncia=, uma vez que, e 

tre as inúiiieras demanêaS-d8 serviço com que se defrontam, sob~e~âva a .d 

assistência à saúde de seus munícipes. Nesse -sentido, é .de axt_rarila impo 

tãncia a utiliz.ação -de uma ambulãnciay para o transporta dos doentes,nã 

só dentro -do município mas também para levar os doentes mais 9rayes par 

os centros ma~9ras. Tais serviços tem. Como 'c.liantei8., se.m dúvida, a pop 

laçi!io da mais baixa renda, mâiS depende-nte dos serviços púlicos de saúd 

enfim, são inestimáveiS ·os sãrviços que u-ma arribUlãncia pode prestar ao 

Município. Entretant~? por incrível que pareça, as ambulâncias adquir~ 

das pelas Prereituras Municipais s~o tributadas pelo IPI. Constitucio-

nalrnente, a orientaÇãO ê no sentido de as esferas da governe não 

tributarem inUtuamente. E: o que se infere dei ar·t.· 150, VI, "au, 'da 

tituição Federal. Entretanto, r1o caso dO IPí, as· P~efeitu.ra~, são 

tribuintas d~ fato e não de direito,· suportando elas o anus do imposto 

A inclusão· do incise VIII isentará do'"· IP! 'os automóVeis·'de pasSaQei . . ' ... -
ro.s quundo adquir-idos por representante:~ comerciais devidamente sindi

calizados ou .filiã-dos à_ respactiv~ associaç~o ÇC'ÇII!Bt:,ci,àl, ~e classe, das 

de que destinem o veículo à utilização na ativi.dads p.r-efissional, · al 

cançando assim, os mesmos beneffclos concadii:loS aos ·mo·.toris_tas d·a tax,i 

que, a sua semelhança, tem no automóvel o s'e'u prirÍcipa'f i;,strllmanÚ1 dé 
trabalho. Idênticas são as .dificuldades por ·que· passam es~es profissi.E, 

nais, necessitando renovar o veículo. O repr-esentãnfà ·comercial se· di::!

para com um obstáculo praticame.nte' ititrans'p'onívSl~ o do elevado preço 

dO--âo--a-u-cc-mõv-e----r-,- -srt-u-ação- q-ue-.!fl!f -.agYa-..ra-,- se cpnsidar.efrmos· que ·ale ·pra:

ticamenta não tem cap~cidade d~ poupança·. ~1-ém do alto risco que o pr.E, 

fissional da irea enr~enta em viagens longas~. com veículo~~ na maioria 

das. vazes, em condições precárias. 

Cumpre salientar. no entanto, que o representante comercial não tem 

tido a ;orte do motorista de taxi, que ao longo dos últimoa anos vem 

senda favorecido com a concessão do benPf!cic Fiscal da isenção tribu

tária. 

~1'"-----------------------~ . / <Gz 
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 732, de 19 de novembro de 1994 

EMENDA ADITIVA 

Inclua~ onde couber. o seguinte artigo: 

"Art. • Fioca isentOS-do Imposta sobre Produtos Industrializados (IPI) os 
uàlitá.rios c c:aminhaeis- áC-fabricação nacional deStinados ão tr.msporte de 
cargas quando adquiridos por motoiiscts profis3ionais,. na data da publicação 
desta Lei, exerçam. c:omo pessoas fisieu,. atividadc de condutor autioomo 
de veículo de transpom: de cargas devidamente inscritos no Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários de Bens. 
§ t•. O bcncf"JCio previstO neste artigo poderá ser utilizado uma única vez. 
§o .':?:. !'Jo caso de falecimento ou inc:apacitação do motoriSt:l profissiorial 
rct'Crido neae artigo. sem que tenha cfctivamcntc adquirido veículo 
profissionaL o direito será umsmitida ao cônjuge ou ao herdeiro dcsi~do 
por CS3C ou pelo juízo~ desde que seja: motorista profissiOilãl-liãbiliir.O:c c 
destine o veiculo & mesma finalidade.· 

ll!STIFIC,\ÇÃO 

A ~fedida Provisória n" 732. em seu artigo 1". \'iSã bencticiar o motorisci 
profissional de modo que possa adquirir vc:i:culo de passageiros com i$C:nção do IPI, 
destinado à utilização como Wd. -- · ·· 

~o entantO, também os motorisas profissiOnais que attia-m, como 
autõnomos. no transporte de car~ são merecedores da oportunidade de adquirirem 
veículos p2ra uso em sua atividadc profissional. 

Com o objetivo de estender o beneficio. apresentamos a presente emenda, 
sujeitando~ -no entanto. o usufrutO da iscnçlo à inscrição do beneficiário no Registro 
Nacional de TransportadoreS Rodoviários de Bens e às mesmas regras que a Medida 
Provisória ~belece em rclaçio aos vcí ' de passeio. 

Face ao ,rande alcance social da proposta. viabilizando a renovação da frota 
dos tnnsport:ldores autónomo:; e a melhoria de suas condições de trabalho. rciterarrlos aos 
ilustres pares a ncceuidade de aprovação desta emenda. · 

PAIM 
PTRS 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA 179" SESSÃO, EM 6 DE DEZEMBRO DE 

!.l-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENIE 
1.2.1-Requerimento 
- N" 945, de 1994, de autoria do Senador Mário Covas, so

licitando "'e sejam oonsidemdos como licença autorizada os ruas 
1. 3 • 4. 7 a 10, 16 aiS, 21 , 22, 25,28 a 30 do mês de novembro, 
em virtude de ..xmpromissos políticos no seu Estado. Votação 
adiada por falta de quorum. 

1.2.2-Discursos do Expediente 
- SENADOR ESPERID/AO AMIN - . Necessidade das Li

denmças estabelecerem pautas mínimas pata os ttabalbos do Con· 
gresso e do Senado, tendo em vista a proximidade do encerramen
to da Sessão Legislativa. Apelo no sentido de se JXiorizar, na pauta 
a ,... delinida, a questão da emissão e negociação de bônus da Dí· 
vida Extema. 

- SENADORLOURIVALBAP77STA- Protestos ante a im
punidade dos responsáveis pelos acidentes no tninsito.. 

- SENADOR RONAIJJO ARAGÃO - Solicitando ao Mi· 
nistmo do Tr.mspa-tes e ao DNER providências pata que sejam 
concluídas as obtas de recupetliÇiio da BR-364, por ser esta rodo
via vital para a :região amazônica. 

- SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Críticas aos 00-
meltários da Imprensa, hoje, scbre a existência de ''Operação Tar
taruga" no Senado, aguazdando projeto de lei do Senado, relativo 
ao ''caso Humberto Lucena''. 

- O SR. PRESIDENTE - Resposta ao Sr. Josaphat Ma
rinho. 

- SENADOR JÚliO CAMPOS- Reflexões scbre matéria 
puhlicada nc Jornal de Brasília, edição de hoje, assinada pelo 
jomalista Inácio de Aragão, tecendo considerações sobre o ''Caso 
Humberto Lucena''. 

- SENADOR EDUARDO SUPUCY - Refutando matéria 
jomalística sobre a existência de "Operação Tartaruga" no Senado 
Federal. Contmrio ao p:ojeto de aaistia dos usuários da Gráfica do 
Senado. Registro de p:ojeto aprovado em Campinas, SP, que cria 
Progmma. de Renda Mínima para cdanças de riseo. Considerações 
sobre matéria intitnlada ''Renda Múrima Gar.mtida oo os perigos 

. . da Inocência", do economista Roberto Campos, publicada no jor
nal Folha de S. Paulo, ediÇão de hoje. 

1.2.3-Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1994, de autoria do 

Senador Jacques Silva e ootros Senhores Senadores, que conoede, 
na forma do art. 48, incise Vlii, da Constituição Federal, anistia 
aos candidatos às eleições de 1994. processados ou condenados 
com fundamento na legislação eleitoral em vigor. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n• SÓ!, de 1994, do Senador Eduardo Su

plicy, solicitando, nos texmos regimentais, a inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 108, de 1993, de sua auto
ria, que modifica o parágrafo 1• do art. 74 do Código de Processo 
Penal para incluir na competência do Tnõunal do Júri o julgamen
to de crimes CODb:a a Administração Pública. o Sistema Financeiro 
Nacional, a Seguridade Social e a Ordem Tdbut.ária. Votação 
adiada por falta de quorum. 

1994 

1.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 180' SESSÃO, EM 6 DE DEZEMBRO DE 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Mensagem do Presidente da República 
N" 374, de 1994 (n• 1.109/94, na origem), restituindo autó-

grafos de projeto de lei sancionado. 
2.2.2- Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
Projeto de Lei da Câmara n• 11 O, de 1994 (n• 1.339-C, de 

1991), que concede abono adicional de periculosidade aos cartei
ros, aherando o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

2.2.3- Comunicação da.Presidência 
Abertw:a de prazo de cinco sessões ordinárias para ofereci

mento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 110/94 (n• 
1.339191, na Casa de origem), lido anteriormente. 
. . Témõno do .prnzo, ·sem que tenha sido intexposto recurso oo 
sentido da inclusão em Ordem do Dia' do Projeto de Lei do Senado 
n• 34, de 1994. de autoria do Senador Aluízio Bezerra, que acres

- centa parágrafos ao artigo 2° da Lei D 0 7.986, de 28 de dezembro 
de 1989, apreciado conclusivamente pela Comissão· de Assuntos 
Sociais. À Câmaia dos Deputados. 

2.2A -Discursos do Expediente · . . 
SENADOR NABOR JUN/OR - Defesa da concessão de 

subsídios governamentais para o soerguimento da cultura da bor
mcba natural no Estado do Acre, em face do alcance socioeconô-
.mico desta atividade.. . 

, SENADOR ODACIR SOARES- Réflexões sobre a chama
da ~pobreza política~'. defmin~ a questão da cidadania e o poder 
econômico. - · · · · · · 

. SENADOR NEY MARANHÃO ~Opção popular pela de
mocracia confumada no último pleito:. Apresentando suas· des
pedidás à Casa, 'tendo em vista .a proximidade do término de 
seu mandato. 

.Sf\NAOOR HYDEKEL FREITAS - Defesa do Projeto de 
Lei do Senado n• ~2; de 1994, de autoria de S.Exa.; que dispõe so
bre a gratui~ .do. transporte de passageiros nos trens urbanos· e 
subUibanos • 

2.25 -Apreciação de Matérias . 
. Requerimentos n"s 940 e 941, de .!994, dos Senadores José 

Samey e .N~Ison. )Ved~~ ~ ep1 ~ anteriores. Aprova
dos, após. pareceres de plenário. 

Requerimentos n"s 938, 939; 943 e 945, de 1994, dos Sena
dores Dívaldo Suruagy, César Días; Díroen Carneiro e Mário Co
vas, lidos em sessões anteriores.· Aprovados. 

Requerimentos n"s 933 e 937, dos Senadores Chagas Rodri
gues e Júlio Campos, lidos em sessões anteriores. Aprovados. 

Requerimentos n"s 944, de 1994, do Senador Aluízio Be
zerra, lido em sessão anterior. AprOvado. 

2.2.6- Proposta da Presidência · 
Indicação dos Senadores Datio Pereira, Jonas Pinheiro, AiÍ

ton Oliveira e Valmir Campelo"para representai' o Senado nas sole.õ. 
nidades do 3()0 Aniversário do Parlamento Latino-Americano," á. 
realizar-se no Peru, nos dias 6 e 7 de dezembro do corrente ano. 
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Aprovada. 
2:1..7- Comunicações 
Do Senador José Samey, de ausência do Pals no penodo de 

1 a 8 do més de dezembro. 
Do Senador Nelson W edekin, de ausência do Pals, no pe

nodo de 4 a 9 de dezembro. 
Do Senador Júlio Campos, de ausência do País, no perlodo 

de08 a 23 de dezembro. 
Do Senador Olagas Rodrigues, de auS<!ncia do País, no pe

nodo de 3 a 18 de dezembro de 1994. 
Do Senador Dario Pereiia, de ausência do País, no período 

de 5 a 8 de dezembro. 
Do Senador V almir Campelo, de ausência do País, no peno

do de 5 a 8 de dezembro. 
Do Senador Airton Oliveiia, de ausência do País, no peno

do de 5 a 12 de dezembro. 
Do Senada: Divaldo Suruagy, de ausência do País; no pe

nodo de2 a 13 de dezembro. 
2:1..8- Oficio 
N" 240'94, da Liderança do Partido Progressista no Senado 

Fedeial, de indicação de membro na Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, na C<missão de Assuntos EconômiCos e na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

2:1..9- Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado n• 89 de 1994, de autoria do Sena

dor Joaquim Beato, que alte~a a Lei n• 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), estabelecendo prazo mínimo de filiação 
partidária pcua o registro de candidatos. 

2:1..10- Requerimento 
N" 946, de 1994, de autoria do Senador Hugo Napoleão, so

licitando que seja consid=do, como licença autorizada, o periodo 
de4a31 deootubro de 1994. Aprovado. 

2.3-0RDEMDODIA 
Projeto"de Lei da Cimam n• 137, de 1994 (n• 4.779/94, na 

Casa de origem), de iniciativa do Tn'bunal de Conlas da Uniãó, 
que dispõe sobre a criação de cargos e -funções Di Secrelllria do 
Tn'bunal de Contas da União e dá culnls providências. Aprovado 
com emenda de redação após pareeeres de plenáriO. sendo rejeita
da a emenda à ele oferecida, após usarem da palavra os. Sxs. Eduar
do Suplicy, Cid Sabóia de Carvalho e Jacques Silva. A Comissão 
Diretom para Redação Final. 

Redação Final do Projeto de Lei da Ciimaia n• 137, de 
1994. Aprovada. À sanção _ · · · · 

Projeto de Lei da Cimam n• 133; de 1994 (n• 4.699/94, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, qúe cria 
as Superintendências Estaduais do Instituto Nacional do Seguro 
Social- INSS nos Estados do Amapli e Roraúna, e dli ~lnls pro
vidências. Aprovado, ap6s parecer de plenário favodi.vel A sanção. 

Projeto de Lei da Cimam n• 138, de 1994 (ri• 4.172/94, na 
Casa de origem). de iniciativa do Presidente da República, que dis
põe sobre a transformação da Escola Superior de Lavras em Uni
versidade Federal de Lavras e dá aulnls providências. Aprovado, 
após pareeeres de plenário fava:liveis, teildo usado- da·paíavra os 
Srs. Júnia Marise, Epitlicjo Cafeteiia, Ronan Tito, Jaí:baS Passari
nbo e Esperidião-Amin. A !_8llção. 

Projeto de Lei da Cimam n• 139, de 1994 (n• 4.771/94, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dis
põe sobre a IIaDSformação da Escola Paulista de Medicina em Uni
versidade Fedeial de São Paulo e dli outras providências. 
Aprovado, após parecer de plenlirio favorlive~ tendo usado da pa
Javta os Srs. Júnia ~- Esperidião A.min, Jaroas Passarinbo e 
Cid Sabóia de Carvalho. A sanção. 

Projeto de Lei da Cimam n• 65, de 1994 (n" 3.801193, na 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Rep.íblica. que al
tera dispositivos do Código de Processo Civil, rela vos aos recur
sos. Aprovado, após parecer de plenário favorávE> J.. sanção. 

Projeto de Lei da Cãmara n• 66, de 1994 ,no ~.801/93, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República. que al
texa dispositivos do C6digo de Processo Civil sobre as ações de 
coosignação em pagamento e de usucapião. Aprovado, após pa-
recer de plenlirio favorlivel. À sanção. -

Projeto de Lei da Cimam n• 67, de 1994 (n• 3.803193; na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da ReJ'Íblica. que al
tera dispositivos do Código de Processo Civil sobre o processo de 
conhecimento e o ~so cautelar. Aprovado, após parecer de 
plenário favorável. À sanção. 

Projeto de Lei da Cimam ·n• 68, de 1994 (n• 3.810/93, na 
Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente da ReJ'Íblic3, que al
tera dispositivos do Código de Processo CiVil relativos ao proces
So de execução. Apro':_ado ,cpín emenda de tedação. ap6s parecer 
de plenário favorlivel A Comissão Diretora para Rerlação Final. 

Reda~ Fmal do Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1994. 
Aprovada. À sanção. · · · · · · _ . _ 

Requerimenfo n° 867, de 1994, do Senador Alfredo Cam
pos. solicitando, nos lermoS.cio art. 172, incisol; do Reo~:~~ ·=··· i~. 
temo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto -- Lei da '-
128, de 1994 (n• 4.147/93, na .Casa de origem;, quetr.insfom.... 
Companbia de Pesquisa de I<ecutsàs Minerais-'- CPRM em empre
sa pública e dá outras providências. Aprovado. 

Requerimento n• 1.207, .i< 1993, do Senador Beni V=s. 
solicitando a inclusão em 0:-jem do Día ·oo Projetó de Lei 00 ~. _, 
don•76,de ~993,_de., _ 'oo"Senad6rCé~O~.C(i.lt.alt;
redação de dispcs!l!vos o.. L<i rf' 6.360, de 23 de. se.tembr 
1976? que dispõe sobre a vigilância sanitária. a que. ficam sujc.:-;....R> 
OS medicamentos. as· drogas. ·os in'SUtllOS farmatêU:ticâs e 'cbfrêlà
toS, cosmétiCoS; saneantes e bUtJX>!: prOdutos; e dá óu'trils proVidêh-
ci.:..., ~ -,:;v.ado. · ' · · ·' : ' · · ---

.oy-urtimento n• 869', êle 1994, do Séxiador Alfredo c..~-.· 
pos. &v.ilcitando a inclusão em Otdem do I;> ia do Projeto de 'Lei da 
Câmara n• 37, de 1994 (n• 4.1"50/93, na Casa de origem), de inicia
·tiva do Presidente da República; qu"e dli rio'và 'rédação' ~o· artigo 1-• 
"da Lei n• 6.567, de 24 de seteinbio de 1978, alterildó péla )..éi D0 

7.312,de 16demaio_de 1985. Aprovado. · .- .. :. • · 
Requerimenton• 877; de 1994 ; âo Senador Magno Bacelar, 

solicitando a inclusão em Ordem do Dia do 'Prôjetb' de' Cei 'db 'Se
nado n• 42, de 1994- Comptementar,'de 'ailtotia 'dc>SenádOJ:-OdO
cir Soares. que dispõe sobre o "'""erdcio do direito de greVe- dOs 
servidores públicos da adm.inlstmção diretã(autárqnica uu·fundã·
cional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados; do Distrito 
Fedetal e dos Municípios, previsto no ai:t.·37, inciso VII dá COnsti' 
ti.tíção Federal e dá outras providênCias. ·Aprovado.· ' . · · ~. ~ -~ .· 

Redação Final do Projeto· de Lei do Senado ·IF142, de 
1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que·a'ctescenta pa
r.ígrafos ao art. 259 da Lei n• 8.069, de 13 de julho de-1990;q\le 
dispõe sobre o Estatuto da Crlança e do AdolE~scénte, 1e dá .oUtras 
providências. Aprovada. À Câmara dos Depotados. • · · 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 184, 
de 1993 (n• 1.568/91, na Casa de origem), que dispõe_sobre a con
cessão de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos cul
turais e artísticos Part pessoas idosas ou portadoxas de deficiência 
tísica. Apro~ado. A Cãmara dos Deputados. · · · 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, ·de 1994 (n~ 222/92. Di 
Câmaia dos Depotados), que aprova o texto do AcotdO Ortogrãfi
co da Língua PorOJguesa, assinado em Lisbóa, em !6 de dezembro 
de 1990. Votação adiada por falta de quorum.· após usaiem da 
palavra os Srs. Josaphat rvfarinho. Odacir Sbàres_. Jutany Magalhã-
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eseCidSabóiadeCarvalbo. FUNDAÇÃO Pe. URBANO THJESEN para executar serviço de 
Projeto de Decreto Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93 na radiodifusão sonora em :freqíiência modulada, com rms exclusiva

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão mente educativos, na Cidade de Novo Hamhlrgo, Estado do Rio 
de RÁDIO INDEPENDENTE L IDA. para expl= serviço de ra- Grande do SuL Apreciação sobrestada em virtude do tétmino do 
diodifusio sonora em freqüência modulada na cidade dç Lajeado, prazo regimental da sessão. 
Estado do Rio Graode do Sul Apreciação sobrestada em virtude Projeto de Decreto Legislativo n• 11. de 1994 (n• 265/93, na 
do ténn.ino do pnu:o regimental da sessão. Câmara dos Deput.agos), que aprova o ato que renova a permissão 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na outorgads à S.A. RADIO VERDES MARES, para explorar =vi
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão ço de radiodifusão sononl. em freqüência modulada na Cidade de 
outorgads ii RÁDIO CAPINZAL LIDA. para explorar serviço de Fortaleza, Estado do Ceará. Apreciação sobrestada em virtude 
radiodifusão sonoxa em onda média na Cidede de Capinza1 Estado do término do prazo regimental de sessão. 
de Santa Catarina. Apreciação sobrestada em virtude do témrino Projeto de Decreto Legislativo n•J2, de 1994 (n•3J9193, na 
do prazo zegimental da sessão. Câ:m.ara d.o~ Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 

Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na - FUNDAÇAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para exerutar 
Câmara doa Dc;pntados), que aprova o ato que renova a permissão serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulade na cidede 
outorgads à RÁDIO FRATERNIDADE LIDA. para explorar ser- de Sorocaba, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada em 
viço de xadiodifusão S!J!lora em freqüencia modulada na Cidade de · ·irtude do término do prazo regimental da sessão. 
Araras, Estado de São Paulo. Apreciação sob restada em virtude Projeto de Decreto LegislatiVo n• 18, de 1994 (n• 232193, na 
do téiiJlfu.o do prazo regimental da sessão. Câmaxa dos ~os), que aprova o ato que renova a concessão 

Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993 (n• 264193, na outotgads à RADIO ARAGUAIA LIDA. para explom serviço de 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a permissão radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ar.lguaína, Esta
de RÁDIO JORNAL DO BRASIL LIDA., para explorar serviço do do Tocantins. Apreciação sobrestada em virtude do témrino 
de radiodifusão sonora em freqüência modulads na Cidsde do Rio do prazo regimental de sessão. 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Apreciação sobres1ada em Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1994 (n• 254/93, na 
virtude do término do prazo regimental da sessão. Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 

Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273/93, na outotgads à 1V TOCANTINS L IDA. para explom serviço de ra
Câmara doa Deputados), que aprova o ato que renova a permisSão diodifusão de sons e imagens. (televisão) na Cidede de Anápolis, 
de RÁDIO LITORAL LIDA. para explorar serviço de radiodifu- Estado de GOiáS. Apreciação sobrestada em virtude do témrino 
são sonora em f=plência modulade na Cidsde de Osório, Estado do prazo regimental de sessão. 
do Rio Grande do SnL Apn:dação sobrestada em virtude do tér- Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93, na 
mino do prazo :regimental da sessão. Câmara dos Deeutados). que aprov!l o ato que renova a concessão 

Projeto de Decreto Legislativo n• 50, de 1993 (n• 277/93, na outorgade à RADIO MONTÃ.NliêS DE BOTELHOS LIDA. 
~ dos pepótados). que aprova o ato que renova a ou~ para ~plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
deferide ao SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇAO Cidede de Botelbos, Estado de Minas Gerais. Apreciação sobres
LIDA, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onde mé- tada em virtude do tétmino do prazo regimental de sessão. 
dia na Cidsde de Borraz6polis, Estado do Paraná. Apreciação so- · Projeto de Decreto LegiSlativo n• 24, de 1994 (n• 328193, na 
brestada em virtude do término do prazo regimental de sessão. Câmara do§ Deputadoa), que aprova o ato que outorga permissão à 

Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na FUt:fDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE DO SAPU
Câmara dos ~s). que a~a o ato que renova a concessão C,AI para executar seiViÇO de radiodifusão sonora em fieqüêucia 
outorgads à RÁDIO GRANDE LAGO LIDA. para explorar servi- modulada. com finS exclusivanienle educativos, na cidade de Pou
ço de radiodifusão sonora etn onde média na Cidede de Santa He- so Alegre, Estado de Minas Gentis. ·Apreciação sobrestada em 
lena, Estado do Paranã. Apreciação sobrestada em virtude do virtude do término do prazo regiment.al de sessão. 
tétmino do prazo regimental de sessão. - Projeto de Lei de Câmara ·n• 13, de 1991 -Complementar 

Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (n• 267/93, na (n• 223/90- Complementar, na Casa de origem), que regulamenta 
Câmara doa Deputados), que aprova o ato que renova a concessão o § Z' do art. 171 da Constituição FederaL dispondo OObre a edição 
outorgads à PAQUJITA EMPREENDIMENTOS LIDA. para ex- e o processo legislativo eles medides provisórias previstas nc> arL 
piorar serviço de radiodifusão sonora em onde média na Cidade de 62 de Constituição FederaL e dã outras providências. Apreciação 
Fioriano, Estado do Piauí. Apreciação sob restada em virtude do sobrestade em virtude do tétmino do prazo regimental de sessão. 
términodoprazoregimentalde sessão. · Projeto de Lei de Câmara n• 125, de 1991-'- Complementar 

Projeto de Decreto LesisJativQ n• 7, de 1994 (n• 308/93, na (n° 60/89-Complementar, na CaSa de origem), que disciplina os Ii
amara dos peputados), que aprova o ato que :renova a outorga mites das despesas com o funcioD.alism.o público. na fon:nã. do art. 
deferide à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LID,e.., para explorar 169 de Constituição FederaL Apreciação sobrestada em virtude 
serViço de :mc1iodifus3o sonora. em onda média na cidade de Tim- do téiJD.ino do prazo regimental da sessão. 
b6, Estado de Santa CataPDa. Apreciação sobreslada em virtude Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1991 - COmplementar, 
do tétmino do prazo regimental de sessão. de antoria do Senador Mansuéto de Lavor, que regulamenta o § 3° 

Projeto de Decreto LegiSlativo n• 9. de 1994 (n• 301/93, na do art. 192 de Constituição Federãl, que dispõe sobre a cobrança 
Câmara dos ~putados). que aprov!l- o ato que renova a concessão de juros reais máximos7 e dá outms providências. Apreciação so
oololgads ii RADIO E 1V TAPAI OS LIDA., para explorar servi- brestada em virtude do tétm.inO do prazo regimental de sessão. 
ço de radiodifusão de SODS e imagens (televisão) na Cidsde de Requeritnemo n• 484, de i994, do Senador Mairo MacieL 
Santar6m, Estado do Panl. Apreciação sobres1ada em virtude do solicitando a convocação do Presidente e do Secretário do Canse
término do prazo regimental de sessão. lho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro 

Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1994 (n°297/93, na Morelli, Bispo de Duque de Caxias e Doutor Heroert de Sooza 
Câmara dos Deputados), que aprova ""to que outorga permissão à (Bet.iDho), para prestar, perante o Plenário do Senado Federal, es-
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cl.arecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, es
pecialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as sugestões e 
medidas que o 6Igão proporá ao Senhor l'l:esi®nte da República, 
com vistas a enfrentar tão grave questão. ApreciaçãO sob ~"eStada 
em virtude do técn:Ín9 do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na 
Câmara dos Deputados), que 31prova o ato que renova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RADIO VlLA REAL LIDA.. para ex
ploxar serviço de xadiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Oliabá, Estado de Mato Grosso. Retirado da pauta nos termos 
do art. 175, "e", do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na 
Câmara dos Deputados), que ~prova o ato que renova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE 
SIA para explorax serviço de radiodifusão de sOllS e imagens (tele
visão), na Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Retirado da 
pauta nos tennos<do art. 175 ,_"e_", do Regimento lD.ter.D.~ 

Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na 
Câmara dos Depntados), que aprova o ato que outorga pennissão à 
RÁDIO MARIANA LIDA. para explmar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de 
Minas Genüs. Retirado da pauta nos tennos do art. 175, e, do 
Regimeoto Jntemo. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na 
Câ.m:na dos Deyutados), que aprova o ato que renova a Peilillssão 
outorgada à RADIO CULTURA DE PAULO AFONSO LIDA.. 
para explotar serviço de radiodifusão sonora em freqü.ência modu
lada na cidade de !'anJo Afonso, Estado da Bahia Retirado da 
pauta nos teunos do art. 17,5, e. do Regimef!t0 Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 20, Chl 1994 (n• 266/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pemris~ão 
outorgada à REDE NOVA TERRA _DE RADIODIFUSAO 
LIDA, atnalmente denominada REDE FENJX DE COMUNICA
ÇÃO L IDA., pari!. explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qilência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do 
Paraná. Retirado da pauta nos teunos do art. 175, e, do Regi-
mento Jntemo. _ _ ____ _ _ 

Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1994 (n• 292/93, na 
Câmara ~ Deputados)~ que aprova o ~o que renova a permissão 
da FM RADIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LIDA, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora ero,_freqüência modu
lada na Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuoo. Retirado 
da pauta nos termos do art. 175, e, do Regimento Jntemo. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 26. de 1994 (n• 344193, na 
Câmam dos Deputados)~ que aprova o ato que outorga petmissão à 
RÁDIO CAMPOS DOURADOS FM L IDA- para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em fi:eqüência modnlada na Cidade de 
Medianeira, Estado do Paraná.Retirado da pauta nos tennos do 
art. 175, e, do Regimento futemo. 

Pt~jeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1994 (n°296/93, na 
C!mara dos Deputados), que aprova o ato que outocga pennissão à 
RÁDIO SERRA NEGRA FM LIDA.. para explorax serviço de n
diodifusão sonora em freqüência modnlada na Cidade de Alterosa, 
Estado de Minas Gerais. Retirado da pauta nos termos do art. 
175, e, do Regimemo fu~o. 

Projeto de Resoluçãon• 3, de 1994:.cN,quedispõe sobre 
a estrutura administrativa da Comissão ~entar Conjunta ~ 
MercosuL Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do Regi, 
mento Interno. 

Ptojeto de Resolução n• 122, de 1993, de autoria do Se
nador Marco Maciel, que cria a ComisSão-de Ciência e Tecno- -
logia. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e,. do 
Regimento Interno. 

Projeto de Resolução D0 94, de 1994, de autoria do Senador 
Coutinho Jorge, que altera o Regimento Interno do Senado Fede
ral. ttansformando a Comissão de Educação em Comissão de Edu
caçãO. Ciência e TeCnologia. Retirado da pauta nos termos do 
art.175,e,doRegimentofutemo. 

Oficio. n• sn2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senai!Q Foderal solicitaçlio do Govemo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Lettas 
Financeiras do Tesouro do Estado de- São Paulo- LFTP, destina
das à liquidação de precatórios judiciais. Retirado da pauta nos 
tennos do art. 175, e, do Regimento futemo. 

Projeto de Lei da Câmara n• JS 1, de 1992 (n• 1.002; na 
Casa de origem), que dispêíe sobre a extirlção da contnõuição sin
dical a que se referem os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5AS2, de 1° de maio de 
1943 e dá outras providências. Retirado da pauta DOS termos do 
art. 175, e, do Regimeoto Jntemo. 

Projeto de Lei do Senado n•73, de 1991, de autoria do Se
nador Jutahy l\1agalliães, que dispõe sobre isenção do imposto de 
renda para bolsas de estudos de médicos residentes e remuneração 
de estudantes em estágio pata complementação de estudos univer
sitários. Retirado da pauta nos tennos do art. 175, e, do Regi-
mento Interno. - -

Mensagem n•314, de 1994 (n• 899/94, na origem), de 24de 
outnbro do corrente ano, pela qual o Senhor Presideme da Repú
blica submete à ®hõeração do Senado a escolha do Senhor V AL
DIR RIGHE1TO, para exoo:er o =go de Ministro Togado do 
Tribnoal Superior do Trabalho. Retirado da pauta nos termos do 
art. 175, e, do Regimento futemo. 

Mensagemn•349, de 1994(n°99J/94, na origem), de 11 de 
junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco)4 do .Senhor !';DSON 
RODRIGUES-CHAVES para exetcer o caigO de Conselheiro do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Retirdado da 
pauta nos termos do art.. 175. e, do Regimento Interno. 

2.3.1-CniDUIIicações da Presidência 
Término do prazo para oferecimeoto de emendas aos Proje

tos de Lei da Câmara n•s 96/91 (n• 3.998/84, na Casa de origem), 
216/93 (n• 3.569/93, na Casa de origem), 24/94 (n• (557/91, na 
Casa de origem), 43/94 (471/91, na Casa de origem), 51/94 (n• 
1.978/91, na Casa de origem), 120194 (n• 3.202/92, na Casa de ori
gem) e aos Projetas de Lei do Senado n"s 92/91 e 160/92, sem que 
aos mesmos fossem oferecidas eD:tendas. 

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

2.4- ENCERRAMENTO 

1994 
3 -ATA DA 181' SESSÃO, EM 6 DE DEZEMBRO DE 

3.1- ABERTURA 
3.2-EXPEDIENTE 
3.2.1- Requerimentos 
- N" 952, de 1994, de urgência para a Mensagam n• 369, de 

1994, que autoriza a contratação de operação de credito de US$ 
400.000.000,00, a ser celebrado entre o BNB e o BID. · 

- W 953, de 1994, de urgência para o Prqjeto de Decreto 
Legislativo n° 82194, que "aprova a alteração de contrato de em
prestimo acordada entre Fumas - Centrais Elétricas SA. e um 
consórcio de bancos alemães, pata transferir-recursos financeiros 
·destinados à construção da Vsina Nuclear Angra m para a Usina 
Nuclear Angra n~ e cria comissão de avaliação das atividades do 
setor DDclear"~ 



8112 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Dezembro de 1994 

3.3- ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n• 248, de 1!19?_ (n° 4.332, de 

1993, 'l" Casa de origem), que regulamenta o parágrafo 3• do art 
SO do Ato das Dispósíções Constilnciol!ais T1211Sit6rias, dispondo 
sobre a reparação de namreza econômica. Retirado da pauta nos 
teDD.oS do art.. 175~ e. do Regimento Intemo. 

3.3-1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Requerimento D0 952/94, lido no Expediente da presente 

sessão. Aprovado. 
- Requerimento n° 953194, lido no Expediente da presente 

sessão. Aprovado, após usar da palavm o Sr. Ronan Trto. 
3.3.2- Comurücação da Presidêncià 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se boje, às 

19 horas e IOmiDntos, ccitri Ordem-do Dia que designa. 

1994 

3.4-ENCERRAMENTO -

4 -ATA DA 182" SESSÃO, EM 6 DE DEZEMBRO DE 

4.1- ABERTURA 
4.2- EXPEDIENTE 
4.2.1- Requerimentos 
- N" 954, de 1994, de urgência para o Projeto de Lei da Câ

mam n• 136. di>I994 (n• 4.'80I/94, na Cisi de origem), que cria e 
transforma, no QUadro Pennanente de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Tra.ballio da 6• Região, os c3:rgos qrie · men
ciona e dá outras providências. 

- N" 955, de 1994, de UQlência para o Projeto de Lei do Se
nado n° 160. de 1992, que submete a nomeação do Secretário da 
Receita Federal à prévia aprovação do Senado Federal. 

43- ORDEM DO D1A -- · -
-Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1994, que dispõe sobre 

a responsabilidade da empresa na promoção da saúde -ae· seus em
pregados e dá outras providências. Retirado da pauta, nos ter
mos do art. 175, e do Regimento Interno, após parecer de plenário 
favorável com emendas ... 

4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Requerimentos n•s 954 e 955, lidos no Expediente da Pre

sente sessão. Aprovados. 
4.3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se h~je. às 

19 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia que desi~ 
4.4-ENCERRAMENTO 

1994 
5- ATA DA 183" SESSÃO, EM 6 DE DEZEMBRO DE 

5.1 - ABERTURA 
5.2- EXPEDIENTE 
5.2.1 -Ofícios 
- N"s 763 a 766/94, da Liderança do PPR, na Câmara dos 

Deputados. referente às indicações de Membros em Comissão 
Mista destinadas a apreciar as Medidas Provisórias n"s 706, 707, 
708 e 709/94, respectivamente. 

5.2.2- Requerimentos 
- N" 956, de 1994, de UQlência para o Projeto de Lei do Se

nado n• 112/93, que altera o art. 19 da Lei n• 6.001, de !973, dis
pondo sobre o ptOCCSSO Para a demarcaçãO das terras indígenas, e 
dá outras providências. 

___ _ _.,- N" 957, de 1994, de urgência para o PrOjeto de Lei da Câ
~ g0 117, de 1994,_que ahera dispositivos do Decreto-Lei n° 
227, de 28 de fevereiro de J967. -

53- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei doSenado_n• 83, de 1993, que altera o ar'- 48 

da Lei n° 4.504. de 10 de novembro de 1964, para pennitir a redu
ção do imposto incidente sobre terras arrendadas. Apreciação so-o 
brestada, após parecer de plenário favorável, sendo aberto prazo 
para recebimento de emenda. 

5.3.1- Matérias apredadas após a Ordem do Dia 
Requerimentos n"s 956 e 957/94, lidos no Expediente da 

presente sessão. Aprovados 
5.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
5-4-ENCERRAMENTO 

6- ATO DO PRESIDENTE 
N" 368, de 1994 
7 -ATO DO DffiETOR-GERAL 
N" 143, de 1994 
8- MESA DIRETORA 
9- LíDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Ata da 179a Sessão, em 6 de dezembro de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária_.. da 49• Legislatura 

- EXTRAORDINARIA- - --
Presidência dos Srs.: Júlio Campos e Nabor Júnior 

ÀS 10 HORAS E-30 MINUTOS, ACHAM-sE PREsENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Affonso Camargo- Allton Oliveira- Alexanch:e Costa
Aluízio Bezerra -Carlos De"Carli -Carlos Patrocínio- César 
Dias - Coutiilho Jorge - Din::eu Ouneil;9 - Eduardo Suplicy -
Epitácio Cafeteira - Esperidião · Amin - Gilberto Miranda - Gui
lherme Palmeira- Humberto Lucena- Intpuan Costa Júnior- Jac
ques Silva - Jarllas Passarinho - João Calmon - João França -
João Rocha- Josaphat Marinho- Júlio Campos- Júnia Marise
Levi Dias - Lourival Baptista- Lucídio Portella- Magno Bacelar 
--- t.farluea-Pin.to---M"-.:dlrício Borrêa ~~Mauro-Benevides---- -Moisés 
Abrão- Nabor Júnior- Racbid Saladanba De<zi- Raimundo Lira 
-Raimundo Duarte- Ronaldo Aragão- Ronan Tito 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- A lista de presença 

acusa o comparecimento de 30 ·s~.-Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

- Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoS-tiabalhos. 
Sobre a mesa. requerimerito -(jue seiá Iido pClo sr. 1 o SeCre-

tãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 945, DE 1994 

ExcelentíssimO Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DígillsSiiri.ii Pri:Siãi:iite oo S'enidil Fedml 

Nos tennos do § 1 o do art. 13 do Regimento Intemo, solici
to- seja considerada licença autorizada as ausências aos trabalhos 
do Senado Federal nos dias 1•, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 
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25y 28, 29 e 30 do corrente. em viturde de compromissos políticos 
no meu Estado. 

Brasi!ia, 6 de dezembro de 1994. --SenadOr Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A votação do re-
querimento fica adiada por falta de quorum. 

Há otadores inscritos~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pronuncia o se

guinte discutSO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, $ry e 
Srs. Senadores, desejo fazer um registro, da tribuna do Senado, 
acexca de um trabalho que me foi atribuído, no âmbito da Comis
são de Assuntos Econômicos, e sobre o qual me debrucei com um 
grande interesse e com absoluta dedicação. 

Antes de fazer esse comentário, que versá sobre a emissão 
de bônus do TesoUro Naclonal para serem comercializados no sis
tema fmanceiro futernacional, quero também fazei rapidamente 
um outro registro, independentemente das preocupações partidá
rias e institucionais que ocorrem a· Parlamentares. especialmente 
depois da decisão do Supremo Tribunal Federnl. na última quarta-· 
feiia. Entendo que., não obstante o quanto de chocante esteja conti
do nessa decisão. o Senado deve organizar uma pauta de trabalho 
em conjunto com a Câmara, uma pauta de trabalho em termos de 
sessão conji.Jntã_- do Congresso Nacional e uma pauta pr6pria de 
prioridades paxa encerrar esta Sessão Legislativa - que pam 2/3 
dos Srs. Senadores sexá. o término da Legislatura -. de maneira a 
podermos, como fazemos todos os anos. prestar contas às nossas 
consciências e à sociedade, como é do nosso dever. 

Este é um rápido registro que faço no iniciO das minhas pa~ 
lavras. 

O que desejo incluir como sendo matéria prioritária é a 
qu~tão da autorização para--que o Gove-mo Federal emita bônus 
do Tesouro Nacional. bônus estes que serão, uma vez emitidos, 
comercializados no sistema fmanceko internacional 

O Se!llldo Federal, de !991 para cá, prestou um grande ser
viço ao País, colaborando com o processo- de reinserçio do Brasil 
no sistema fmanceiro intemacional A~. ~vamos sucessiva
mente os· acordos dos juros atrasados da divida externa, aprova
mos o_ acx:n:do _com o chamado Clube de Paris e o a.Coxdo do 
principal da divida externa com os bancos. _ço~, ou seja, 
com os Oanéos privados. Aprovamos, ainda, resolução versando 
sobre o residuo desses juros atrasados. Ou seja, o Senado colabo
rou ativamente para que o Brasil obtivesse a sua reinserção na. eco
nomia intem,acional; o Senado teve pareceres elaborados e 
aprovados no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos com_a 
participação direta de um grande número de Senadores. Faço ques-
tão de enfatizar sempre: Da aprovação do primeiro acordo, foi des
tacada a participação do Senador Fernando Henrique Cardoso -
que nãotiuba qualquer vinculação com o governo da época-, dos 
Senadores José Fogaça, Elcio Alvares, Ronan Tito e João Rocha, 
que trabalharam para a elucidação de cada_ ponto que nos separava 
do sistema fmanceirci Internacional O Brasil havia sido colocado 
em uma espécie de apartheid econômico -deSde a moratória de 
1987. 

Ora, todo esse esf~ terá agora um PasSO -imPortante a co
roá-lo, que é a emissão de papéis do Governo brnsileiro, ou seja, 
do Tesouro brasileiro para serem vendidos no sistema f~ceiro 
internacionaL Qual é a importância desse fato? Apelllls a saida do 
apartheid econômico? Não, há uma im.J?óitâiicia muito maior: te
remos vasos comunicantes a mostrar a discrepância das taxas de 
juros, o que é da maior importância para a economia brasileira. 

Os tírulos com os quais as estatais brasileiras t~ procurado 
recurso no sistema fmanceiro ioternacional têm pago juros de 8%. 

9% e 10% ao ano, e o Brasil convive com uma taxa & juios !"eiis. 
ou seja, juros além da inflllção, que fica entre 30%. 50% - ji hou
Ve casos-de 100% "aó ano. Ou seja, o empresário brasileiro. bem 
como o agricultor~ nesse nosso sistema conímãdo, tem sido extor
quido por taxas de juros absuidas. 

Com a emissão dos primeiros bônus- e a primiir2.-soücita~ 
ção ·do Governo Federal é no sentido de emiti! O eq.Jiv:dente a 2 
bilhões de dólares de titules, com prazo de vencimenw de cinco 
anos - experimentaremos uma taxa de juros mais compatível com 
o processo produtivo, mais compatível com a realidade .do juSto 
ganho que recursos financeiros possam pretender obter no sistema 
financeirO internacional e no sistema fmanceiro nacionz.l.-

Olamo a atenção do Senado Federal para a !:c:~portância 
desse tópico.-Colnbinei, há poucos minutos.. com o se:n'ador João 
Rocha que, na próxima quinta-feira, quando contaremos cvm a 
presença de representantes do Ministério da Fazenda, do Tesouro 
N8cional, di· Procuradoria ..Geral da Fazenda Nacional e Co Banco 
Central, b:ataremos desses assuntos. Espero que na próxima sema
na se possa agendar a delibe!:ação, por parte do Senado, daquilo 
que a Comissão de Assuntos Econôm.icos eventualmente venho. a 
aprovar quanto a essa matéria. 

Trago aos meus pares duas informações, portanto. A pri
meira é-a reiteração de que devemos elabor.u' pauta Icicima d~ as
suntos para dehberação até o fmal desta Sessão Legislativs.. Temos 
o Orçamento. matéria da competência do Congresso Nacioriz.l. A 
Câmara dos Deputados deve ter elabotado a sua pauta mbi:na de 
as"ffiitos. Creio que nós., no âmbito do Colégio de Líderes do Se
nado, devemos fazer algo assemelhado para concluirmos esta Ses
são Legislativa e esta Legislatura, repito, com a convicção de que 
um minimo de questões venham a ser postas par<! de1ibe!?.ção. 
qualquer que seja ela. 

Finalmente, peço que este tópico e&peclfico- solicitação de 
autorização para emissão de bônus do Tesouro Nacional a serem 
comercializados no mercado financeiro internacional - seja um 
dos prioritários,-dada sua importância para a economia bra.c:~eira. 
Os vasos comunicantes- repito- que serão estabelecidos ..., âcJ per
mitir que a ecooomia brasileira passe a conviver com !!m.:a tzx:_a de 
juros realista e compatível com o que é cabível nu:::na economia 
que apresenta sinais de recuperação niuitO viSíveis, como é ·o ciSO 
da econoinia brasileh:a. -

A-Sr" Júni3. Marise- Permite~ me V. Ex .. um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. ESPERIDIÃO. AMIN - Com a maior satisfação, 
eminente Senadora Júnia Marise. 

A Sr* Júnia Marise- Ouço-atentamente o pror.unc!2.::.ne;::n.o 
de V. Ex•, mediante o qual manifesta suas preocupações e!:..'l :rela
çio a várias questões de interesse uacional: a economie. do nosso 
Pais, a definição de uma agenda de decisões por pa,."te d.~sw Sena
do da República, eofun, um leque de preocupações 'I'"' c"''"""lle 
paiiam sobre todos que neste momento estão preocupa&>s cem o 
futnro do oosso Pals. Nobre Senador Esperidião Amio, V. E '. 
com propriedade, tnlz a debate temas de grande import..âDcia p.:.... _ o 
futmo do BrasiL Tenho em mãos um documento? intitulado "Ce
nários Prospectivas: 1995 - os 12 trabalhos de Femor..eo Henri
que", por intermédio do qual o Presidente eleito aborda_ a questão 
salarial, o Orçamento de 1995. a desindexação da economia, are~ 
_fonna constitucional, a privatizaÇão, os bai:J.Cos estaduais. o siste
ma fmanceiro, a refotma administrativa e outros temas. Tenho 
certeza -de que, a partir do próximo ano, teremos novo ciclo não 
apenas na economia do nosso País, mas também na vida po1ític2., 
uma vez que as propostas e compromissos aprovados pelo eleito
rado brasileiro no dia 3 de oUtubro, que ensejaram a eleição do Se~ 
nador Fernando Henrique, abrangem ex ata mente o_ compromisso 
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tácito que S. Ex• faz em relação a esses pontos vitais parn a vida 
nacional Imagino que quem tem a homa de disputar o cargo de 
Presidente da República- e V. Ex• a teve; acompanhei os progra
mas eleitorais e tomei conhecimento das propostas que V. Ex.• 
apresentou, a maioria das quais aplaudo- tem conhecimento de 
que a opinião p.í.blica cria uma expectativa salvadom pm:a o País 
em relação a esses pontos vitais da vida nacional: o resgate da dí
vida social e a economia. Certamente, o Senador Fernando Henri
que está preocupado com a cox:reção dos rumos que precisa ser 
feita em relação ao Plano ReaL Convivemos, no passado, com o 
que se chama ágio, a grande desobediência civil deste País .. Agora, 
estamos vivenciando isso de novo. Para quem- como V. Ex•, eu, 
todos os Senadores e toda a opinião pública do Bnisil - deseja 
uma economia estável, um plano definitivo, perene para o nosso 

· Pais, não deseja mais continuar conviVei:t.do com essa cultura infla
cionária. Certamente, estamos diante de uma expectativa e com 
uma esperança. na certeza de que não seremos frustrados nova
mente. Portanto, sem: pretender alongar-me muito, cumprimento 
v. Ex· por essa análise detida que fez sobre algumas questões e te
mas tão importantes J?Oil' o Congresso NacionaL o Senado da Re
pública e, sobretudo, o futuro do Brasil. Comungo com essas 
mesmas expectativas no sentido de que possamos oferecer ao País 
as alternativas que o povo espera do Governo de Fernando Hemi
que. Falei várias vezes desta tribuna, e cobrei do Presidente da Re
pública. dos Mini:itéríos envolvidos com a questão social, 
progmmas de moradia popular. Encemt.-se este GõVeD:to sem a 
construção de uma moradia popular para os brasileiros que não 
têm casas par.1 morar. Cobramos aqui, por várias e inúmeras ve
zes, soluções emergenciais para a questão da área da saúde. A im
prensa cobrou e vem cobnmdo a mesma coisa. Quantas vozes, 
neste plenário, se fizeram ouvir, exigindo providências por parte 
do Governo Fedetal J?Oil' sanar os graves problemas da área da 
saúde do nosso País? Enceri:amos o Governo, enc:en-amos o ano e 
a saúde continua a mesma, doente, na UTI de uma sociedade que 
falece às portas doo hospitais públicos. Portanto, temos essa ex
pectativa.. e a anâlise que V. Exa faz desses temas é mlportante não 
apenas para. ferir o sentimento naciOnal mas. sobrettldo, para trazer 
à hlz dos d.ebat~ e das discussões questões tão rel~vantes para a 
vida de todos os btasi!eiros-

0 SR- ESPERIDIÁO AMIN- Agradeço, nobre SenadOra 
Júnia Marise, suas colocações, contribuições muito- relevantes, 
aiXOPrladas, judiciosas e lúcidas a respeito do tema que modesta
mente enfoco- Agrndeço pelas palavras alusivas à minha própria 
participação na campanha eleitoral de 1994 e conflmlo a impor
tância do tema dívida social, que V. Ex• aqui abotdou. Realmenle, 
o nosso déficit habitacional, diante da absoluta falta de reall"SOS 

para a construção de casas populares. e o nosso estado de falência 
qàanto à questão capacidade de atendimento ao brasileiro nos 
equipamentos públicos destinados à assistência a saúde são um 
atestado de que essa dívida social é uma das questões mais graves 
com as quais o Brasil vai se debater, com as quais a sociedade bra
sileira e o governo terão que se confrontar nos pnSximos meses. 

Sem dúvida alguma, constatamos que a sociedade brasilei
ra, o eleitorado, o JX'VP IQallifestaram a sua esperança. posto que o 
simples convívio por três meses com a estabiP,dade da moeda foi 
suflciente para obter não apenas a compreelisão mas, acima de 
rudo, a aprovação da sociedade brasileira para uma proposta. E é 
nesse contexto qoe eu gostaria de inserir a minha reflexão sobre o 
qoe vão significar para os custos fmanceiros do processo produti
vo, do processO que pode gerar emprego, os illcidentes de redução 
de nossas taxas de jn:os, que serão acelerados pela emissão e colo
cação dos Mnus no mercado fmanceiro intemacional. 

Agradeço a atenção de todos os meus nobres Pares-. 

O Sr. João Calmon- Permite-me" V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Ouço, com grande emo
ção e satisfação, o ilosso querido amigo, o nobre Senador João 
Calmon-

0 Sr- João Calmon- Nobre Senador Esperidião Amin, y_ 
Exa aborda, nesta sessãg matutina, problemas nacionais de trans
cendental importância. E pena que o plenário não esteja com todas 
as suas poltroiias ocupadas com representantes do povo, atentos 
diante desse grito de alerta que V. Ex a repete- creio- pela vigési
ma ou pela trigésima-vez, sem alcançar a merecida repen::ussão. A 
nobre Senadora Jún!a Marise. em seu magnífico aparte aõ díScurso 
de V. Exa, concordou ÍDf.eiramente com as suaS-teses. dando uma 
ênfase especial ao problema da divida social. Wao sei. nobre Sena
dor Esperidião Amin, por que o País- teima em ficar surdo diante 
de clamores que partem de tantas áreas que estão no limiar de uma 
débâcle, a começar pela área que tem constib.IÍdo. ao longo de 
duas d_écadas, a minha obsessão, que é a área da educação. O Mi
nistro âa Educação. Professor Muríl.io Hingel, proclama com a 
maior ênfase, com a sua autoridade de titular dessa Pasta de tão 
lranscendental importância, que a educação no Brasil estli falida, 
que a sua situação tende a piorar cada vez mais. Recolhemos a im
pressão de que S. Ex• está fazendo um comentãrio de rotina. sem 
maior importância, sem maior proftmdidade. Tudo isso me leva 
não ao limiar do desânimo. mas, ao contrário, tudo isso me dá no
vas forças para. dentro das minhas notórias limitações, continuar 
nessa luta que é de i~cia realmente transcendental. Ou va
mos ganhar essa luta oo ninguém poderá evitar uma convulsão so
cial no BrasiL CostUmo repetir que essa conwlsão sOcial ainda 
não começou --pode parecer paradoxal, mas não é - precisamente 
porque, como nunca se deu prioridade à Educação -neste País, o 
povo não está, devidamente preparado para uma reação do tipo 
traumatizante. Nobre Senador Esperidião Amin, eu acompanho a 
sua fulgmante carreira política desde que eu o conheci como Go
vernador do Estado de Santa Catarina_ Depois de um hiato, volta
mos-à nos encontrar aqui; no plenário do Senado. Mas devo dizer. 
Jbe que ainda não tive a oportunidade de proclamar essa verda
de que foi anunciada, que, ao ouvir, durante a campanha presi
denciAl. 11 sua pregação, a defesa das suas teses. vi confirmadas, 
pelo menos sob o meu ponto de vista, as previsões que fiZ em 
numerosas conversas com V. Exa- em Florianópolis, aqui no 
plenário, ou na sala de café. Graças à sua coragem, ao seu pa
triotismo, à sua objetivídade, _à sua perseverança, sem tentar de
sem:Peiil:iar um papel de pitonisa, posso prever que, um dia -
que C$pero não seja remoto -, a sua pregação será coroada de 
êxito no mais alto nível da República ... 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, Senador. 
O Sr- João Calmon- _ .. e Y- Ex' alcançarl a Presidência da 

República Federativa do Brasil. E este o testemunho que desejo 
dar nesta sessão matutina. coin tão poucos- Colegas presentes. V. 
Ex• não precisa de plenáriC?S rep~etos para _CODtinuar:_a sua prega
ção, sempre com um único objetiVo: a defesa do interesse-de: nosso 
País, agora e em relação também às fulimls gerações. Muito obri
gado e meus J?Oillbéns. nobre Senador Esperidião Amin-

0 SR- ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço suas palaVI3S, 
nobre Senador João Caimon, especialmente quando parte de al
guém com o elenco-de setViços prestados que V. Exa apresenta, 
elenco esse que orgulha os seus amigos, entre os quais me incluo, 
os ·seus admiradores, entre os quais eu pretendo pontificar, e, aci
ma de tudo, perante aqueles que guardam regism> dos bons servi-
çoS prestados à sociedade brasileira- · · 

Muito obrigado, Sr- Presidente. (Muito beml) 
O SR- PRESIDENTE (Nabor Junior) - Concedo a palavra 
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ao nobre Senador Louriv_à.l Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPllST A (PfL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, existé tio 
Brasil uma guerra silenciosa, à deriva de comando, que tem viti
mado, anualmente, cerca de 50 mil pessoas. Esse conflito é repre
sentado pela já denominada "batalha do trânsito", 01,1de_ campeiam 
a imprudência, a impericia, a íitesponsabilidade e a falta de rigor 
na fiscaliz.ação: Esses fatores eslão asso....-iados a outros, çomo o 
deplorável estado de C()Ilservação das estradas, a deficiência de si
nalização e a negligência no estado de manutenção dos veículos. 

Sr. Presidente, além da grande preocupação que devemos 
ter com a incidência de sinistros no trânsito em nosso _Faís, causa
nos revolta compara.m1os as nossas estatísticas sobre acidentes 
com as de outros países do mundo. O Brasil~ realnlente um rec-or
dista em acidentes de trânsito e mais recordista ainda no que se re
fere à impunidade quanto aos resJX>nsáveis por esses acidentes. Li, 
recentemente, que apenas 1% dos culpados são fma.lm_ellte conde
nados e punidos pela Justiça. 

Ocorrem, anualmente, 1 milhão d~ acidentes entre nós, mu
tilando e ferindo mais de 300 mil pessoas, matando 50 mí1 e cau
sando um prejuízo de mais de 4 bilhões de dólares à sociedade e 
uma dimensão inquãntificável de perdas afetivas, lágrimas, dores, 
luto e orfandade. 

Álcool e excesso de velocidade são Os dois grandes estereó
tipos da imprudência e da inesponsa.bilidade criminosa. Pessoas 
inabilitadas ao volante- principalmente adolescentes, com a coni
vência dos pais- é um outro fator de risco. além da aversão cultu
ral do brasileiro ao cinto de segurança. que em oult'O-S países, ::J.i::n 
de obrigatório, é de plena aceitação, uma atitude nOlllllll do motorista. 

Sr. Presidente, em nosso Pais convivemos indiferentemente 
com essa catá~ofe.. como se a nossa consciência, a consciência 
das autoridades e a consciência naCional estivessem anestesiadas, 
em estado de let.a.tgia. Não é possível que continUemos com essas 
estatísticas mórbidas e revoltantes, que registram, por ano, um 
morticínio superior às perdas militares dos Estados Unidos em dez 
anos da guen:a do Vietnã, e da Trlplice Aliança na gueua do Para
guai, em igual tempo. 

O trânsito no Brasil vitima mais gente do que o total de bai
xas militares já havidas em todas as guerras e revoluções de que 
participamos. 

Sr. Presidente, faço este pronunciamentO-preocvpado com o 
lamentável desempellho do trânsito entre nós e chamando a !iten
ção do Govemo e das autoridades no sentido de que s~ melhore o 
estado de conservação de nos.sas Cstradas e se -promova um amplo 
processo educativo de segunmça e fiscalização do trânsito, entre 
outras medidas rigorosas, para que se reduza, radicalmente, esses 
números assustadores de sinistros e mortes, porque os meios mo
Qernos de transporte foram criados como uma conquista do pro
gxésso e da civilização e não cómo uma constante ameaça :irres-
ponsável à vida das pessoas. (Muito bem! Pa,bnas.) ~ 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Junior) - Con<edo a palavra 
ao nobre Senador Ronalào Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (Pl\IDB-Rb. Pela ardeiD
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, durante toda esta Legis
latura, falou-se muito no problema diãrio nacional: as estradas. No 
Brasil. dutante um certo tempo. a imprensa divulgou muito a situa
ção precária em que se encontravam as estradas brasileiras de Nor
te a Sul, de Leste a Oeste. Tanto as estradas que vão do SuJ para o 
Norte, do Sudeste para o Sul, como as do Centro-Oeste pam o 
Norte encontram-se em situação de penúria, onde se -perdem, além 
de vidas huma.nas, ma~ etc. Isso tudo, __ apesar da chamada 

"operação tapa-bwaco'' do Governo Federal. além de muitas outras. 
Nós, que somos Representantes da região Norte do Brasil, 

especificamente de Rondônia, temos uma grande preocupação 
com a BR-364~ que é um corredor de saída de mercadorias produ
zidas naquela região. É uma estrada (pie vai do Mato Grosso até o 
Acre; sendo, portanto, de vital jmportâricia para o desenvolvimen
to daquela região. Temos tam.Oéiii nessa malha viária nacional uma 
estrada que estã quase desaparecida. a BR-317,que liga Porto Ve
lhoaMãDaUs.. 

Mas,- boje, Sr. Presidente, Sr'"s e Srs. Senadores, quero me 
reportar à BR~364, no trecho compreendido entre Vilhena e a divi
sa com o Estado do Acre. O trecho entre Vilhena e o, Municlpio de 
Cacoal foi cOncluído, tomando a estrada trafegável, mas _existe uni 
trecbo entre o Município de Cacoal e-o Mulricípio de Jaru que se 
encontra praticamente ihtr.ú'egável, em péssimas condições. 

Eu queria. neste üístan.te, chamar a atenção do Ministério 
dos Transportes, em especial do DNER, para a necessidade urgen
te, nesta fase do ano em que o índice pluviométrico na região se 
toma muito alto, trazendo problemas para as estrada.s, sobre a ne~ 
cessida~ de se adotarem algumas medi~ de se fazer alguma 
coisa. E necessário que o Gov~mo federal_, através ·do TINER. 
tonie alguma providência para que aquela es!nl.da tenha condiçõecS 
de trafegabilidade. 

A BR-364 foi dividida. e o trecho de Porto Vellio até 
N_ova Vida ficou sob a fesporisabilidade do 5° BEC. Ma."S. -na
quele trecho~ é necessáriO providências urgentes para que a es
trada não Venha a causar mais desastres, mais acidentes, do que 
está causando boje. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores. esse meu- p!onun. 
ciamento é um alerta para os órgãos- responsáveis. ~ao se poU-
mais tolerar que as providências só sejam tomadas depois que as 
estradas ficam totalmente prejudicadas. em situação crítica. A ma
rutenção e reCuperação das estradas btasileiras, das BRs, é vital 
para o desenvÓlvimento nacional. A BR-364 é vital para o desen
volvimento da Amazônia Ocidental. é vital para o desenvolvimen
tO dos Estados aos auais atende. 

Sr. PresidenW, fi~ aqui o nosso"alerta, o nosso chamamen
to para que o GovernO F~ se sens~ilize para esse grave pro
blema da BR-364 no trecho já citado. 

Muito obrigado, Sr- Presidente. 
O SR. JOSAPHA T MARINRv - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. ~ 
~ O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo i palavra 

ao nobre Senador JosaJ?hat Marinho. 
_ O SR. JOSAPHA T MARINHO (PfL-BA. Pela ordeiD
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. a imprensa, hoje, comen
ta a existência de umà "operação tartaruga" no Senado, isto é, co
menta que, em vista do propósito de promover-se a elabotaç:ão de 
uma. lei de caráter politico, o Senado estaria decidido a lill>-decidir 
nada mais enquanto essa. lei não fosse elaborada oo proposta. 

EstoU coD.veriCido de que tal não: ocotre. 
~ ontem, estive na casa. participei de discussões em· 

tomo da decisâ<> política, e disso não se cogitou. Mas a vetdade é 
que a notícia nos deixa em má posição na opinião- pública. 

A discussão em torno da :medida política: é um ptoblema in
temo da easa. eslá sendo tratado. Decerto não repercutirá de ne
Dhuma maneira nos trabalhos regulares da Casa. Mas, em face do 
comentário público, que deixa mal o Senado, eu desejaria exala
mente pedir a V. Ex' que solicitasse aos nossos colegas que. par.;, .. 
sessão da tarde~ todos aqui estivéssemos, de maneira que a pauta 
de trabalhos pudesse ter curso. 

Evidentemente, ·a Casa nãO misturará uma coisa com a ou
tra. O comentário da imprensa;-entretanto? nos deixa mal se nãore-
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tomarmos normalmente os trabalhos. 
O Sr4 Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte, 

nobre Senadoc Josaphat Marinho? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 
O Sr. Mauro Benevides- Pelo que sei, V. Ex"', no fmal de 

seu pronunciamento, dirige-se à MesL Portanto, utiliza regimen
talmente o prazo que lhe é destinado para fazer qualquer tipo de 
pronunciamento. Mas me permito dizer a V. Ex .. que a Ordem do 
Dia, já publicada. prevê a apreciação de várioS projetos, como 
ocorreu na tarde de ontem, projetos que jã.-Se arrastam há algum 
tempo, referentes à concessão de rádio e televisão. Agora, estamos 
nos defrontando exatamente com a falta de quomm para delibera
ção. Neste inslallte, por exemplo, há 32 Srs. Senadores na Casa; 
faltam. portanto, aqueles nove que completariam o ciuorum desti
nado a qualquer votação. V. Ex"' estava ausente, cumprindo outras 
tarefas parlamentares inerentes ao próprio desempenho do seu 
mandato- havia viajado para a Bahia -, quando o Senador Ronan 
Tito, ptesidido o Senado pelo Senador Chagas Rodrigues, sugeriu 
que a partir daquele instante voltássemos as vistas parn. a decisão 
do Supremo Tn'bunal Federal, que.envolvia a inelegibilidade do 
Presidente da Casa. Mas, naturalmente, S. Ex• ciramscreveu sua 
intervenção à tarde daquela quinta-feD:a, quando um estado de es
púito maiCadamente emocional dcminou esta Casã. Na sextã~fei
ray como V. Ex• sabe, habitualmente não se proceSsa a Ordem do 
Diay até por uma- preceituação regjmental; e ontem havia na CaSa: 
apenas 20 Srs. Senedores. Espemnos que -a·partir do meio-dia de 
hoje, como sempre acontece, tenhamos condições de reunir núme
ro para iniciar a apreciação de atgumas matériaS ~ :iitclusive - se 
for o caso-, do cogitado projeto de lei que camcterizaria a anistia 
daqueles Pariamentares - Senadores e Deputados - que, por ven
tura, tenham se utilizado dos serviços do nosso centro gráfico.. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Agr.uleço-Ihe pelo 
aparte, nobre Senador, que conímn.a o que vinha esclarecendo. 
Não houve qualquer dec~o na Casa cjUe detemúnasse a paralisa
ção dos nossos tr.lbalhos. E por isto qoe estou especificando, para 
evitar a continuidade do equívoco perante a opinião p6blica, que a 
Mesa assinale a necessidade da presença dos .. ,~~- Senadores. O 
problema político está sendo tratado entre os partidos. Os traba
lhos do Senado prosseguirão nor:malmente, assim como, ainda 
agora, acaba de prever o nobre Senador Mauro Benevides - e é 
esta a expectativa que manifesto apenas como uma ressalva de 
nossa parte para a opinião pública. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnioc)- A Mesa acata a in
gestão de V~ Ex• e comunica qu~ já Se- eDContram na Casa 36 SIS. 
Senadores. E bem provável que pars a sessão ordinária de h~e à 
tarde tenhamos número suficiente para deliberação sobre as maté
rias que se encontram na pauta da Ordem do Dia. 

Concedo a palaVIa ao nobre Senador Júlio Campos. , 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente. sn e Sts. Se
nadores, lendo boje o Jornal de Brasilia, na página destinada à 
opinião, tomamoS· coiihecimento do artig_o assinado ~lo escritor 
Ignácio de Aia.gão, intitulado O caso Humberto Lucena. 

No seu artigo, o escritor faz uma análise do assunto polêmi
co que no momento é discut!do por estas duas Casas do Congresso 
Nacional e pela sociedade bxasileira. Diz ele: 

É normal que, ao leitor, interesse saber por que o 
Supremo não conheceu e, por conseguinte, não julgou o 
mérito do recurso extxaordinário interposto pelo Senador 
Humberto Lucena cont:J:a a decisão do TSE, o qual, re
vogando a decisl!o favorável do TRE da Par.u'ba, deu 
pela proeedência da deuóncia formulada pelo Ministério 

Público Eleitoral daquele Estado. A conseqüência D!án~ 
ca da rejeição desse :recurso pelo Supremo foi a ~va
lência da decisão do TSE que importara na cassaçãc do 
:registro da candidatura do Senador à reeleição, nas elei
ções de 03 de outubro último, desaguando lla perda do 
mandato nelas conquistado. As razões de Lucena, no re
cursO extraordináiiO-preparado ~ uma plêiade dos me
Th.ores advogados do País, entre os quais o ex -Presidente 
~ Supremo, Ministro Rãfael Mayer, centraram-se prcE
miD.amJ.enl~ no fundamento de que o apeio do proclJ.r2.· 
dor regional paraibano havia sido interposto fora do ora
zo. tomando.se pois intempestivo e fazendo con.!l.g'..I-rar
se, a favor do Senador, o princípio da "coisa j'Jlgada". 
cuja intocabilidade está inscrita como direito cor.stitu
cional assente e io:emovível. 

A perda do prazo decorria. segundo o recursc. do 
fato de o procurador ter tomado ciência do ac&dão do 
TRE paraibano na data em que o mesmo fora proferido e 
s6 tempos depois, fluído o prazo recursal, i...•terpost.o o 
recurso ao TSE. A Procuradoria-Geral, do eminente Jun
queira, que também o é eleitoral, não acolheu 2. alegação 
de perda do pta.ZO, achando que aquela ciência do procu
rador não tinha força de intimação da sentença. O Minis
lro Relator Néri da Silveira, na linha do entendimenio do 
Procurador-Geral. rejeitou a prelimin~ai de intempestivi
dade e, por conseqüência, a existência: de ''coisa jul_g2;
da". N'"ao chegou, portanto, a apreciar o recurso qua:~.to 
ao mérito. O Ministro Timar Gaivão riãO o ãcompanbou e 

- deu pela procedência do apelo extremo. Em seguida. o 
eminente Rezek, o terceiro a votar, acompanhou o Rc;;:;. 
tor Néri, escudando-se inclusive na tradição, que àisse 
ser do Supremoy de não conhecer de recurso extraordiná~ 
rio em matéria de intempestividade. O quarto 2. votar foi 
o Ministro Marco Aurélio - nova e brilhante expressão 
do Supremo por seu alto saber juridico -. o qual ma.I!.te
ve aceso debate com o Relator Néri, chamando a aten~ 
ção para o fato óbvio de que a assinatura do procui'2.dor 
regiolià4 no acórdão, não poderia ter qualquer outro sen
tido senão .o de dar-se por ciente da sentença pare os 
efeitos processuais. Assiril, ao negar a intempestividaCe. 
o TSE violara ·o ''princípio da legalidade" insculpido no 
art. 37 da Constituição Federai, além de prejudicar a 
"coisa julgada" constituída, isto com a violação do a."'t. 
5°, XXXVI, da Carta Magna. garantias constitucioncis 
de cuja apreciação -o Suprenio não se-pOderia escusar. 
Os demais minisfros seguiram Da esteiia dO :Õ.ão-conhe
cimento, com o que prevaleceu a vetusta tradição de não 
coohecer de recurso extraordinário por alegação de in.
tempestivida.de. Daí, fechou a porta à defesa consistente 
no mérito. As garantias constitucionais não t!vera~ fci
ça pata remover a pedra da tradição Colocada r:.o cami
nho de Humberto Lucena. Se isto está certo ou !lâo, 
cmnpre acentuar que a decisão do Supremo não foi unâ· 
nime num restrito- universo de apenas 10 n::Jicistros. 
Como Dio foi capaZ de ganhar a unanimidade. deixa a 
pensar. Ainda mais porque dois deles. Pertence e Velo
so, já estavam obviamente comprometidos com os votos 
negativos dados no plenário do 1"SE. · · 

É compreenshiel. portanto, a rev_olta que grassou 
no Senado - volto a repetir com ênfase: É compreensí· 
vel, portanto, a revolta que gmssoo no_ S_enado, onde 
pontirlCallljuristas do inaior televo que honrariam -o Su
premo se lá estivessem. Por uin cosrume antigo, o Su-
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premo recusou~se a exm:rrinar o mérito da defesa do pre
sidente de um órgão que é o mais alto tribunal do Pais, 
vez que ao Senado cabe, privativameilte, processar e jd
gar não s6 ó Presidente da República como os ptÕprios 
ministros do Supremo Federal. A crise desnecessária 
instalou-se, e acreditei que mh embargo de deckuação 
fosse capa.z-de corrigir sem mossa o episódiô, pois as 
águas ainda não haviam ex.ttavasado do leito do rio. 
Penso·que não somente Lucena pexdeu. 

Esse é o artigo assinado pelo escritor Ignácio de .Ar.igão, 
publicado na edição de hoje do Jornal de Brasília. 

Sr. Presidente, não sou jurista;. sou um simples, pequeno e 
humilde engeoheiro agrônomo, formado pela UNESP, de São Pau
lo. Mas, nos meus 20 anos de vida pública, quando ocupei os mais 
diversos cargos políticos, desde Prefeito municipal da minha cida
de, de 1973 a 1977, até Govemador do meu Estado de Mato Gros
so; de Deputado Federal por dois IWI!ldatos até Sen3dor dá 
República, membro da Mesa Diretora, vejo que o nosso escritor 
Ignácio de Aragão tem plena razão. Está havendo algo estranho 
com relação a essa questão, e, para solucionar o assunto, dentro 
das normas legais, as duas Casas do Congresso Nacional_ estão 
pensando em apresentar algum projeto de lei, alguma regulamen
tação do art. 102 da Constituição Federal, no sentido de resolver 
esse grave problema, que não estã restrito à figura do atual Presi
dente, do Senador paraibano, do men adversário político do 
PMDB Senador Humberto Lucena, mas podeiá atingir também 
outros Parlamentares, que poderão sofrer a mesma punição. Por 
quê'? Por utilizarem. dentro do limite consú· .cional, legal e porre
solução deste Plenário e da Mesa, as cotas de impressão da Gráfica 
do Senado Federal, que atende ao Poder Legislativo brasilch~. 

Deixo à considenlção dos nossos Companheiros este artigo 
para ser meditado e esmdado, e faço questão de registrá-lo nos 
Anais desta Casa. Muito obrigado. · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conoedo a palavra 
ao nobre Senador E<' .rdo Suplicy. • 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Pronuncli o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, creio que não deve ser verda
deira a notícia de que se estaria promovendo uma "opexação tarta
ruga" no Senado. Percebe-se a presença de Senadores, está 
havendo sessões, e acredito que hoje, ao longo do di~ es•~ -~ 

deverá demonstxar que o seu trabalho está sen·-- ~ realizadüuoxmai
mente. Penso inclusive que essa seja a- vontade do Piesidente 
Humbel:to Lucena. 

Tenho por S. Ex•· esti:m.a, -respeito. a.mizack;. muitas vezes 
recebi de S. Exa palavras de solidariedade com respeito a proposi

.. ções, projetas e atitudes que tive nesta Casa. Posso dizer a S. Ex .. , 
com franqueza e amizade, tudo o que penso em relação a seus pro
jetes. palavras e atos. 

Em inúmeras ocasiões, solidarizei-me com os seus pronnn
ciamentos. Esta manhã.. inclusive, fiz-lhe uma visi~ em seu gabi
nete e me manifestei. a rest;eito de alguns assunto~ Eu disse a 8-
Ex•, por exemplo, que não estou de acordo_ com o projeto de anis~ 
tia que está sendo objeto de-ref!exij9 pnr parte de algnns Parlamen
tares no que diz respeito ao uso da Gráfica. ~ouve uma legislação 
muito clara com respeito ao disciplinamento do uso das facilidades 
da Gráfica. que deve ser basicamente para fms de trabalho legisla
tivo, e não de campanha eleitoral. 

Surgiu obviamente lima dúvida diante dessa prática, que hã 
muito tempo existe no Congresso Nacional e que envolve não ape
nas estas eleições, mas diversas outras do passado, prática~ essa que 
aconteceu por parte de diversos Senadores e Deputados. E preciso 

que o Congresso Nacional ptocure, sobremdo, aprender com a li. 
ção deste episódio. 

Há, por parte de muitos Parlamentares, o sentimento de que 
a pena de cassação do registro da candidatura do Senador Hum
berto Lucena seria demasiada em relação ao delito cometido. 

O Sr. Rachíd Saldaoha Derzi- Se é de lei, não hã delito, 
nobre Senador! 

O SR. EDUARDO SUPLICY- De acordo com a aprecia
ção de alguns, seria uma pena muito grave para uma falta prevista 
na legislação. O Tribnnal Superior Eleitoral não iria realizar uma 
punição se não houvesse uma previsão em lei a eSte respeito. 

O Sr. Raehíd Saldanha Derzi - Permite-me V. Ex' ·um 
aparte? ~ 

O SR. I'~UARDO SUPLICY - Com muita honr> ·
dor Raehid Saldanha Det:zi. 

O Sr. Raehíd Saldanha Den.i- Quer dizer, V. Ex'<-"
apoiando a cassação do mandato do nobre Senador Presidente des
ta casa, eleito com mais de 500 mil votos na Panu.ôa. V. Ex• está 
dando apoio ao Tnbunal que cass01.1 o seu mandato. No entanto, 
não houve delito. Está prevista no Regimento a utiE.:.aç:-::- ':!:t Qrá. 
fica. há uma cota para este fim. V. Ex• mesmo já a utilizou Vã.ri.is 
vezes; eu e vários outros Senadores também. porque é de lei. é do 
Regimento, é permitido. Não houve d ···.:>.Admiro V.Ex• apoiarã. 
cassação do mandato do nobre Senado;; 1 iumberto Lucena. 

O SR, EDUARDO CUPLICY - Nobre Senador Raehid 
Saldanha Dexzi, é preciso colocar os fatos em tennos devidos. 

O assunto relativo ao uso da.. Gráfica tem sido motivo de no
tícia por parte da imprensa e de discussão por parte da opinião pú
blica hã bastante tempo. Em I ~9. quando fui Pre.-idente da Câ
mara Municipal de São Paulo, o mesmo assunto ve1:- à tona. O 
Tribunal c ~ .. ctas do Mumcípio e a imprensa de São Paulo eha
maram a t.:..:.-~~ da Mesa da Câmara Municipal com respeito ao 
dísciplinamento do uso da GJ:áfica da referida instituição. Algo se
melhante oconia no âmbito do CongresSQ Nacional com relação à 
Gráfica do Senado FederaL 

Com base no que dispõe a Constituição de 1988, o Tribunal 
de Contas do Mmicípio alertou para o fato de que não se pode uti
lizer a Gráfica para a confecção de materiais que não estiverem es
tritamente relacionados ao trabalho legislativo. Por essa :mzão, a 
Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, por mim ~sidld...... bai
xou nozmas muito c1ara.s, estabelecendo exatam.ente o que pode 
ser executado:- pode-se imprimir trabalho relacionado à atividade 
J..: ·""""- -:1amentar no Legislativo. com,.., DOr exempl~ projeto de lei. 

Como eu já. havia dito. <- ~ilD.to estava sendo abordado 
t;-.~:--~é~ ,.-, :relação ao Congresso Nacional. Quando cheguei ao 
S!!~ __ . _ ' •-:-roei conhecimento de que haviam sido estabele
cidas nom: ~~:_:____ __ -is da Câmara Municipal. oo seja, o ma
terial a ser Dn.press.v -::.~.-.-::-;-<:a estar relacionado à atividade parla
mentar. Procurei seguir ess.Ã. norma. 

V. Ex• afmna que solicitei os sexviças·de impressão de tra
balhos de minha autoria. Isso é Vexdadeiro. V. Ex' podeiá consta
tar que mandei irilpriini:r, na Gclfica., um livro- sobre o Programa de 
Garantia de Renda Mínima e uma cartilha sobre o mesmo Prorucr.
m.a. No livro, há registro das sessões oftciais em que se -discu;
projeto de le~ há inclusive o registro de palavras de V_ Ex' e : 
Srs. Senadores que participaram, por exemplo, da sessão de 16 de 
dezembro de 1991. 

Praticamente todos os dias, de algum lugar do Brasil .•• 
pessoas me perguntam sobre esse projeto e dizem que gostariam 
de estndá~lo e fazer sugestões. Nesse caso, envio esse material à 
população e a infonno sobre algo considerado relevante e impor~ 
tante para o nosso traballi.o legislativo~ 

Eu disse ao Presidente Humberto Lucena, ainda há pouco, 
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com muita amizade, que considero diferente, por exemplo, a con
fecção de calendários ou de cadernos escolares com inscrições de 
campanhas eleitorus. 

No caso do Senador Humberto Lucena. eu gostaria de dizer, 
primeiro, que tenho o maior respeito por S. Ex•, pela sua caxreira 
COIIlo homem público, um homem que batalhou pela democracia 
neste Brasil, solidário às causas em defesa do interesse público; 
um homem que se portou com dignidade em momentos hist6ricos 
desta Casa, como, por exemplo, durante a CPI que investigou atos 
do Sr. Paulo César F~ durante o julgamento do ex-Presidente 
Collor, durante a CPI do Orçamento e em tantos episódios. 

Ainda que o Senador Humberto Lucena tenha divergência a 
respeito de qualquer atintde política minha,. tenho a cerf:Cza de que 

·S. Ex• seria a primeira pessoa a me falar, com a maior libexda.de, · 
sobre essa divergência. 

Acredito que há uma pondetação a ser feita: será que a peua 
imposta, prevista na legislação, que foi de iniciativa do próprio 
Congresso, não é pesada demais em relação à falha que se come
teu? Se V. Ex• me perguntar. foi um errq a impressão de calendá
rios? Acho que isso está claro. Do ponto de vista da opinião públi
ca. do poniD de vista da Justiça Eleitoral, de acordo com a Consti
tuição, acredito que nunca mais se u:;ará a Gráfica para a impres
são seja de calendários, seja de cademos escalare~ ou de outros 
materiais que possam significar algo que não seja o- trabalho_ legis
lativo. Desse episódio lições vamos tirar. 

No entanto, seria o caso de se propor alguma outra possibi
lidade que reconhecesse que hoove aqui procedimento falho? Es
tou pensando alto, entre os meus colegas: seria o caso, ao invés de 
anistia,. de se J'IOIX'I' que os responsáveis ressarcissem O Senado 
Federal pelas despesas acazretadas? 

O Sr. Mauro Beoevides- Permite-me V. Exaum aparte? 
O SR- EDUARDO SUPLICY- Pois nãO, Senador Mauro 

Benevides. 
O Sr- Mauro Benevides - Nobre Senador, ouço atenta

mente o discurso de V. Exa, bem como o flz em relação ao aparte, 
marcadopelapexplexidade das colocações de V-Ex', do nosso Se
nador Saldanha Derzi Posso raciocinar Com V. Exa que, à propor
ção em· que nos debruçarmos sobre a consulta ao TSE formulada 
pelo nosso colega Senador Máicio Lacerda, vamos chegar à evi
dência de que até o discurso que V. Ex a profere nesta Casa, se ele 
for impresso durante o perlodo eleitoJa!, pode implicar decretação 
de sua inelegibilidade. Não precisa ser o calendário ou o caderno 
es:;ci;tt'. Vou citar um exemplo muito claro_e preciso para que V. 

· ::J.ufique a extrapolação de uma competência. de uma inter
.,retação lato senso que ocom:u no Senado FederaL Ocupei esta 
tribuna.. que, vez por outra, deslustro com as minhas .intervenções, 

·-e defendi o que, no momento, era de muita importância para o 
.Nordeste brasileiro, pelo menos para quatro Estados brasileiros: o 
jÍrojeiD de transposição das águas do rio Silo Francisco. Fui apar
teado por vários Semdores. Veio a sugestão para que eu recolhes
se em um opúsculo, em uma plaqueta, aquele prommciamento e 
fu:esse a divulgação.- V. Exa sabe o que OCOireu? A Gráfica não 
imprimiu o discurso sobre a transposição das águas do São Fran
cisco, porque esta tese 'poderia eleitoralmente me favorecer. Ora, 
trata-se de uma tese que empalgou todo o, Nordeste, já que quatro 
Estados sedo beneficiados diretamente. E meu dever, é inerente 
ao desempenho parlamentar defender o que eu acredito ser absolu
tamente correto para o meu Estado. Pergunto a V. Ex'~ se isso im
plicaria abuso de autoridade para resultar na proclamação de uma 
ineleg~õilidade'? Pois assim fOi entendido pela Mesa e pela Gráfi
ca. E o pronunciamento sobre a transposição das águas do São 
Fnmcisco somente agom foi publicado pela Gráfica, já com cono
tação de desatualização. Terei que reme'tê-lo ou levá-lo para distri-

buir nas reuniões com lideranças e empresários do meu Estado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois bem, Senadoc Mauro 

Benevides, é impoitanie que hajã esse -diálogo, essa reflexão, para 
que possamos:, a partir da experiência vivida, traumática,. diante da 
decisão do TSE e do Supremo Tribunal Federal, aprender com 
esse epis6dio. 

Pode o Congresso Nacional. acredito que attavés de novo 
projeto de resolução e de aconlo com a Constituição, tomar mais 
claro o que pode e o que não pode ser feito, tomar mais claros os 
limites do que possa ser considerado dentro das atribuições do Le
gislativo, coibindo quaisquer abusos que porventura sejam cometi
dfJ~ dentro daquilo que constitui algo normal para que um Sena
dor ou um Deputado Federal possa realizar o seu trabalho e ao 
mesmo tempo divulgar a inforinãçãó qrie seja Consideiada -de inte
resse público. No caso, a discussão sobre a transposição das águas 
do rio São Francisco parece uma discussão de alta relevância, e é 
necessáriO que b3.ja a sua divulgação. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V. Ex .. um novo 
aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy?~ 

O SR- EDUARDO SUPLICY -Pois não. 
O Sr. Mauro B~nevides - Eu posso até alongar o raciocí

nio e abtangei- ootras facetas da nossa atuação parlamentar e da di
vulgação do que ocorre nesta Casa. V. Ex• não se arreceia de que a 
Parth: de agora, durante o período eleitoral, da divulgação dos nos~ 
sos pronunciamentos por A Voz do Brasil possa. também dela, 
decorrer inelegt'bJ.1idade? Porque o alcance desse programa é muito 
maior do que o número de calendários que se possa distribuir. Em 
todos os lares, sobretudo no interior, pelo menos do meu Estado, a 
audiênciã. de rádio é -excepciorial. Assim. no próprio instante em 
que se anuncia a minha posição em defesa da transposição das 
águas do São Fr.mcisco~ em defesa do aeroporto Pinto Martins, em 
Fortaleza, ori da amplia.ção do porto de Mucuripe, rudo isto me 
vincula ao interesse coletivo, e, numa inteipretação lato sensu, 
pode se considerar que tem também implicações eleitoreiras, do 
que resultaria, conseqüentemente, a proclamação da minha inele
gibilidade. É um outro aspecto que já agora, que não há eleição, no 
momento em que V. Ex .. se propõe a discutir todos essas nuanç:as 
do processo que envolveu o Senador Humberto Lucena, me permi
to jogar à lúcida consideração de V. Ex• é dos demais membros 
desta Casa_ 

O SR- EDUARDO SUPLICY- Eu também gostaria de re
gistr.tr, Senador Manro Benevides, que não creio, de maneira algu~ 
ma, que se pudesse considerar como beneficiário o terceiro 
colocado nas eleições. no caso. o Senador Raimundo Lira - não 
por sua pessoa ou por ser do PFL; mas, se for para eventualmente 
não se dar posse ao candidato Humberto Lucena,. ou ao _P1viDB, 
que foi o vencedor nas eleiÇões para essa vaga do Senado pela Pa
r.u'ba,. então, seria uma distorção que se passasse para o terceira lu
gar. Se for para se considerar algo nessa direção, mais adequado e 
justo seria a realização de nova eleição~-Até ponJUe a soma dos v o~ 
tos do Senador Humberto Lucena, mais os nulos e brancos. foi da 
ordem de 1,7 milhão de votos, portalllo, um número maior do que 
50% do total de votos da Par.uôa - aproximadamente 3,2 milhões de 
votos. 

O Sr. Jacques Silva- Permite. me V. Ex a um aparte? 
O SR- EDUARDO -SUPLICY -.Pois não, Seuador Jacques 

Silva. 
O Sr. Jacques Silva - Semi:dor Eduardo S:uplicy, V. Exa 

acaba de defender que a. Mesa. deve, através de projeto de resolu
ção, explicitar melhor o que pode e o que não pode ser feito na 
Gr.illca,nãoéiSso? · -- __ ~- _ 

O SR- EDUARDO SUPUCY :._ Já existe boje uma legisla
ção _com Oase na qual foi tomadã. a deciSão da Justiça, e, pela pró-
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pria palavra do Senador Humberto Lucena', a decisão da Justiça se Goulart fazia um Pronunciamento contra o seu governo, eÍe era 
respeita. Agora, do episódio há que se tirar lições. Avalio que se censUiado; não eta publicado. O Departamento de Imprensa Na
faz necessária uma regulainentação mais clara do que a que temos, cional recusava-se a publicar as_ atividades do _Senado, e toda vez 
porque, se a legislação vigente fez com que houvesse diversas fa- que uma lei contrariava o interesse do então Presidente Goulart, 
lhas, assim considetadas perante alei per parte do Tribunal Eleito- sua publicação era postergada, OCO!l'Ondo inúmeros prejulzos = · 
ral. então, há que se aperfeiçoar a legislação paili. tomar mais claro o attaso da entrada em vigor dessa lei. Então, visando acabar com 
o uso da Gráfica do Senado .FederaL Penso que são coisas divmas. esse problema, o Senado, para resguan:lar a sua própria autonomi:'!, 

O Sr. Jacques Silva- S6 para completar, nobre Senador, resolveu ter um centro gráfico, que se ili.iciou pequeno, foi mod
dentro dessa clareza que V. Ex• defende, cabe perfeitamente a emizando e, lamentavelmente, hoje é acusado de serum órgão Cf.JC 

anistia. Então, vamos aclaiar dizendo, inclusive, que muito Sr.;. faz publicações políticas. Não é verdade, porque todas as publica· 
Senadores fizeriin os seus impressos, naturalmente porque não co- ções feitas. pelo menos nos últimos anos, são baseadas numa cota 
nheciam essa proibição explicitamente. Além disso,, o momento é a que o parlamentar tem direito, por resoblção da Mesa do Senadl" 
mais do que oportuno para que se vote essa, anistia. E o que defen. e aprovação deste Plenário. E. perante o Senado, consta, e é d.; 
demos, e espero que V. Ex .. concorde, já que recOnhece todos os praxe, que um projeto de resolnção tem força de lei; portanto, dá a 
méritOS do ilustre Presidente do Senado, Senador Humberto Lucena. ele a garantia legal de usar a sua cota para imprimir. Lamentavel· 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas Dão conCOF'' com às mente, nem todos os impressos foru:n só discur.;os ou publicaçfus 
termos da anistia qUe .se -quer dar, -conforme fOi divulgauu. Avalio habituais, mas, respeitando suas cotas, alguns fxzeram calendários, 
que seria inadequado. ~ _ cadernos, jomais., cartões de visita, liVI1:)S para_ uso particular ou 

O Sr. Jacques Silva-- Nobre Senador, veja V. Ex .. que a para enti~fora_~ Congre8so; pririCipãlmeD.te órgãos culturais 
3Ilistii não é a S. Ex .. o Senador Humberto Lucena: é a todos aque· :receberam esse beneficio, dentro da cota de um Senador. Como de 
Ies que fizeram uso da Gráfica do Senado. ~~ __ _ _ praxe, nos _últímos dez anos. o Senador Humberto Lucena, como 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Em todos os casos, penso Senador e não como Presidente ôo Senado, dentro da cota do seu 
que deve haver respon.sabilidade pelos atos. Quamio eu estiver in- gabinete, fez a publicação de 130 mil calendários conl uma mensa
conendo em falhas, avalio que os meus colegas irão discordar de gem ao povo brasileiro, e não ao povo da Paraíba, mensagem que 
mim, com amizade e franqueza, aliás, como tenho dito muitas ve-- nt estava relacionada à eleição que poderia disp1tar no- ano Se
zes aqui. O Senador Saldanha Derzi é eXímio neste aspecto: basta guiute, quer para govemador, para a qual seu nome foi lembradc
eu chegar à tribuna que S. Ex .. já se coloca em posição de guarda. qu{':r para seiiador, como realmente aconteCeu. Então, S. Ex- us
Normalmente isso é parte da nossa história nesses quatro anos. a cota que lhe era devida. autorizado pela Direção do CEGRAi:·, 
Isto é da prática da democracia, da convivência democrática. com visto da Mesa Diretota. Outros parlamentares também man-

O Sr. Racbid Saldanha Derzi- Estou colabor.mdo com V. ciaiam imprimir calendários; até mesmo Deputados de seu Partido, 
Ex"', para most.rar a acb:nixação" e o respeito que tenho pela atitude Senador Eduardo Suplicy, usaram a Gr"1:::a. do Senado paia várias 
de V. Ex•, pela sua inteli~ pelo seu trabalho, pela sua dedicação publicações, pois a Gtáfica é pública. na.o faz discriminação politi
aestaCasae aoCongresso.Eemrespeitoque colaboro com V.Ex... co-partidária; qualquerCongressi:.la, dentro de sua cota, 'fllblica o 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ainda ootem, Senador que bem entender, sob a responsabili<k.Je dele pt6prio. O Senador 
Rachid Saldanha Derzi, tive a oportunidade de visitar, pela primei· Humberto Lucena assim procedeu e enviou os calendários que fo
ra vez, Campo Grande, a capital do Estado do Mato Grosso- do ram motivo de toda essa polêmica. Um promotor da Paraíba en
SuL Estive inclusive na cerimônia de diplomação dos novos parla· troo com uma representação. e o processo cona1 no Tn'bunal Re
montares, três Deputados estaduais do PT - o Partido lá também giona1 Eleitoral do Estado, onde o Senador foi absolvido. A repre· 
cresce, passou de um para três. Cumprimentei o nosso colega Se- sentaçãO _veio, em_ grau de recurso, para o Tdbunal Superior Elei
nador W!lson Barbosa Martins, que se portou com muita dignida- tora!. que dele deu conhecimento ao Procurador. Este, per sua vez, 
de, inclusive perante o nosso c,_ompa.Dheiro Pedro Temei, que foi deíx.ou o prazo correr, sem ter entrado com nenhum recurso. De
candidato do PT. Mas saudei o Senador Wilson Bm:bosa Martins pois de já encenado o prazo, jli precluso, de acordo com a legisla
como uma das pessoas pelas quais aqui mais-tive reSPeito e admi- ção eleitoral, ele decidiu entrar com nova ação, no que foi acatado 
ração. Acredito que certamente será um bom governador no Mato _pelo TSE, que acaboo proferindo essa decisão grave contra a figa. 
Grosso do Sul. ra do Senador Humberto Lucena. Quero__lembxar a todos os Sena-

O Sr~ Júlio Campos- Pen:ilite-me V. Ex• um_ aparte? dores que não pensem que essa decisão vai parar em Humberto 
, O SR. EDU ARDO SUPLICY - Com muito prazer, Sena- Lucena. O mesmo crime que o TSE imputoo a Lucena, cassando o 
dcrJúlio Campos. ··· seu mandato, teiá que ser imputado a outros Parlamentares, já cita· 

O Sr. Júlio Canipos - Senador Suplicy, ouço com muita dos, com representações dos vários Tribunais Regioõaís Eleitorai.;., 
atenção o seu pronunciamento c também os apartes que lhe foram alguns já devidamente respondidos no prazo legal, que também 
concedidos nesta sessão dO: Senado F~exal, em que se discute a u~ a Gráfica paxa. publicar qualquer outro tipo de trabalho. 
possibilidade da apresentação de um projeto de lei concedendo Sim, porque, hoje, segundo resposta dada, em junho deste ano, 
anistia a Senadores e Deputados Fedentis - um jli punido e outros pelo Tnbunal Regional Eleitoral à consulta do Senador Márcio La
correndo o risco de punição - que utilizaram_ a, _Gxáfica. Se V. Ex.. cerda, todo e qualquer trabalho é crime eleitoral; até um simples 
me pennitir um aparte mais longo, farei -um breve histórico da boletim de gabinete, um simples discurso pode ser considerado 
Gráfica do Senado. Ela foi fundada em 1963, pelo então Presideu- como crime eleitoxal, já que o caso foi enquadrado como abuso do 
te desta Casa, Senador Auro So..res de Moura Andrade, por sinal, dinheiro públioo. Então, o ato da Mesa Diretara, o ato deste Plenã
seu conterrâneo de São Paulo. Na época em que eia Presidente da rio que dava uma cota de publização para cada Senador é crime 
República o Dr. João Goulart, o Departamento de Jmpreosa Nacio- também. O TSE estli desconhecendo as atribuições da Mesa. No 
nal- DIN, prestava sel'YiÇOS para o Congresso com -a :PJ.blicação instante em_ que V. Ex .. , eu, ou qualquer Sena4or viajar para um 
dos nossos diários Oficiais, os Diários do Congresso Nacional. da Estado com passagem paga pelo Senado, para fazer um comício, 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal Entretanto, oconia isto poderá ser enquadrado como abuso. porque o dinheiro da pas
que, !.oda vez que um Senador da OposíÇão ao então Presidente sagem foi pago pêlo Senado. No instante em que V. Ex .. usa o tele-
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fone do seu gabinete para dar uma mensagem política para o seu 
Estado, isto também pode ser enquadrado como crime político, pe
rante a decisão do TSE. Ficamos sem nenhuma intonomia. Tanto 
é que vou propor que o Senador ou o Deputado que for candidato 
na próxima eleição tenha -que Se desincompatibilizar seis meses 
antes; ele terá que renunciar ao setJ mandato para poder disJXItar 
novas eleições, porque ele vai estar usando., durante seis meses, o 
gabinete, o- telefone, a passagem de avião, a cota do telefone de 
sua residência, que são públicos,-pois são pagOs com dinheiro pú
blico. Se o goVernador, o secretário de Estado. o ministro ou qual
quer autoridade do Executivo, para Ser ci.ndidafo, tem que deixar a 
sua função, então, também o Parlamentar vai ter que se desincom
patibilizar. Essa decisão do TSE é muito grave, abriu um prece
dente gravíssimo. Temos que ter muito cuidado. Com todo o res
peíto_que o Tribunal Superior Eleitoral deve ter deste País, houve 
uma punição aquém da necessidade, e cabe ao Congresso conser
tar qualquer abu~._.O Congresso é soberano. O -_Congresso Nacio
nal tem .poderes para dar anistia para bandido, para texrorista. para 
assassinos, como já deu no passado; tem poderes para julgar, para 
absolver presidente. para julgar até os ministros do Supremo Tri
bunal Federal. Se eles cometerem crimes lá em seu Poder. não se
rão julgados pelo Supremo, mas sim pelo Senado. conforme o piÚ
prio joma!ista Ignãcio de Aragão, escritor, publioou no jornal de 
ho~ Então. dentro de uma lógica legal e do respeito, as duas Ca
sas do Congresso têm que se reunir e tomãi"Uniã.- decisão; caso 
contrário. os outros também setio enquadrados na mesma punição 
recebida pelo Senador Humberto Lucena; não só S. Ex•, mas ou-
tros 10 ou 15 Parlamentares desta Casa e outros tantos- o triplo. __ _ 
talvez - da Câmara dos Deputados. Se fornecennos a listagem de 
quem usou a Gráfica do Senado. podendo. então, ser enquadrados 
também no mesmo crime de abuso eleitoral,. causaremos um tu
mnlto muito grande; governadores até de Estados grandes poderio 
ser enquadrados na lei que punirá. com a cassação do mandato, 
muitos que já estão até recebendo o diploma.. Isso é muito grave! 
Temos que analisar com cabeça fria. A anistia tem que ser decidi
da com uma certa urgência. para evitar maiores conseqüêacias à 
classe política brasileira. ~ 

O SR. EDUARDO SuPLICY- E importante, Senador Jú
lio Campos, que façamos uma profunda reflexão e. inclusive, to-
memos uma decisão a respeito. ---~-

Saliento que o Senado Federal - e reitero - pela própria 
vontade do Presidente Humberto Lucena e de toOOs nós, deve con
. tinuar a realizar os seus trabalhos nor:malmente, evitando qualquer 
tipo de obstrução. de "operação tartaruga", em função deste episó
dio. Os Senadores e os Deputados Fedexais devem pensar a respeito 
---:- ?Je- fazer, inclusive na edição de uma noVa legislação mais claxa a 
este respeito, para que dúvidas, daqui para liente, sejam dirimidas por 
nova legislação, mas que esteja o Congresso Nacianal, sobretudo o 

· · Senado. trabalhando intensamente. especialmente porque. nesses 
dias que faltam até o dia 15. temos muitas matérias por decidir. 

Gostaria de assinalar que a Prefeitura Municipal de Campi
nas. por iniciativ:~: do Prefeito José Roberto Magalhães Teixeim, 
na semana passada, em 30 de novembro de J994, promulgou le
gislação relativa a Programa de Garantia de Renda Familiar Míni~ 
ma para famílias com ftlhos em situação de risco. Trata-se de uma 
variante do Programa de GàÍantia de Renda Mlnima. 

No último sábado, visitei o PrefeitO José Roberto Magalhães 
Teixeim, em Campiillls, tendo dialogado com ele pór""""' de liis ho
I3S a respeito do mencion>do projeto, que visa atender sobretudo às 
famílias com filb.os em situação de risco. conforme· ele relata em 
seu expediente ao Presidente da Câmara Municipal de CampiD.a.s: 

A criança, mercê do não~atendjm.ento básico a di-

reitos nattiráis que lhe são inerentes, dependente de fa. 
mílias desajustadas. atingidas pelo infortiínio da miséria, 
do desemprego e·outraS_mazelas sociais, vê-se colocada 
em risco. seja na sua integridade física, moral ou social. 

Com base nisso. o Executivo de Campi.fiãs resolveu criar 
esse Programa. através do qual poderão ser atendidas famíliaS com 
filhos ou dependentes com renda mensal inferior a 140 reais. con
templando-se aquelas cujos filhos tenham até 14 anos de idade. 
Para efeito de cálculo do quantum por família. o projeto de lei es
tipula. uma renda per capita de 435 reais. O prójeto Jeva em conta 
a renda mensal auferida no seio familiar. abatendo-se este valor do 
benefício. E são beneficiários desse projeto aquelas fam.Hias com 
filhos ou dependentes menores de 14 anos. em situação de risco e 
que sejam residentes em Campinas até dois anos antes da promul
gação desta lei. 

É interessante observar que essa iniciativa surgiu em decor
:tência do debate que hoje se trava em relação ao Programa de Ga
rantia de Renda Mínima, já aprovado no _âmbito do Senado. 
Temos. por parte do Governador eleito do Distrito Fedexal, Cristo
vam Buarque, a disposição de instituir um Programa de Garantia 
de Renda Miníma para as famílias carentes com crianças em idade 
escolar, que também guatda relação com esse projeto de Campinas. 

Gostaria de ressaltar que, maís e maís. o tema vem ganhan
do o debate público. Ainda hoje, o Deputado Roberto Campos pu
blica na Folha de S. Paulo o artigo ''Renda mí:Jii:ma garantida ou 
os perigos da inocência", onde S. Ex• diz: 

A idéia da renda mínima garantida ostenta o mais 
impecável pedigree hberal. Ou até. para seno.os mais 
exatos, "neolibeml", já que foi particular e brilhantemen
te desenvolvida pelo notável economista - monetarista 
Illdical! - Milton Friedman. 

Há ~aqui uma imperféição histórica por parte de Robert9 
Campos. E fato que Milton Friedman desenvolveu essa idéia. E 
fato. também. que outro economista, conhecido por suas idéias em 
defesa do capitalismo Iibe!al. Friedricb Hayek. defendeu essa pro
posição. mas. bem antes dele, economistas que procuraram com
patibilizar os anseios de liberdade, de maior igualdade, eqüidade, 
de maiOr eficiência, ·economistaS ' pensadores como Bertrand 
Russel, Joan Robinson, Oskar Lange, J. D. H. Cole, Dennis Mill
ner. James Edward Meade, desenvolveram essa proposição. justa
mente seguindo a tradição daqueles que se preocupannn muito em 
garantir que DDma sociedade houvesse o pleno emprego dos recur
sos produtivos, portanto, o crescimento, a melhor utilização possí
vel de recursos e efetivo combate à miséria, efetiva garantia de 
direitos à cidadania. 

Assim. Sr. PreSidente, gostaria de saudar a iniciativa do Pre
feito Municipal de Campinas, que, num pia:ro de 24 horas, conse
guiu fazer com que o projeto fosse aprovado e tomado lei. 
havendo, agora, o prazo de 30 dias para sua regulamentação. 

Obviamente, essa iniciativa irá estimular o debate, para que 
o Congresso Nacional conclua a discussão sobre o tema. 

MUito Obrigado, Sr. Presidente. 

Duranze o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Nabor Júnior. zo Secretário, deixa a cadeira âa presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, JO Secre
tárW. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Sobre a mesa, pro-
jeto qUe Será lido pelo Sr. 1° Secretário. · -

É lido o seguinte 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 88, DE 1994 os da Paraíba, que ele representa no Senado da República. Impedi

Concede, na forma do art. ~ inciso vni, da 
Constituição Federal, anistia aos candidatos às elel· 
ções de 1994, processados ou condenados com funda· 
mento na legislação eleitoral em vigor. 

O Cong:çesso Nacional decreta: 
A...-t. 1 o E concedida ampla e geral anistia aOS candidatos às 

ele!ções de 1994. acusados ou _condena4os pela prática de ilícitos 
ele.:tc-rais previstos na legislação em vigOr, em especi21 na Lei n° 
4.737. de 15-7-65, na Lei Complementar n• 64, de 18-5-90, e na 
Lai r:' 8.713. de 30-9-93, relacionados à impressão de publicações 
e sua distribuição. nóS limites das cotas estabelecidas em cada uma 
das Casas do Congresso Nacional, arquivando-se os respectivos 
processo5 e restabelecendo-se lodos os direitos por eles alcançados. 

Art.. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se a -quaisquer prooessos decorrentes dos fatos e hipóte
ses previstos no artigo anterior. 

Art. 3° Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

Vive o Paí_s til:n nloinento de graves apreensões quanto às 
reh:ções entre os Poderes da República, tendo em vista algumas 
deci$ões jtldiciais qUe. no en~_~der de Pa;rlãinentares e legítimos 
repre5ientantes do povo, invadiram a competêitcia intema do Le
gislativo a pretexto_ de aplicar a legislação eleitoral e sob a :invoca
ção cis igualdade de todos os candidato~ titulares ou não de man-
datos, 2.os vá....ios cargos eletivos. -- --

Não é o momento de discutir~se o acertO ou desacerto da
'-!'l.ic;<)$ pronunciamentos do Judicjário. Não se pode. porém. igno
IZ" q..1e a Nação está chocada com o caso do Senador llumberto 
Ll~~..a. homem probo, de ilibada reputação e sólido conceito~ 
crostru.í:d:) ao Jongo_ de quarenta anos na vida pública, com incon~ 
::ãve:!s S'!tviços prestados ao País e à República e que teve cassado 
o !'Jgist::o Cc sua C@ó.ie;la_tura e~ por três anos, decretada sua inele
g.ibH:&de.,_ pelo simples fato de haver confeccionado, em ano aríte
:ior às eleições, calendários na Gtáfica do Senado Federal, a que 
ti!:!..~& tire::~ pelas noriõãS -mtemas da Casa. --

Sabe~se que ó processo contra o ilustre hom6Dipúblico teve 
origem na Pai'aí.ba por iniciativa de um membro do Ministério Pú
blico Eieitoral. Sabe-se, ainda, que apesar de ahsolvidoJ>elo Tnbu
nal Regional EleitoraL mais perlo dos faloS e conhecedor da reali
dade politica do Estado, o Tnbunal Superior Eleiloral reformou a 
decisão condenando o honrado Senador para dele fazA!rum exem
plo àc rigor judiciário ·conirit-o alegado abuso eleitoral. Em vez de 
exer:.plo fez um mãrtir. - · 

Adnlltido recorso ao Supremo Tnbunal Fedéral. a maJs alta 
Çone do País não pôde reapreciar a matéria, proibida que está pe
laS regras técnicas que estreitam em demasia a via do recurso ex.
::raordinário. No voto 9-o Ministro Fnmcisco Rezek, ficou, com ela~ 
reza, expressa a angústia do augusto Tnbunal. quando esse IhiStre 
magistrado registrou o erro do julgado do TSE e a impossibilida-
de do STF de conigi-lo- · - · -

Houve, no Congresso_N~ional, nab.iritis reações oontra a 
decisão do SupremO Tnbunal t_ederal, Inotiv~ pela emoção que 
toda injUstiça caUsa- a.....S homens bem fQI'Jll3dos. Mas a verdade 
está no faro de que a injustiça não foi Jletpetrada pela alta COrte, 
pois, pelo sistema recursal vigente, esta não tem competência para 
rever, :na instância constitucioilal. a apreciação da matéria de fato 
erroneamente efetuada pela instância orrlinária. 

Não pode, porém, o Parlamento ficar indiferente ao etro ju
diciário e à lesão caUsada a tão ilustre homem f>1lbli_co que teve nas 
umas das últimas eleições a consagração de seus juízes os __ cidadã-

lo de exexcer o mandato, que lhe foi outorgado por ~ de meio 
milhão de votos, seria cassar o direito fundamental do pçwo parai
bano. de escolher seus representantes. 

E não pode, por outro lado, ficar indiferente repita-se ao 
enu judiciário e a lesão causada. porque tal decisão prenunCia- o 
enquadramenlo de dezenas de Senadores e Deputados que se en
COD.Iram. ca. mesma situação do SenadQ;r paraibano. Aliás, vários já 
respondendo processos _Ndiciais e outros que serão ~enquadrados 
ooniorme orientação da Procuradoria-Getal da República_ E, mais 
ainda. porque não ptaticaram qualquer ilícito eleit0ral como se de-
monstra a seguir. • 

Recorde-se, de iníCio; que os Senadores e Deputados não 
distribuíram durante a ·caJIIj>Ulha eleitoml qualquer boletim infor
mativo, cartões ou calendários confecciónadóS-pelo Centro Gráfi. 
co de Senado federal. Fizeram distribuição, sim, no fmal de 1993 
e início de 1994, longe das convenções partidáriáS éújo ptazõ limi
te para realizá-las era 30 de maio de 1994, longe, muito longe da 
campanha eleitoral. quando sequer estavam escolhidos como can
didatos à reeleição ou a outro cargo sujeito ao voto popular. 

Por outro lado, os calendários não continham propaganda 
eleitoral, sendo apenas uma mensagem de fmal de ano dirigida a 
Ioda sociedade bmsileira. 

Agiram, Deputados e Senadores, dentrn da orientação trnça
da pelo TSE, ao responder à Consulta n• 14.404, do Distrito Fede
ral, formulada pelo Senador Mãlcio Lacenla da qual foi Relalor o 
eminente Ministro Carlos Veloso, hoje Presidente daquele Tnbu
nal, e que é do seguinte teor: 

"O empréstimo do imóvel sob o regime de Com"'-· 
dato, instituído pelo Código Civil Brasileiro (arts. 12 ·~ 

. e seguintes), para funcionamento de Coinitês de Campa· 
nha Eleitonl, será considerado como doação estiinãw I 
em dinheiro, e como tal deve ser contabilizado_ como 
gasto de campanha? 

2. Em caso afum.ativo, assim também serã consi~ 
derado a atividade do eleitor que. por sua própria inicia~ 
tiva, coletar ~1 do candidato e instalar em sua pro
priedade um cOmitê doniiçiliar, em que se distnOOi ma
terial de divulgação e orienta eleitores que buscam infor
mação_ 

3. Quanlo à propaganda eleitoral, o senador ou 
deputado candidato que. durante o exercício do seu 
mandalo, sempre exJ"',:liu Boletins infcirinativos por 
conta de seu gabinete parlamentar, levando a sociedade 
de modo em geral o conhecimento de sua atuação parla
mentar, pode contiouar a fazê-lo r·_ - ·-da cam_,. 
nha eleitonl, sem que isto configure propaganda ilíc:ta 

· ou ilegaL 

O Tribunal Superior E!eiloral deu a referida consulta a res
posta a seguir transcrita. verbis: 

Consulla n• 14.404 classe 10 instruções Distrito 
Federal (Blasília) 

Relator: Ministro Carlos Veloso. 
Eleiloral, Eleições de 1994. GasloS de campanha. 

Empréstimo de imóvel: comodato. Valor estimável em 
diDheiro: contabilização. Parlamentar. Candidato à ree~ 
leição. Boletim infODDatiVo: utilização. Propaganda 
Eleitoral: caracterização. . 

L O empréstimo de .imóvel sob regime de como
dato, para funcionamento de comitês eleitorais, será con~ 
siderado como doação estimável em dinheiro e, como 
tal, deve ser contabilizado como gasto da campanha. 
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Inscrições~ 51, VI; Lei n• 8. 713/93, art. 47, VL confonnismo dos derrotados, que descobriram o modismo de re-
ll~ O. eleitor pode realizar gastos pessoaiS, eiD. coo:er à Justiça Eleitoral para obter aquilo que o povo lhes negou. 

beÍis e serviços~ apoio a candidato de sua preferência, Impõe-se, pois, ~ lição de respeito à vontade do povo, sempre 
até um mil IFJR, desde que esses gastos não sejam sujei- violentado nas urdiduras dos gabinetes. 
tos a reembolso pelo candidato ou pelos comitês ou par- Além do mais. a lei de anistia é imune à revisão judicial. se-
tidos:. gundo o antigo entendimento do próprio Supremo Tn"'bunal Fede-

m. O Parlamentar que é candidato não pode ral, recordado pelo jmista Carlos Maximiliano na obrn citada: 
no periodo da campanha Eleitoral expedir Boletins 
Informativos por conta do Erário, divulgando a sua 
atuação parlamentar. É que essa prá?ca, durante a 
campanha eleitoral, configura propaganda ilegal,.. 
dado que constitui doação proveniente do Poder Pú
blico, Instruções, art. 48, II,. e art. 75; Lei n° 
8.713193, art. 45, II, Código Eleitoral, art. 377. 

Decisão unânime. Presidência do Ministro Sepul
veda Pertence. Presentes os :Ministros Carlos Veloso, 
Marco. Aurélio, Antonio Pádua Ribeiro. Torquato Jar
dim, Diniz Andrada.'' 

Mesmo assim a Justiça Eleitoral considerou delitiva a con
duta dos congressistas. 

Vê-se portanto, a todo o poder de clareza, o lamentável 
equívoco da decisão do TSE no caso do Senador Humberto Luce
na e de ootras decisões já toma.das por TR.Es atingindo coogressi
tas que se encontram na mesma simação, sem falar em inúmeros 
processos em andamento e outros a serem intentados: a partir da di
plomação de vários candidatos eleitos. 

Como então o Congresso Nacional ficar inerte diante de tal 
situação? Deve calar-se ou reagir para proclamar o equívoco, o 
erro e a partir dele, num gesto de soberania., resgatar a verdade e 
dela extrair as cpnseqüêDcias politico-jurídicas, de modo a restabe
lecer os direitos violados, prevenindo, inclusive, a violação de ou
tros? Deve reagir; não há duvida. 

Assim o Congresso Nacional_deve usar suas__prerrogativa_s e 
na fonna prevista pelo art. 48, inciso VIII, de Constituição Fede

"Não se discutem os motivos, nem a justiça ou a 
oportunidade da concessão, depois de feita esta. O as
sunto de natureza essencialmente política enquadra-se 
na competência exclusiva do Congresso, cujo Veredic
tum, sobre o caso,. não sofre :révisão do Judiciário." 
(pág. 159) 

Assim justificamos a apresentaçãO deste projeto, registran
do que, no atual sistema constitucional, a lei de anistia envolve a 
manifestação de dois Poderes,. posto que está sujeita à sanção do 
Presidente da República. Aprovado o presente projeto e sanciona
do pelo Executivo, o Pais voltará à normalidade da baimonia entre 
os Poderes,. ficando registrado, na atenção de todos, que os erros 
do Judiciário não são absolutos e irremediáveis. O Congresso Na
cional sempre tem meios para corrigi-los prontamente e, se neces
sário, severamente. 

Saladas Sessões, 6 de dezembro de 1994-Jacques Silva
lr:apuan Costa Júnior- Júlio Campos- Nabor Júnior- Luci
dio PorteDa - Mauro Benevides - Ronaldo Aragão - João Cal
mon- João França -César Dias. 

(À ComissãO de Constituição, Justiça e Cidada
nia -Decisão "Temiiilativa.J 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto lido será 
publicado e remetido à Comissão de Const.ioJ.ição, Justiça e Cida
dania. 

Passa-se à 

ral. decretar, através de lei, a anistiil poi'-delitos eleitorais .. para os 
candidatos·que foram por equívoco-da Justiça Eleitoral e nas cir- Item 1 

ORDEM DO DIA 

cunst.âncias aciniil. descritas, processados, condenados ou não, em 
razão do pleito deste ano de 1994. 

Carlos Maximiliano, em sua obra notável, Comentários à 
Constituição BiaSileira de 1946, ensina que: · 

Não se concede anistia pOr-Sentimentalismo, sim
ples bon9<tde, simpatia pelo vencido ou misericórdia 
pessoaL E medida 'altamente política, adotada por moti
vos que não humilham o cidadão a quem ela aproveita, 
inapirada por sérias razões de estado. Emprega-se quan
do a própria sociedade tem mais interesse na clemência 
que no rigor, porque circunstâncias ocasionais aconse
lham o esquecimento das infrações e a impunidade para 
certos crimes, como supremo :recurso para acalmar os 
âDimos e pacificar uma região11 (pág. 157). 

No caso concreto, que inspiróü este projeto, a imistia aqUi 
proposta visa, sobreOido, apagar o erro judiciário e a· acalmar os 
ânimos, que se acitrãm. contt:a o Tn"bunal Superior Eleitoral. No 
mais profundo objetivo dQ..instituto constitucional, o maior benefi
ciado com a medida será o Poder Judiciário,- posto que extinta e 
esquecida a condenação injusta, pacificados ficarão os eleitores da 
Par.u'ba pela acatação que a lei imporá à manifestação de suas von
tades nos votos outorgados ao Senador Humberto Lucena. 

Consagrar-se-á igual.m.ente e por via legal o respeito nos de
mais casos aos eleitores brasileiros de oolros Estados, que sufraga
ram os candidatos de suas preferências, mas foram contestados 
através de processos judiciais, evidentemente provocados pelo in-

Votação, em n. "lo único. do Requerimento no 861, de 1994, 
do Senador Eduardo Suplicy, solicitando. nos termos regimentais, 
a inclusão em Ordein do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 108, 
de 1993, de sua autoria, que modifica o Pari.grafo l 0 do art. 74 do 
C6digo de Processo Penal para incluir na competência do TnOu
nal do Júri o julgamento de crimes contra a Administração Públi
ca, o Sistema FinanCeiro Nacional, a Seguridade Social e a Orden:i 
Tributária. . 

A matéria deixa de ser apreciada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Nada mais haven

do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão on:linária a reãlizar-se hoje, às 14h30min, a seguinte-

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44. DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VJII, do Regimento Intemo.) 

VotaÇãO. em b.lmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n• 25CY93, nã Câmaxa dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente LIDA., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Gtanéle do Sul, tendo parece
res, proferidos eiD. plenário, em substituição à ComissãO -de Edu .. 
cação: · 

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir L_ando, favorá-



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CoNGRESSO NACIONAL (Seção II) QuartaCfeira 7 8123 

vel ao projeto; 
2° pronundamento: Relator. Senador Aureo Mello, pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes ã proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE !993 

(Qlc!uido em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIIL do Regimento Intemo.) 

Votação, em lllmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rãdio Capinzal Ltda., 
para exploxar sexviço de radiodifusão sonora em onda média na ciR 
dade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário; eni substituição à Comis· 
são de Educação. · 

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto. 

,zo pronunciamento: Relator: Senador jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concementes à prop:>sição. 

. -3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE !993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 375, VlfL do regimento hrtemo) 

Votação 'em tmno único do Projeto -de Decreto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Radio Fratemida'tle 
Ltda.? para explorar serviço de radiodifusão sonODt em freqUência 
modulada na Cidade de Aiar.ls, Estado de São São P3lllo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário em substituição a Comissão 
de Educação. · 

1° pronundamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

zo pronunàam'ento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes a proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Inclu!do em Ordem do dia, nos teilllOS do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264193.na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rãdio Jomal do Brasil LTDA., 
para explOI3r sexviço de radiodifusão sonora eilffreqüência modu
lada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, te:odo 
pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo Mello, 
em substituição a Comissão de Educação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto 
2° pronunciamento: pela regularidade dos al.oS e procedi~ 

mentos concernentes à proposição. -

-5-
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluindo em Ordem do Dia nos tennos _do 
art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Vota~o em tumo..único·do Projeto de De_creto Legislativo 
n"49, de !993 (n• 273/93, na Câmara dos Depiilados), que aprova 
o ato que renova a petmissão da Rádio Litoral L IDA., para explo
tar setViço de radiodifusão sonom em freqüência modulada na Ci
dade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo Pareceres, 
proferido em Plenário em substin.tição à Cqmissãó-dC Educação. 

1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposiçio. 

..(j. . 

PR.OlliTODE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 

art. 375, VII):, do Regimento Interno) 

Votação em turno único do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50, de 1993 (n• 277/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Co
municação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Bcnrazópolis, Estado do Paranf ~ endo 
Parecer favorável proferido em_ plenário, relator SsnaG::..; José 
Eduaido, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 52, DE !993 

(incluido em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Votação em rumo único do projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão ootorgada ~--Radio Grande Lago 
LIDA., para explorar seiViço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Santa. Helena, Estado do Paraná.. tendo Pareceres 
favoráveis, proferidos em Plenário, em silbstitnição à Comissão de 
Edua~.ção: 

1° pronunciamento: Relator. Senador Ney Mar.mhão; 
2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes a propo-
sição. · 

-8-
PROJEfO DE DECRBTO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termris do 
art.375, vm,doRegimentolntemo) 

Votação em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 267/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a concessão outorgada a Paquetá Empreendimentos Ltda.? para 
explOiar setviço de radiodifusão sonora em onda media na Cidade 
de Floriano, Estado do Piau!, tendo Parecer favorável prof...; :lo em 
plenário relator. Senador Ney Manmhão, em substituição a C.;mis
são de Educação. _,_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"7, DE 1994 
(Inchlído em Otdem do Dia nos termos do 

art.375, VID,doRegimentointerno) 

Votação em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•7, de 1994 (n•308193., na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida a Rádio Olltuxa de Titnbó Lida., 

- para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de T'm1b6, Estado de Santa catarina, tendo Parecerfavonível, 
proferido em Plenário, Relator: Senador Meira Fllbo, em substitui· 
ção a Comissão de Educação. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm. do Regimento Intemo) 

Votação em turno único, do Projeto de Decreto legislativo 
n• 9, de 1994 (n• 301/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada ~ Rádio e TY Tapaj6s Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (Televi
são) na Cidade de Santarém, Estado do Paiá, tendo pare<:er favotá
vel, proferido em plenário, Relator: Senador Dirceu Carneiro, em 

r,...-r- i ,- J 
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substituição a Comissão de Educação. 

-li-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(bduído_ em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento lntemo) 

V clZção. em turno UníCo, do Projeto de ~ Legislativo 
n° 10, àc 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato qlie outorga permissão a Fundação Pe. Urbano Tbiesen para 
exe,.,."lltar sexviço de rndiodifusão sonora em freqüência. modulada. 
com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go. Estado do Rio Grande do Sul, tendo Pareceres favoráveis. pro
reriõos e:n Plenário; er:i:J. substib.lição a ComissãO de Educação. 

1<- pronunciamento: Relator: Senador João França., favOiá
vei ao projeto; 

21) p:-onunciamento: Relator. SenadorMeira Filho, pelare
guiaridace dos atos e p~climentos concernentes a proposição. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos Termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votaçã~ em tumo único, do Projeto de Decreto Legis4ttivo 
n• li, de 1994 (n• 265193, na Câmara dos Deputados),que aprova 
o &to q-;;e re11ova a pemússão olltixgada a S.A. Rádio Verdes Ma
!'eS. pa..-a e-.(piorar sexviço de radiodifusão sorioià--em -freqüência 
moduiada f:a Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo Parecer 
favorável, proferido_em Plenário. Relator: Senador Dirceu Camei
TO. em S' .. !bsti!.uição a Comissão de Educação. 

-13-
PRO.iETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Vo_ta.ção, em turno único, do Projeto de ~o Legislativo 
n° 12, .1i -_.::?'i4-(il0 -_319/93, na Câmara dos Deputados), que aprqva 
o ato quo m>torga pennissão a Fundação CUUuilll Cruzeiro do Sul 
para ex~tu serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na dãaàe de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo Pareceres 
favoráveis, proferidos em Plenário. Relator: Senador Meira Filho, 
em substituição a Cori:tiSsão de Educação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
zo pronunciamento: pela regulari~de dos atos e procedi· 

mento ~~en.tes a proposição. - --- -- - · -

-14-
PRO.iETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do dia nos termos do 
art. 315, Vlii, do Regimento Interno) 

Votação, em h.troo úniCO, do PzOjeto de -I>e.c{eto Leglsl.ãtivo 
n• iS, de 1994 (n• 252/93, na Câmara dos Deputados), qui aprova 
o ato que renova a concessão outorgada a Rádio Araguaia Ltda., 
para ex?lorar seiViço de radiodifusão, sonora em onda media_ na 
Ciàade cic Araguaína. Estado do Tocãht.ins, tendo Parecer favorá
vel proferido em Plenário'. Relator: Senador Carlos Patrocínio, em 
sub:stltc.!çà.o a Comissão de Edusação. · 

-15-
PRO!E:-0 DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(b.cluído em Ordem do Dia, nos temios do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo Unicõ;do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 19,-dc 1994 (n~ 254'93, na Câmara.-dos Deputados), que aprova 
o ato que re!l.ova_a concessão outorgada a TV Tocantins Ltda., 

para explOiai serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi· 
são) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo parecer favo
rável, proferido em plenário. RelatOr. Senador Carlos Patrocínio, 
em substituição a Comissão de Educação. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgêru:ia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 213, de 1994 (n° 327/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada a Rádio 
Montanhês de Botelhos Ltda... para explorar serviço de radiodi
fusão SoiJora em onda media na Cidade de Botelhos, Estado de 
Minas Gerais, tendo Parecer favorável, proferido em plenário. 
Relator: Senador Henrique Almeida, em substituição a Comis~ 
são de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24 DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, do regimento Intemo) 

Votação, em _tumo úri.iCo, do Projeto_ de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão a Fundação de Ensino Superior do 
V ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em 
fceqüência modulada, com fms exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo Pare=: fa
vorável proferido em Plenário. Relatci:r:- Senador LuCídio Portella, 
em substituição a Comissão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268193, na·Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato qu-e renciva a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
VJ.la Real Ltda., para explOiai serviço de radiodifusão soo.ora em 
onda média na cidade de CUial ·, Esrado de Mato Grosso. (De
pendendo de parecer da Comissãv de Educação) 

-19-
PROJE'l'o DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

(Ein regime de urgência, nos-termos 
doart.375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussã:o, eni tumo únko, dO ProjetO de Decreto Legis
lativo n• 64, de 1993 (n• 275193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socieda· 
de Rádio Emissora Paranaense S/ A. para explorar serviço de ra~ 
diodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Londri~ 
na, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIII, doRegimentolntemo) 

_ DiScusSio. em ttm:lo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n°69, de 1993 (n• 313193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda., para 
explorar serviço de rndiodifusão Sonora em freqüéncia lnodulada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) ~ 
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-.21-
PR.OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, VIII, jo Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8, de 1994 (n°303/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a penn:issã.o outorgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda .. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Paulo Afonso. Estado da 
Bahia (Dependendo de parecer da Coniissão de Educação) 

-22-
PR.OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, Vll!, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova'o ato que renova a pennissãooutorgadaà Rede Nova Terra 
de Radiodifusão Ltda, atualmente denominada Rede Fênix de Co
municações Ltda .• para explODU' serviço de radiodifusão sonora em 
freqUência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Eslado 
do Par.má. (Dependendo de pareoer da Comissão de Educação) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Óia, nos temios --
do art. 375, Vll!, do Regimento Interno) 

Discussão~ em tnmO-único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n° 292193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Independente 
de Arco venle Ltda., para explorar serviço -' ·.:odifusão sonora 
em freqUência modulada na Cidade de Arco verde, Estado de Per
nambuco. (Dependendo de pareoer da Comissão de Educação) 

-24-
P:l.OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 
parágrafo únioo, do Regimento Interno) 

. Discussão, em turno único;·ao Projeto de Decreto Legislati
vo n-o 26, de 1994 (n° 344193, na- Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pexm.issão à Rádio Campos Dourados 
FM Ltda., p:ua explorar serviço de radiodifusão sonOia em li:e
qúência modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-25-
PROJETODEDECRETOLEGISLATIVO N"39,de 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos teimas 
do art. 375, Vll!, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que oulol:ga permissão à Radio Serra Negra FM 
Ltda.., par.1 explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De
pendendo de parecer da Cgmissão de Educação) 

-26-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

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

Votação, em tnmo úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• 222/92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo OrtográficO dalligua Portuguesa, assinado em 

Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 
Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 

Josaphat Marinho~ em substituição à Comissão de Relações Exte
riores e Defesa NacionaL 

-27-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N-65. DE 199~ 

-(Em Ieglme de urgênCia, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei da Câmara 
n"65, de 1994 (n° 3.SOI/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera dispositivos do Código de Pro
cesso Civil, relativos aos recursos. (DependeJido de Parecer da Co
missãodeCoostituição.JustiçaeCidadania) -- - - -

-28-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 66, DE 1994 

(Em regime de mgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regim-ento Interno) 

Discussão, em ttlmo único~ do Projeto de Lei da Câmara 
n"66, de 1994 (n• 3.802/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera dispositivos do Código de Pro
cesso Civil sobre as ações de cons.ignação em pagamento e de usu
capião. (Dej>endendo de Parecer da Comissão de Constitn;t5o, 
Justiça e Cidadania) 

-29-
DELEI DA CÂMARA N"67,DE IYJ4 

\;,;.m regime de urgência. nos termos 
do art. 336, b, do i< ,•gimento Interno) 

Discussão, em tumo únJ,__. '• do Piojeto ,. · · :la. Câmara 
n"67, de 1994 (n• 3.803/93, na c_,. de Origemj, .:;e iniciativa do 
Presidente da República, que altera dispositivos do Código de Pro
cesso Civil sobre o processo de c':'nht~ento e o processo caute
lar. (Dependendo de Pareoer da Comissão de Coostituição, J•, · 
ça e Cidadania) 

-30-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 68, DE 1994 

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

Discussã<4 em b.lmo ún.iOO, do Projeto de Lei a... Câmara 
n"68, de 1994 (n• 3.8!0/93, Di Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República. que alteca dispositivos do Código de Pro
cesso Civil relativos ao processo d , ·,ecução. (Dependendo de 
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça _e Cidadania) 

-31-
PROJEfO DELE! DA CÂMARA N" 133, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do art. 336, b, do Regimento InternO) 

Discussão, -em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n°!33, de 1994 (n° 4.699/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da Repúbli~ que cria as Supemiteri.dências Estaduais 
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos Estados do 
Amapá e Roraima, e dã outras providências. (Dependendo de Pa
recer da Comissão de Assuntos Soáais) _ 

-32-
PROJETO DELEIDACÂMARAN" 137,DE 1994 

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

Discussão, em turno Ónico, do Projeto de Lei da Câmara 
n°137, de 1994 (n• 4.779/94, na Casa de origem), de iniclatha do 
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Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a criação de cargos 
e funçóes na Secretaria do Tnllunal de Contas da União e dá ou
tras providências. (Dependendo de Parecer da Comissão- de Cons
tituição, Justiça e Cidadania) 

-33-

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 138, DE 1994 

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

Discussão, eíri tumõ único, do Projeto de Lei da Câmara 
n°138, de 1994 (n° 4. 772194, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República que dispõe sobre a transformação da Es
cola Superior de Lavras em Universidade Federal de Lavras e dá 
outlas providências. (Dependendo de Parecer da Comissão de 
Educação) 

-34-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 139, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento lntemo) 

DiscuSsão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara 
n°139, de 1994 (n° 4.771/94, na Clsa de origem), de-iníCiativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a transformação da Es
cola Paulista d& Medicina em Universidade Fedexal de São Paulo e 
dá outras providências. (Dependendo de Parecer da Comissão Ue 
Educação) 

-35-
PROJEfO DE RESOLUÇÃO N·3~ DE1994- CN 

(Eni regime de urgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento lntemo) 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de resolução n° 3, de 
1994--CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comis
são Parlamentar Conjunta do Merc:osul. (Dependendo de pareCer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

-36-

PROJEfO DE RESOLUÇÃO N" 122, DE 1993 

(Em regime de urgência nos tetmos 
do art._336, c, do Regimento Interno) 

(Trainitando em conjunto com o -
ProjetO de Resolução n° 94? de 1994) 

Discussão. em turno ónico, do Projeto de Resolução n° 122, 
. de; 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis
. são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co

missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

-37-

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, DE 1994 

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

(Tramitação em conjunto Com o 
Projeto de Resolução n• 122, de 1993) 

Discussão. em tumo Unico-; do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal, tr.msfonnaudo a Comissão de 
Educação em Comissão de Educação. CiêDcia e Tecnologia. (De
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

-38-
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do art. 336, b, do Reg'.merito ln temo) 

Ofício n• S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Cential, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letias 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFfP, destina
das à liquidação de preeat6rios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-39-
PROJEfO DE LEI DA CÃMARA N" 13, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
13, de 1991 -Complementar (n° 223/90- Complementar, na Casa 
de origem), que regulamenta ~ § 2° do art. 171 da Const.it.tiição Fe
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres, sobn"' 49 e 88, de 199l,da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia

mento: favorável ao Projeto, com as Emendas de noS I a 4- CCJ, 
que apresen~ 2° pronunciamento: contrário .às Emendas de n% 5 
a 17. de Plenário. --

-40-
PROJETO DELEIDACÂMARAW 125,DE 1991 

COMPLEMENTAR . 
- (Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 172, L do Regimento Interno) 

Vota.ção, em tumo ónico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1991 - Complementar (n• 60/89- Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o funciona
mento público, na fonua do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenãrio, em substilllição à Co
missão de Assuntos Econôm.icos, Relator: Senador Meira Fifuo. 
1° pronunciamento: favorável ao Proj •o; 2° pronunciamento; 
favorável à emenda de Plenário. -

(Dependendo _de parecer sobre as emendas apresentadas pe-
rante a Comissão) -

-41-
. PROJETO DE LEI 00 SENADO N" 27, DE 1991 

COMPLEMENTAR . - . -

Vo~o. em_ turno lÍniCO, do frojeto de Lej dç_ $enado n° 
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3° do art. 192 da Constituição Federal 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Ney Maranhão, em substituição à- Comissão de Assuntos Econô
micos. 

-42-
REQUERIMENTO N" 1.207, DE 1993 

Votação. em turno único? do Requerimento n° 1.207. de 
. 1993, do Senador Beni Vexas, solicitando, nos termos do art. 172, 

I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado n• 76, de 1993, de autoria do Senador César 
Dias, que altera a redação de dispositivos da Lei n° 6.360~ de 23 de 
setembro de 1976, que "dispõe sobre a vigilância sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os ínsumos fa.rmacêuti-
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cos e conelatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá ou
tras providências", que tmmita em conjunto com o Projeto de Lei 
doSenadon•89,de 1993. -

-43-
REQUERll'viENTO N <184, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Requerimento n'O 484, de 1994, 
do Senador Matco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Presidente e do Secretário do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxias e Doutor Herl>ert de Souza (Betinbo), para 
prestai, perante o Plenário do Senado FeÇ=l. esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infam.il no Brasil, especia!D:)enle nas 
regiões mais pobres, e apresentar as sugestões- e medidas que o ór
gão proporá ao Senhor Presidente da República, com vista a en-
frentar tão grave questão. -

-44-
REQUERIMENTO N' 867, DE 1994 

Votação, em tumo UDico, do Requerimento no 867, de 1994, 
do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 172, 
ineiso L do Regiriiento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Câmara n• 128, de 1994 (n°4.147/93, na Casa de 
origem), que transfa:ma a Ccmpanhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais- CPRM em empresa pt:iblica e clã outras providências. 

-45-
REQUERll'viENTO N' 869, DE 1994 

VotAção, em tumoúnico, doRequerimeDton• 869,de 1994, 
do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso L do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1994 (n• 4.150/93, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova re
dação ao artigo 1• da Lein•6.S67, de 24de setembro de 1978, al
teradopelaLein•7312,de 16demaiode 1985. 

-46-
REQUERlMENTO N' 877, DE 1994 

Votação, em tumoúnico, do Requerimento n•877,de 1994, 
do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso L do Regimeilto Inferno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n• 42, de 1994 '- Ccmplementar, de au
toria do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre o exercício do 
direito de greve dos servidores públicos da administração direta, 
autátquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no art. 37, 
inciso Vll da Constituição Fedem! e dá outras providências. 

-47-

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DELE! DO SENADO N" 142, DE 1993 

Disrussão, em turno únieo, da Redação Final (oferecida 
pela Ccorissão Diretora em sen Parecer n• 234, de 1994), dn Proje
to de Lei do Senado n'142, de 1993, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhiies, que acrescenta parágrafos ao art. 259 da Lei n• 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que ~dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e dá outtas providências. 

-48-

SUBSTifUTIVO DO SENADO AO PROJETO DELE! DA 
CÃMARAN' 184,DE 1993 

Disaissão~ -em tomo suplementar~ do Sub;titutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n• 184, de 1993 (n• 1.568/91, na 

Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de desconto nos 
valores dos ingressos em espetáculos culturais e artísticos para 
pessoas idosas on portadoras de deficiência física, lendo 

Parecer sob n• 235, de 1994, da 
- Ccmissão Diretora, oferendo a redação dO vencido. 

-49-

PROJETO DE LEIDA CÃMARA N" 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos texmos 
do art.172, L do Regimentolntemo) 

Discnssão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•t51, de 1992 (n• 1.002, na Casa de origem). que dispõe sobre a 
extinção da contn"buição sindical a que se referem os arts. 578 a 
591 da Ccnsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n• 5.452, de t• de maio de 1943 e dá outtas providências, 
tendo -

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador 
Eduardo Suplicy, favorável ao Projeto, com emendas noS 1 e 
2 , que apresenta, em .substituição ã Comissão de Assuntos 
Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Ple
nário) 

-50-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 73, DE 1991 

{II1cluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, L do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do Imposto de Renda para bolsas de estudos de médicos 
residentes e remunexação de estudantes em estágio paia comple
mentação de estudos universitário'. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômico~) 

-51-

MENSAGEM N' 314, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nos texmos 
do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único~ do Parecer D0 '237, de 1994. da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 314, de 1994 (n• 899/94, na origem), de 24 de ootubro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República snbmete à deli
betação do Senado a escolha do Senador Valdir Righetto, para""""""' 
o =go de Ministro Togado do Tn"bunal Superior do Thlbalho. 

-52-

MENSAGEM N' 349, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

{Ihcluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 281 do Regimento Intemo) 

Disrussão, em turno único, do Parecer n• 236, de 1994, da 
Comissão de Constiluição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n•349, de 1994 (n°991/94, na origem), de 11 dejunhodoootrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República snbmete à delibe
ração do Senado a escolha do Senbor Edson Rodrignes Chaves 
para exercer o cargo de Consefueiro do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica.. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Está encerrada a 
sessão. ' 

_(!.evanta-se a ses:;ãc às 12h25min.) 
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Ata da 1803 Sessão, em 6 de dezembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs: Humb~erto Lucena, Júlio Campos, Nabor Júnior e Jacques Silva 

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

Affonso Camargo- Airton Oliveira -Alexandre Costa
AlufziO Bezerra - Carlos De 'Carli -) Carlos Patrocínio - César 
Vias - Coutinho Jorge - Dirceu Caméiro- Eduardo Suplicy -
Epitá.cio Cafeteirã - Esperidião Amin - Gilberto Miranda -
Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - Irapuan Costa Jú
nior- Jacques Silva - Jarbas Passarinho- João Calmon- João 
França- João Rocha- Josaphat Marinho- Júlio Campos- Jú
nia Marise - Levy Dias - Lourival Baptista- Lucídio Portella 
- Magno Bacelar - Marluce Pinto - Mauricio Corrêa - Mauro 
Benevides - MoiSés AbrãO - Nabor Júnior - Rachid Saldanha 
Derzi - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte- Ronaldo Aragão 
- Ronan Tito. -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - A lista de presença 
z..cusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número 
l"Cgime!l.tal. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhoS. 
O Sr. }0 Secretário proc_ederá à leitura do Expediente. 
É lido o segUinte -

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
W 374, de !994 (n•LJ09/94, na origem), de 5 do corrente, 

:efo.rente :m F:rõjcto de Lei da Câmara D0 90, de 1994 (n° 
Sl3i7/91, n:=. Casa dcorigem), que cria o Sistema EducaciODa.l 
f.:'-::sportivo BrasUeiro, integrado ao Sistema Brasileiro de Qespor
t"'', sancion~ào e u:ansfor:Dl2do ela l~i N" 8.946, de 5 de dezembro 

, ic i994. 

PARECER 

?ARECER N° 260, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Socíãis ao Projeto de 
Lei da Camar2 n• 110, de 1994 (n• 1.339-C, de 1991, 
na origem), que "Concede adicional de periculiosida
de aos carteiros, alterando o art. 193 da Consolida
çãO-das Leis do Trabalho!". 

Rel?".io;r: Selador Cootinho Jorge 

_I,_ ReJatóri9 

É s-ubmetido à apreciação desta Comissão o Projeto-de Lei 
<la Câmm: n• !10, de 1994, de autoria do ilustre Deputado Fernan
dc Canion, que pretende alterar a Consolidação das Leis do Tra
~-;clbc no sentido de conceder adicíoD.al de periculosidade aos car
t·.:ms. A prOporção traz em apenso o Projeto de Lei n° 3. 701. de 
: ';93, cle autoria do deputadO Carlos Alberto Campista que além 
cl,;. tratar do mesmo assunto"; pretende assegurar aposentadoria es-
pecial a esses profissionais • - - -- - --

Justificando a iniciativa" o autor afJ.IDJa:· 11Durante todo o 
2IlO, -que chova ou faça sol, faça frio ou calor. têm estes traba
lliadores a árdua e socialmente indispensável missão de, em 
todo o pais. da favela mais perigosa ao lugarejo mais longínquo 
da Amazônia, levar as cartas e correspondências aos cidadãos 
brasileiros". Acrescenta que "Além disso, estão expostos coti-

dianammte aos ataques de cães, tendo havido casos em que estes 
eram bid:tófobos fazendo com cjue este tipo de acidente seja o mais 
freqüente acidente de trabalho oconidos co aquela categoria". 

Na Casa de origem, a Comissão de Trabalho, de Ad!ninstra
ção e Serviço Público aprovou, com o substitutivo, o Projeto de 
Lei n°1339..C, de 1991, e rejeitou o Projeto de Lei n• 3-701/93, 
apensado. A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda.ção opi
nou pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa da
quele projeto. na foxma do substitutivo, e pela injuridicidade do 
projeto,apensado. 

E o relatório. 

II-Voto do Relator 

A proporção em análise, ao pretender a concessão de adi
cional de periculosidade aos carteiros:, trata de compensar estes 
trabalhadores pelos riscos à sua integridade física, enfrentados 
na exposição diária aos perigos decorrente da circulação neces
sária ao exercicio desta atividade profissional, que ·envolve a 
presença nas ruas, muitas vezes enfrentando dificuldades com a 
precariedade dos transportes coletivos, submetidos a condições 
geográficas _e climáticas_ adversas e, fato notório, sujeito aos 
ataques de cães. -

A iniciativa atende aos anseios de uma categoria proíJSsio
nal estiruada e respeitada pela população, e nem sempre suprida de 
condições materiais e salariais mínimos para- o exercfcio digno e 
seguro da atividade - social e economicamente imprescindível -
de conduzir a comunicação postal a todos os brasileiros. 

Considerando que se encontram atendidos os pré-requisitos 
exigidos de constitncionalidade, jni.clicidade e técnica legislativa e 
em face das razões de mérito que nortearam a proposta do ilustre 
Deputado, opiDamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n• 110, de f994, na foxma da redação imal elaborada e julgada 
conveniente na Casa de origem. 

Salas das Comissões, 23 de novembro de 1994.- Jutahy 
Magalhães, Presidente - Coutinho Jorge. Relator- Jacques Sil
va- João França- Ronaldo Aragão - Regina! do Duarte- Cé
sar Dias - Magno Bacelar- Epitácio Cafeteira - Lucidio Por
IeDa - Cid Saboia de Carvalho - Manricio Corrêa - João Ro
cha- Dario Pereira- Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expediente lido 
vai à publicação. 

Foi ~ncamiDhado ã publicação Parecer da Comissão de As
suntos Sociais~ ·que conclui favoravelmeD!e ao Projeto de Lei da 
Câmara n• !10, de 1994 (n• 1.339/91, na Casa de origem), que 
concede adicional de peri.Cillosidade aos carteiros, alterando o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

A matéria ficarii sobre a mesa, durante cinco sessões ordiná
rias, a fim de receber emendas, nos tetmos do art. 235. IT. letra d, 
do Regimento Intemo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esgotou-se hoje o 
prazo previsto no art.. 91. § 3°, do Regimento Jntemo. sem que te
nha sido inteipOsto recurso no sentido de inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei do Senado n• 34°, de 1994, de autoria do Se
nador Alnízio Bezerra, que acrescenta parágtafos ""art. ZO da Lei 
n•7.986,de 28 de dezembro de 1989. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela Co
missão de Assun:tos Sociais. 
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O Projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O Sr. Nabor lúnicr, 24' Secre_rário, deixa a cadei
ra da presidência~ q~ é ocupada pelo Sr. Jacques SOva. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Hã orndores ins
critos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Junior. 
O SR. NABOR ,JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. ao longo 
do mandato que o povo do Acre me conf'eriU~ em 1986. para rep
resentá-lo nesta Casa até 31 de janeiro" de 1995, sempre foi objeto 
das minhas preocupações a politica econômica da borracha natural 
no Brasil. 

Sobre esse tema pronunciei--iné, eni diversas oportunidades, 
sempre pleiteando um tratamento mais realista e patri6tico para 
esse importante setor da economia naCionaL 

A bem da verdade, é necessário esclarecer à Casa que desde 
a década de 1960, quando eu então exercia mandatos de Depntado 
Estadual na Assell!hléia Legislativa do A~ e posterionnente 
como Deputado Federal em duas legislaturas, de 1974 a 1982, de
diquei-me iricessantemente ao trato dessa questão. 

Por essa razão falo sobre ela com absoluto conhecimeniD de 
causa, pois, além de ser um dos representantes da Região ~ 
nica no Congresso Nacional, tenho a experiencia de ter nascido e 
vivido muitos anos em seringal nativo no Acre e por um período 
de doze anos ter explorado economicamente essa atividade. 

Recordo·me perfeitamente dos tempos em que os seringais 
da Amazônia eram responsáveis pela pujança econômica daquela 
região, -dando trabalho pata milhares e milhares de fanúlias, que se 
dedicaram ao mister da extração da goma elástica vegetal ou, 
como alguns preferiam chamá-la, "ouro negro" da Amazônia. 

Não é demasiado relembtar o que significai -a--g[ande epo
péia da conquista das imensas e desconhecidas terras da Região 
Setentrional do Brasil. mais tarde denominada Amazônia Ociden
tal, no fl!ll do século passado e no início deste século, tão bem re
tratada nas imortaiS obras "A Conquista do Deserto Ocidental", de 
Craveiro Cos~.a;, e 'Fonnação Histórica do Acre", de ~To-
cantins. -

FOi gia.Çã.s ao espírito aventureiro- e à ambição pela riqueza 
fácil que milhares de nordestinos deixaram seus Estados de Origem 
e as suas famílias, e se embrenharam pelos rios da Amazônia em 
busca do ''ouro negro''- a borracha nativa. 

Também foi devido à explornção dos seringais natiVOS do 
Ac;J; que as terras pertencentes anteriormente à Bolívia fQram, in_
corporadas ao Tenit6rio Nacional. no início deste século. 

, Grandes metrópoles surgiram na região durante o periodo 
aurec da economia da borrncha, como, por exemplo, Belém, Ma
-naus e mais recentemente Santarém, RiO Branco~- Porto Velho e 
etc. 

Durazrt.e quase um século a economia da goma elástica do
minou completariierite a Vida das populações da Amazônia. embo
ra tenha se registrado uma débâde no setor ap6s o término da Pri
meira Grande Guerra Mundial em virtude, sobretndo, da entrada 
em fase de produção dOs seringaiS de rultivo do leste asiático, for
mado _com as semen~s de seringueiras levadas de Manãus, em 
1873, porum_comissá.."io britânico para Londres e de lã para o Cei
lão. 

Depois de ter contribuído grandemente_ GOJil a sua produção 
de bomcha para suprir os países aliados que participaram da Se
gunda Guerra Mundial, os seringais nã.tivos da Amazônia, gue ha
viam sido reativados no inicio da década de 40, com a colaboração 
de investimentos do Governo americano-- infelizmente o principal 
produto de exportação daquela região -, começaram a entrar em 

declínio e hoje enfrentam a maior crise de toda a sua história. 
A fim de entender melhor essa: crise, é necessáiio qUe se

faça um relato circunstanciado de toda a evolução da política eco
nômica da borracha nabmll, bem como das principais medidas 
propostas pelo Ministério da Fazenda para o setor. Pma tanto, va
lho-me de recente documento que me foi encaminhado por orga
nismos ligados ao problema, como a CBBA - Companhia Brasi
leira da Borracha e AlimentoS; a Bomzon da- Amazônia Ltda e a 
Cotia O:MB, no qual se evidencia a pouca imp<:Jrtincia que o Go
verno brasileiro confere à borracha vegetal, que é considerada pe
los países industrializados como os Estados Unidos, Canadá, Fran
ça; Itália, Inglaterra, Japão etc, ccnio matéria-prima ~estratégica. 

Diz o doaJmento que recebi há pouccs dias: 

POLTilCA ECONÔ~CA DA BORRACHA 
NATURAL E OS SEUS l'RlNCIPAlS INS1RUMEN
TOS PROPOSTOS PELO M!NIS1'F?.IO DA FAZEN
DA: 

Situação atual: 

Atualmente os países produtores de borracha têm 
um total de 5 milhões e 400 mil hectares de seringueiras 
plantadas, dos quais 90% estão conceDlraC!os na Malá
sia, Indonésia ~e Tailândia. O Brasil. através do PRO
BOR I, II e III, incorporou apenas 140 mil hectares e, 
assim mesmO, com diversoS tipos de problemas. E o 
plantio de 85 mil hectares, com recursos próprios. 

O consumo mundial de bcm:a.cha é atualmente su
perior a 5 milbões e 200 mil toneladas/ano, que repte· 
senta um mercado de 5 bilbôes e 700 milbões de dólares 
por ano. No Brasil. são produzidas apenas cerca de 40 
mil toneladas/ano. 

De único produtor mnndial no século passado. o 
Brasil i:mp<rtou, em 1993, =de 70% das 140 mil to
neladas de borracha natural que consumiu. A opção que 
o Pais fez pelo tnmsporte sobre puens, em mais de 76%, 
tnmsformou a borracha nmna =dori• tão estratégica 
quanto o petróleo. Na melhor das hipóteses, se uma fir
me iniciativa não for implementada agora, Chegaremos 
ao ano 2000 produzindo menos de 113 das 200 mil toDe
ladas anuais que serão necessários ao nosso consumo. A 
demanda do produto apresenta crescimento bist6rico de 
5% a 6% ac ano. A continuidade do processo de expor
tação seria o entrave ao pleno desenvolvimento nacio
nal, principalmente por já dispor de expressivas 
indústrias de pneumáticos - todas de capital estrangeiro 
- e um parque fudustrial de capital basicamente nacio
nal, com alta tecnologia dos produtos técnicos de borra

-çha para_ as indú~_ au~mobilísticas, eletroeletrônica, 
de calçados, metal-mecânica e hospitalar. Esse pa:rque 

~ fabril e os mais de 200 mil operários que nele trabalham, 
~~ além de 80 mil empregos diretos e 400 mil indiretos, que 

são gerados no campo atxa.vés do plantio, manutenção 
dos plantios, extração do látex, e nas indústrias de bene
ficiamento de borracha natural, podem ier afetados por 
uma mudança no status quo do contw:bado ·centro mun
dial de produção da borrac:ba: Malásia, Indonésia, Laos, 
Cambaia, VietDã e Tailfuldia. O cométcio internacional toma-se. -a cada dia, mais indispetisável 00 deSenVolvi
mento intemo. Por isso mesmo há necessidade de um 
balanço de pagamentos equilibrado, para pleno restabe
lecimento das reiações do Brasil com a Connmidade Fi
nanceira Internacional, tomando--o aceitável pai'a novos 
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investimentos. 

A miséria: 

Dos ·s billiões e 300 milhões de habitantes da Ter
ra~ 1 bilb.io passa fome e 2 bilhões vivem na pobreza. A 
cifra s6 não é maicr graças ao socialismo chinês que an.:. 
menta. ao menos duas '(ezes ao dia. 1 bilbão e 200 mi
lhões de pessoas. 

No BiaSi~ onde há oonoen!Iação populacional de 
76;2% nas grandes cidades, causada por um êxodo ruta1 
originado Principalmente das Regiões Norte e Nordeste, 
observa-se um crescimento indiscriminado de favelas, 
gerando oonsigo o aumento da violência, da marginali
dade, do consumo de tóxicos e da subnutrição, que atin
ge principalmente as crianças. 

O desenvolvimento do campo é a única maneira 
de evitar à contimlação do êxodo humilhaote da popula
ção rural. 

Da fase agrlcola para a industrial: 

O Brasil sofre de muitos males. Um deles é o dos 
ciclos que assumem proporções de pujança e depois de
caem até a perda de competitividade com outros países, 
a extinção de :recursos naturais ou a estagnação total. 

A exploração agácola do Brasil caneçou com a 
necessidade da cor vermelha nos teares europeus. E fOi 
tanto tecido vetmelho~ que o pau-brasil hoje s6 existe 
em alguns jardins botânicos. 

Depois foi o ciclo da caoa-de-açúcar. Há mais de 
duzentos anos7 as Alagoas eram a região mais rica do 
Brasil. 

O café começou no Rio, veio pelo Vale do Paraí
ba até São Paulo, e chegou ao Paraná, pelas mãos de 
Eduaido Vlli. com a renúncia ao trono inglês. O Duque 
de W'mdsor era o principal acionista da empresa que rea
lizou o mals bem-sucedido projeto de refarma agiária e 
assentamento de agricultores no Brasil: a legendária e 
até hoje ativa Companhia Melhoramentos do Norte do 
Par.má. 

A soja e o suco de laranja são pryvas iricontestes 
da competência do homem do campo. E o contraste do 
BiaSil do interior produtivo (Regiões Sul e Centro-Oes- _ 
te) com as favelas das grandes cidades. 

A seringueita - :ilativa do Brasil- trouxe riqueza 
e opulência efêmeras à Região Amazônica até o fmal do 
século passado. Em 1873 um comissário britânico levou 
de MaDaus I 00 mil sementes da Hevea brosilienses 
para Londres e de lá para o Ceilão. Estas 5ementes fo
mm a base para as futuiaS e prósper.iS ·plantações do 
Leste Asiático. Nç Brasil a cultura decaiu e estagnou. 

Em Sãp Paulo, Minas, Mato Grosso, Espírito Sao
to, Bahia, Par.i, Paraná. além de Rondônia, existem Vá~ -
rias plantações, entre pequenas e médias~ sendo que as 
de maior sucesso são as que não recorreram· aes--''Pro
bot'. plantando com recw:sos pt6prio$ e Jazendo cons6r
cios com cultutaS de soja, café., mllho~ arroz, feijão e 
fruticulturas equivalentes a aproximadamente 85 mil 
hectares. 

Outra causa de desestimulo são as técnicas de 
plantio e enxertos iinportados aos malaios pela SUDHE-

VEA, que foi extinta .em detrimento de outras tecnolo
gias de ponta. Há falhas tanto na qualidade do material 
botânico utilizado (sementes, mudas e clones), quanto 
no combate às doenças, notadamente o "mal das folhas''. 
Não existe um mapeamento das regiões adequadas ao 
plantio, obedeceudo principalmente às exigências de mi
croclimas7 custos e produção~ aliados à efetiva oferta--de 
mão-de-obra, pois o critério politico superou sempre as 
técnicas mais aVançadas do cultivo. 

Quadro I 

ÁREA PLANTADA DE SERINGUEIRA NO 
BRASIL(*) 

Acre - 8.996,0; Amapã - 294,0; Amazonas :._ 
8A55,0; Bahia - 23.200,0; Espírito Santo - 8.709,1; 
Goiás - 1.844,0; Maranhão - 1578,8; Mato Grosso -
58.697 ,0; Mato Grooso do Sul- I .950,0; Minas Gerais-
4.873,4; Pará- 17 .687,8; Paraná - 5508,0; Pernambuco 
- 1594,0; Rio de Janeiro- 221,5; Rondônia- 39.967,0; 
Roraima - 25,0; São -Paulo - 33,054,3; Tocantins -
552,4. Total- 216.34ê,5. 

Fonte: lBAMAIDIREXIDEREF/DISIL 

(*)Todos os projetas fmanciados pelos Probors L 
n e m e os plantios extra-Probor, inclusive os da Goo
dyear (Pará), Pirelli (Pará) e Michelin (Bahia e Mato 
Grosso). 

Quadro II 
PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL- BRASIL -

1993 

Eslado Sólida Lãtex Total % 

Acre 3.992 9,8 

Amazonas 649 649 16 

Amapá 3 3 

Bahia 7.113 2.335 9.448 23;2 

Espírito 
Santo 34ê 12 358 09 

Maranhão 78 - 78 0;2 

Mala Grosso 1503 - ... 1503 185 

Pará 1.023 36 1.059 26 

Pernambuco 103 - 103 03 
Rondônia 1553 1.705 15.917 391 

SãoPaulo 14;212 1.705 15.917 391 

Total 36572 4.091 40.663 100,0 

Abro um parêntese, Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadotes, s6 
para chamar a atenção sobre um aspecto, ou seja, demonstrar a de
cadência da produção de borracha da Região Norte do País. Só o 
Acre, na época áurea da borracha, produzia cerca de 40 mil tonela
das de borracha; hoje está produzindo 3.992. Enquaoto São Paulo, 
que não produzia absolutamente nenhuma grama de bomtcha, hoje 
é o maior produtor nacional, com os seus seringais de cultivo ~ 
duzindo 15.917 toneladas, assuliÚndo, assim. a hegemonia da pro-
dução de borracha nacionaL . 
- --o Sr~ OdacirSoares-Permite-me V.Ex•umaparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer, ouç<i o Se-
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nador Odacir Soares, 
O Sr. Odadr Soares- Vejo V. Ex" tiilM dessas questões, 

particulaimente da questão da produção da bon'acha no Brasil, e, 
sem nenhuma dificuldade, localizo a responsabilidade dessa queda 
brusca, vertiginosa e pennanente da produção de bon'acha nos se
ringais amazônicos, notadamente no Acre,· que produzia e produz 
a melhor 1:xmacha do mundo, em DJDito tmbalbo exatamente junto 
ao Governo Federal, Vemos, pelas discussões que vêm sendo fei
tas aqui no Congresso Nacional, que a importação da bon'acha é 
uma das outras causas da queda de produção. Há !Wito tempo- e 
V. Ex• sabe disso - é muito mais fácil se ganhar dinheiro na im~ 
portação da bon'acha ftaudulentamente, através da corrupção, atra
vés de interesses maia:resembutidos no Govemo, do que manten
do nossos seringais nativos no Acre, Rondônia. Amazonas, Pará e 
assim por diante. Vejo exatamente essa respoilSàbilidadc no ao.. 
vemo Federal que, inclusive, se agravou com a extinção da SUD
HEVEA. Tivemos, ao longo desses últimqs 20 anos, o Governo 
Federal estimulando e incentivando a produção da botra.cha com 
financiamentos através do PROBOR I, do PROBOR H e que, la
mentavelmente, terminou com a extinção da SUDHEVEA.. Por 
outro lado - e isso é um tema recente, porque está vinculado à 
questão da ecologia -, o próprio Govem_o estimulou muito a _cria
ção das chamadas reservas extiativistas, nas quais se :çretendia es
timular a produção da borracha natural na nossa regiãO- Na reali
dade, essas resezvas extrativi.stas fiCai3Dl apenas nas manchetes 
dos jomais e na preocupação dos ecologistas. De certo. modo ainda 
. falamos de reserva extrativista no Acre e em Rondôriia, mas sem 
a dimensão que se :çretendia ter: exatamente o·estimulo ao nosso 
seringueiro, àqueles que ainda i-emanescem na flotesta cultivando 
a bona.cha natural ou colhendo a castanha~ atividades típicas ainda 
do desenVolvimento da nossa xegião. Acredito que o discurso de 
V. Exa devecl. servir para uma reflexão por parte do Govemo Fe
deral na medida em que queixa. realmente manter a nossa região 
como fronteiras vivas: do nosso País. Às vezes ouvimos falar nas 
manobras do Govemo americano e ficamos preocupados, mas a 
gmnde preocupação, na realidade, de<:orre da ausência dÓ Governo 
Federal no fomento à produção, ao desenvolvimento econômieo 
das nossas regiões, principalmente na questão da borracba; à au
séacia de progmmas sociais que impliquem na fixação do homem 
nessas regiões, na elevação de seu padião de vida, na melhoria de 
suas condições sociais e -de vida - o que lamentavelmente não 
ocorre • .Se levantannos os indicadores sociais - o que já fiz - do 
Acre e de R~ verificaremos que são os mais dramáticos do 
mundo; lá as pessoas morrem, Dão pelas doenças mas pela falta de 
assistência médica.. Nosso sistema educacional, em nossos Esta
dos, está completamente abandonado. Essa é uma realidade pata 
qual o Govemo Federal não volta seus olhos. Se for levantado o 
volume de recursos Federais repassados para o Estado do Acre, 
nos últimos anos, será cOnstatado que são iil$i&nificantes, nãO tem 
expressão alguma. Inclusive fu: um estudo, em de~ oca
sião, procurando demonstrar que a União Federal é a principal res
ponsável pelas diferenças regionais, intetpessoóis em relação ao 
nosso Pais. na medida em que aloca maior número de recursos não 
apenas mçameDt.ârios, mas transfeiências vohmtárias para os Esta
dos mais ricos. Isso VeJll acontecendo ao longo da História brasi
leira. 

De modo que eu espero que o discurso ~ V. Ex• sírva para 
uma reflexão por parte do Governo federal, relativamente à conso
lidação desta fronteira viva que nós possuímos hoje, na região 
amazônica, notadamente i1o Acre, em Rondônia, em Rcxaima, no 
Amapá, Estados que têm divisas com outros países. Era esse o 
aparte que eu queria oferecer ao discurso de V. Ex• 

O SR. NABOR JÚNIOR- Eu agradeço o oportuno aparte 

de V. Ex" que, como homem da região, conhece bem esses proble
mas que são objeto do meu pronunciamento nesta tarde, no Sena
do Fedetal. V. Ex .. disse muito bem, o Govemo s:6 foi atentar paía 
o problema tarrliamente. A criação das reservas exttativistas- que 
tem como objetivo a preservação dos seringais nativos - com os 
trabalhadores: nativos explorando esta atividade, foi a :tisponsável 
pela eolonização de toda a Amazônia ocidental DO século passado 
e no inicio deste século. Entretanto,_ o Govemo só foi atentar para 
esse aspecto quando ela estava totalmente ~itada. Hoje temos, 
por exemploy a -reserva exttativist.a Clico Mendes, que abrange vá
rios mUnicípios dO Estado do Acre, principalmente Xapuri, Brasi· 
léia, parte clo município de Rio Branco, com uma meia dúzia de 
seringueiros, que já haviam abandonado totalmente a atividade, 
em virtude do descaso com que o Govemo de uns 20 anos para cá 
devotou à atividade da borracha. 

No Governo Médici. hcuve a extinção do moo.opólio da 
bona.cha. fato que, já àquela épocay condenei veementemente. O 
Governo isentou o Banco da Amazônia de fmanciar çs produtores, 
de adquirir a produção pata comercializar junto à indústria de 
pneumático; Pos:teriOIID.ente, até mesmo com o incentiVO para que 
os seringalistas vendessem os seus seringais para investidores do 
Centro-Sul do País, levou à simação insustentável que hoje apre
senta o seringal, a qual. na Amazônia. chamamos seringal nativo. 
Quando o Governo tentou cuidar disso ao criar o PROBOF. 
PROBO R II em, ao lado da criação da reserva extrativista, já era 
demasiadamente tardio e não foi mais possível recuperar • 

Os seringais estão totalmente desabitados, abandonados. Os 
que produziam cen:a de 80 a 100 toneladas de bon'acha hoje pro
duzem 4 ou 5. Esse é o quadro realista de nossa região. Como dis
se V. Exay a borracha era o principal suporte da ecoo.omia e. com 
sua quase extinção, a miséria campeia, principalmente nc - ~

que viviam quase que exclus:iv'UD.ente da explo:m.ção dessa aúvida
de, é o caso do Acre, de Rondbnia., sendo mais grave a síttlação do 
Acre, poique Rondônia ainda tem minério e outras atividades. A 
atividade principal do Acre está fundada na pecuária. Os seringais 
foram transformados em campos de pastagens par.o a criação de 
gado, que é atividade que Dão agrega qualquer mão-de-obra " 'Ollll

se sempre Dão paga imposto, poique há uma sonegação generali
zada per parte daquelas pessoas que explo!am essa atividade 
econômica. Várias vezes chamamos a al.enção para esse quadro 
dramático. 

Quando Dep1tado Estadual, integrei uma comissão, na qual 
se fazia p:<:Sente o Presidente da Associação Comett:ial do Acre e 
outro Deputado, colega meu, José 01aar Fifuo, talvez V. Ex• o te
nha conhecido, que foi ao Presidente Castello B=, ao Minislro 
do Planejamento, Roberto Campos, que, per sinal, contriooiu 
gmndemente para a quebra do monopólio da bomlcba. Fizemos 
nossas ponderações. inclusive, levando apelos dos em.ao Govêhla
dores do Amazonas, Artbur Cezar Ferreira Reis~ e do Par.i. Jarbas 
PassariDho, no sentido _de que não se quebrasse o monopólio da 
borracha. 

Mas, infelizmente, isso aconteceu, e aí estão os resultados: 
miséria, seringaiS abandonados. As pessoas que exploravam essa 
atividade tinham, pelo menos, os meios indispensáveis para a sua 
sobrevivência e d,e sua f31D11ia, mas, hoje, estão na periferia das ci
dades, passando fome, os filhos se marginalizando e as filhas se 
prostituindo-

A produção de seringal de cultivo hoje jil está atiD•',,J., 
32.579 toneladas, um pe>Xentua! de 80,1% e a (IDdução de ""''"'

-gal nativo, que, antigamente era a principal atividade dos Estados 
do Norte, hoje está apeDa.S contribuindo com 8.084 toneladas:, ou 

·seja, 19,9% da produção nacional, segundo o mAMA. 
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POLÍITCA ECONÔMICA DA BORRACHA - PRlNCI
PAlS lNSTRUMENTOS 

PROPOSTAS DO MINlSTÉRIO DA FAZENDA 

1. Centingenciamento das importações: redução 
para 35% em 01.01.95, 20% a partir de 01.01.96, extin
ção em01..01.97."Parece que, no momento. este contin
genciamenlo é de 50%. Para que a indústria pcssa 
importar 1 tonelada de bonacba precisa demonstrnr que 
comprou no mercado ilrtemo 1 tonelada de borracha. 

2. TORMB: Eliminação a partir de 01.01.95. 

TO~MB é uma taxa que regula o me:rcado e é cobrada so
bre a importação de bonacha estrangeira para regular o mercado 
nacional e até mesmo fmanciar os projetas relacionados com a 
produção de barraqha no Pais. 

3. ''Co~trole de preços: eliminação imediàtamen-
te." 

Quer dizer, aquilo com que o produtor ainda contava. ou 
seja. a interl'etência do Govemo no sentido da manutenção do pre
ço, vai ser extinto imediatamente. 

4. ''Estoque de rese:tVa: eliminação dessa -exigêit
cia a partir de01.QJ 95''. 

Vejam V. Ex's que os Estados Unidos, a F=ça, o Canadá, 
o Japão e a Itália mantêm um estoque estiatégi~ de borracha, pois 
esse jrodulo é estratégico. Por exemplo, foi a bonacha brasileira, a 
borracha da A.ma.zôDia que contribuiu grandemente para manter as 
forças aliadas em guemt. com os países do eixo. durante a Segunda 
GumaMmdial. 
·· Pois bem, sendo um produto tão estratégico quanlo o petró
leo, o Govemo não vai manter o seu estoque de reserva coinp fazia 
até então. Vai eliminar o esloque de reserva até o dia 01.0195. 

5. "Inclusão da borracha na pclítica agdcola, a 
exemplo do que ocoxreu com o trigo (produto sujeito ao 
monopólio estataJ durante mnilos anos), dispensando-lhe 
o seguinte b:atamento: 

Inclusão da borracha. en1re os produtos prioritá
rios para efeito do crédito IUial com ~rsos controla
dospeloGovemo. ~ 

Aqtti também CDJero abrir um parêntese para infonnar que 
por ser ~ boizacha uma atividade que tem uma safra bem longa, de 
;,--:;~ i.ilU ano, é :inviivel se adotar o mesmo critério para conces.:. 
sãO do credito que se faz aos outros produtos agricolas, como o ar
roz. como o feijão, como a soja. porque a bom.cha é colhida 
amiafm.ente .. Os seringais nativos e$lã.o localizados. nos altoS iiõs 
da ~nia. Só têm condições de escoar a produção uma-vez por 
ano. Então, não pode suportar os juros flXados pelo Banco central 
pam a agri.cultu:ra, porque são produtos que, com quatro ou cinco 
meses. são colhidos, tem meio de escoamento, prcxiução_e_ fa.Cilida= 

· de de comercialização da sua safra, ao passo que càm a bonacha 
isso não acontece. · · · -

Inserção da borracha Da pauta de' produtos da 
PGPM, assegulliildo-se preços garantidos somente para 
os produtos a:iginaiS de serini~ nativOs da Amazônia. 

6~ Alocação de recursoS fiscais nó Orçamento dO 
mAMA para propiciar a assistência necessária aos se
ringueiros da Amazônia. 

Isso aqui é uma ulopJa. O ffiAMA não dâ d:.nta nem 'de 
manter as resetvas extmtivistas, de manter a integridade da nossa 

floresta, da nossa fauna, como é que agora vai ·controlar, por 
exemplo, essa atividade econômica relacionada com a borracha? 

7. Abertum imediata de processo de investigação 
de subsídios e de prática de c_onconência desleal ou pre
dat6ria. de modo a aplicar triOO.tação compensatória nas 
im.porta.ções oriundas de países que pratiquem dumping 
e/ou que concedam subsídios. 

ARGUMENTOSCONTRMuOSÁPROPO~ 
TADOMJNISTÉRIODAFAZENDA 

1) A proposta do Ministério -da Fazenda não leva 
em consideração as propostas exaustivamente discutidas 
e abordadas ao longo dos últimos 4 anos na Câmara Se
torial da Bomtcha e na própria comissão Intenninisteriai 
criada em 01103194; 

2) Foi comprovado aos membros daquela comis
são que os países. produtores (Malásia, Indonésia e Tai
lândia) subsidiam seus produtores em 6S% na produção 
de borracha natural; 

Enquanto no Brasil está se procurando tirar todas 
as vantayns aos produtores, nesses países, ?Yia.lásia, In
donésia e Tailândia. a borracha Dfltllral é subsidiada em 
68%. 

·3) É fundamental que seja considerado o custo de 
produção encontrado no trabdho enco~dado e pago 
por toda a Câmara Setorial da Borracha (out/92), a sa
ber: ANlP, ABlARB.ANFAB, APABOR, Consefuo Na
-Cional, SER.B, onde se chegou a um custo de 1.476 
US$/ton de borracha seca. a nível de produtor, custo 
eSse consistente com o custo apuxado pelo IEA da Secre
taria de AgriculiUra e Abastecimenlo do Estado de São 
Paulo (ag<>'92), onde se apurou um custo de 1360 
US$/ton de lxm'acha seca para o produtor, considerando 
uma produção· de~ 1.550kglhectare, no Estado de São 
Paulo. 

4) O setor de plantio, extração: c0Ieta e ben~Íicia
mento de borracha natural gera 80 mil empregos direlos 
e mais de 400 Inii indiretOs, onde a ~de--C)bra -signffi

-~ .. ca. 70%. Se comParado aos produtores do sudeste asiáti
co, observa-se o seguinte:-

Brasil Indonésia Malásia Tailândia 

Salário mês )40 33 120 60 

en~os % 67% - - -
total 

índice 

234.50 33 120 60 

(%) 100 1407 51,1 25.58 

Os dados acima podem ser comprovados através 
~ ao vídeo ''Resgate da Borracha Natural'', elaborado pelo 

F_Ó_ll,l_m_ Nacional dos SeGretários de Agricultura e Refor
maAgrária. 

5) Infra-estrutura. Confonne já foi comprovado 
na Câmara Setarial da Borracha, toda a infra'eStrutura 
do sudeste asiático é bancada pelos governos, ao passo 
que no Brasil é feita pela iniciatiVa prí"v3.da, tais como 
residências, transpoite, escolas; creclieS:, assistênCia mé
dica. energia;. assistência odOntológica, saneamento bási-
co, tratamentO dilifgua, ete. · · ~ 
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6) Da fonna como está, á"propõita do Ministério 
da Fazenda causará a falência de milhares de agricullo
res que investiram mais de 2 bilhões e meio de dólares e 
que acredilaiam neste País quando convocados para 
plantar seringueirns hã 10, 16 anos, exatamente agora 
que estariam começando a colher os frutos desses inves
timentos: Mais de 8(firiil empregos no campo deixarilo 
de existir de imediato, ou seja, aproximadamente 400 
mil pessoas dependentes da bonacha de cuhivo não sa
berão para onde ir, obrigando-as provavehnente a agm
var mais ainda o inchaço das grandes cidade~ saindo da 
dignidade do trabalho no campo parn ''m.mat' em fave
las nos grandes centros. Com a extinçâá da Sudhevea. 
que de uma maneira ou de outra dava esperança a mais 
de um milhão de seringueiros só na A.mazô:oja Ociden
tal, hoje não existem na região mais de 50.000 famflias 
trabalhando na bonaeha nativa, e snas filhas foram para 
cidades como Rio Branco, Manans, Belém, onde estão 
na prostituição infantiL ~ 

7) O PREÇO DA BORRACHA NACIONAL X 
BORRACHA IMPORTADA-

Está comprovado na Câmaia Setorial que não 
existe gotdurn. no preço da bouacha. nacional e sim cus
tos do produtor até o consnmidor fmal (impostos, tormb 
1%, COFINS 2,65%, ICMS 12%, frete, etc.) 

Nos estudos comprovados na Câmam Setorial; o 
pnen é o que mais agrega bonacha natural, e esta é ven
dida a US$ 2,50/Kg na naci~nal e a US$ 1,50/Kg na 
bonacha importada, e consider.mdo um coinfugencia
meilto de 50%, o impacto 00 preço final do produto é in
feriora3%. 

8) A rednção do contingenciamento tem que ser 
'eita à medida que cresce a produção nacional, conside
llll!do os custos de produção intema, h'beralizando os 
custos na bonacha im.poriada na via direta ou através de 
drawbad<. 

9) Das !40.000 tcineladas consnmidas em 1993, 
40.000 foram de bonaeha nacional, ao custo aproxima
do de US$ 2,5G'Kg e aproximadamente 40.000 tonela
das importadas pelo sistema draw back, sem neDlrum 
tipo de imposto, ao rosto deUS$ 1,0M{g e 60.000 tone
ladas ao rosto de aproximadamente US$ 1,50/Kg com 
os impostos pagos na importação. 

!O) DOS SUBSíDIOS NO AGil.OBUSINESS 

Como já dissemos anterioonente, a bomtcha ori
ginãria do Sudeste Asiátioo =:ebe 68% de subsidias na 
sua origem. 

O suco de laranja brasileiro, ao entrar nos Estados 
Unidos, paga uma taxa eitorsiva de US$ 498/ton para 
mamer as plantações da Flórida. 

O fumo, nos Estados Unidos, é cootingenciado 
em 75%, ou sejà;' para cada !OOKg consnmidos, 75 tém 
que ser de fumo americanO~ -

No Japão, o arroz importado é contingenciado e 
supertaxado em 150% para proteger o produto japonês. 

O frango brasileiro, para enlr.lr na Europa, paga 
US$ 400/ton. 

11) Precisamos repensar a borracha nalllia!, na 

sna totalidade, como um produto estratégico, e não to
mar medidas de gabinete como foi feito com o café. o 
açúcar e a JX6pria borracha. sem antes escutar o setor 
produtivo. A seringueirn s6 começa a produzir a partir 
de S. 7 anos, sem considerar a dlvida sociaL 

Este Pais precisa gerar 2 milhões de novos em
pregos todos os anos, e não eliminã-los. 

Os Estados Unidos da América mantêm em seus 
estoques estratégicos o consnmo do Brasil por 10 anos. 
ou seja, 400 mil toneladas de borracha. O estoque estra
tégico dos Estados Unidos corresponde a 10 vezes a pro
dução de boo:aeha vegetal do Btasil, que é-de 40 ·mil 
toneladas. 

Os Países produtoms como "'·1.1sia, Tailândia. 
· -lllilonésia, têm na bomu:ha nalllia! &-··'le parte da sua 

sustemação econômica e social. e o assunto é tratado em 
nlvel de Estado. 

Sení que nós não adquirimos a maturidade deles 
ou não temos a sensibilidade estratégica, como eles, para 
encarm:m.os o problema?'' 

Enceno, aqui, o documento que recebi. 

Diante do ex~w. é imperioso que o Govemo brasileiro, 
através dos Mio.ist{ _ ,la Fazenda, da Inchistria e do Comércio, 
d.'l. f.mazAnia e Mek wbiente, reexamine o problema paza defen
cL< a produção naciC"...ll de borracha vegetal, da mesma foona 
coroo os Estados Unidos _da Amériça fazem em :mlação ao suco de 
laranja produzido no Brasil qu~ ao entiar naquele país, paga uma 
tau extorsiva deUS$ 498/ton, a fnn de não oompetir com as plan
tações de laranja da Flórida. 

O fumo produzido nos Estados Unidos é contingenciado em 
75%, ou seja, para cada 100kg consnmidos, 75% tém de ser da 
produção loeal. 

Os pt6prios 1'2'·"" do sudeste asiático subsidiam a sua pro
dução de borracha em tomo de 68% para coloeã-la oo mercado in
lemacional em melhores coodiçôés de competitividade. 

Hoje, estamos despendendo divisas cambiais na importação 
de mais de 100 mi! toneladas de bona"'.4 vegetal, jã que o nosso 
atual consumo é de cerca de 140 mil toneladas. enquanto a nossa 
produção alcança a cifm irrisória de pouco mais de 40 milton,· :a. 
das, sendo 32.579 toneladas oriundas de seringais de cultive- c &~pe-
nas 8.084 t<Jneladas de seringais nativos. · · • 

É impcrtante ressaltar que hã pouco mais de vinte anos, so
mente os seringais nativos da A.maz:ônia poduziam cerca de 40 
mi! toneladas de bonacha natural, o que signiflC3 cü:rer e reconhe
cer que essas unidades ecooômicas estão falidas e fbandonadas 
pela .inétcia dos nossos governantes que no passado como agora 
não tivenun a sensibilidade de adular uma politica COII'eta e reaJi:>. 
ta para um produto que já figurou em segnndo lugar na nossa pau
ta de exportação, depois do café, que fez a giandeza e prosperida
de de uma vasta região do Pais mas que, hoje, desgraçadamen:e, 
estã pedindo soeotTO a quem de mreito. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Coocedo a palavr.o. 

ao ilustre Senador Odacir Soares. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguinte 

discurso)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o momento políti
co que estamJs vivendo parece-me extremamente propicio ao 00.. 
mentário que hoje venho fa.mr do ensaio de Pedro Demo sohre 
''Pobreza Política", publicado pelo Centro de Estudo da Fundação 
Konrad Adenaner e atencios:tm~"':lte distribuído p~::. :~ ·"""- ·: ,:· · · 
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mento dos membros desta Casa. 
Trata-se de um conjunto de reflexões resultantes da aborda

gem nova de um tema não muito recente: o da relação entre cida
dania e qualidade de vida ou, se quiserem, entre recursos humanos 
bem qualificados e desenvolvimento. 

Como disse, ao encenamos nossa mais ~te maxatona __ 
eleitoral, entrega:rmo..nos ãs reflexões sobre ''Po~ Política", 
além de concorrer para o aprimoramento de nossa participação no 
processo democrático, pode, ademais, ajudar-nos a identificar, de 
forma mais j:i:Offinda o ponto critico a eliminar ni> projeto bfasile1C 
ro de desenvolvimento. Com efeito, esta: ainda bem presente em 
nossa mem6ria o discurso político prevaleDte na Campanha eleito
xal que se encerrou. 

Ora, a tônica de tal discuiSO pareceu-me ter se fiXado na re
jeição coodenat6ria das mazelas que degradam nossa vida pública, 
nas múltiplas carências que infelicitam nosso povo, assiil:r como na 
busca dos cami.:ohos m;ais eficazes para debelar tudo isso, restituin
do ao povo brasileiro a fé e a espexança em dias melhores. 

Sendo assim. figura-me de todo salutar o çon.fronto desse 
discurso com as reflexões de Pedro Demo sobre o tema da pobreza 
política. 

Segundo depreendi. o autor procuu .. sob esse conceito, dei
tar luz; sobre a outra face da pobreza- aquela que tião é -caracteri
zada pela caiência matmal, fucilmente identificável na baixa ren
da. na moradia precária. no subemprego e no convívio com a ·falta 
de saneamento básico. Dir-se-ia., se bem entendi, que a face mate
rial da pcibreza põe à mostra os seus efeitos mais- visíVeis, enqilan:. 
to que as suas causas. nem sempre perceptíveis, constituem a sua 
face política. Isso potqt~e ela derivaria oo da vontade política de 
excluir e marginalizar, cu da manipulação dos marginalizados, re
duzidos a massa de manobra por aqueles que prosperam na cultura 
da pobreza. 

Ser pobre. dentro desse enfoque, muito mais do que não ter, 
significa lião ser. Wao ser ator na tra.ma do desenvolvimento. nem 
ser conviva na mesa farta posta -por ele. Este nãO ser Coiistituiria o 
cerne do não ter. Daí porque. acrescenta o autor, a pobreza mais 
extrema é a daqueles que não se sabem pobres. não têtri consciên
cia da inj.lstiça de sua condição. A eles só resta, em última instân
cia., ser no sentido conformista do termo, ser como expectantes dos 
caprichos do destino cu do patemalismo dos poderosós que vivem 
na abastança política. Nesta faixa da pobreza polítiC04 pensa o au
tor, inexiste o cidadão. Pelo contrário, .e nela que prolifera a turba 
anônima dos marginalizados. facihnente convertida em :Dla.Ssa de 
manobra e só lembrada pelos que a manipulam para o saque de 

· .;,.~ politicos. 
.c.~~ sabedor, Sr. Presidente, de que no Brasil essa mas

sa de excluídos totaliza cexca de um terço de sua população. reluto 
e!o. admitir que tal exclusão obedeça à conspiração delibetada e 
consciente de uma classe ou de qualquer outro grupo de pessoas. 

Inclino-me. antes, a aceitar que a pobreza política desses 
segmentos resulta não tanto da vontade de uns poucos. quanto da 
falta de vontade política de quase todos, necessária para a efetiva 
solução do·problema social. Assim pensando, não estou me refe
rindo aos políticos e goyemantes exclUsivamente, maS a tOdos 
aqueles que, satisfeitos com a proporção .da fatia do bolo que che
ga às suas mãos, de muitas foiina.S, poderiam mobilizar-se para 
que algo bem mais do que ntigalhas chegasse às mãos dOs excluí
dos. Mas não o fazem, por indiferença ou por omissão; incidindo, 
por aí, na célebre condenação do- Padre Vieira, quando assim se 
expressou: 

A omissão é o pecado que se faz, não fazendO". 
Esta, porém, é mera reflexão pessoal 
Retomo. por isso, ao tema da 11Pobreza Política", cuja análi-

se o autor procura. agora, aprofundar à luz de um conceito mais 
amplo de desenvolvimento, posto em circulação pela ONU, em 
trabalho relativo ao planejamento estratégico e desenvolvimento 
humano, elabmado por especialistas daquele mganismo interna
cional. 

DesenvolvimentO. no citado trabalho, passa a ser visto 
como um processo globalizado, abarcando, não apenas os aspectos 
econômicos, entendidos como meios, mas sobretudo seus aspectos 
sociais e humanos, entendidos como sua fmalidade primordiaL 

- Neste contexto, desenvolvimento é associado a oportunida-
de. 

Segundo consenso hoje generalizado entre os fatores que 
meJhor favorecem opornmidades de desenvolvimento, há de ser 
citado, em primeiro lugar, fi qualidade dos recursos humanos obti
da, sobretudo, no sistema educativo, o que dá grande relevo à 
questão social de base. 

Pretensas vantagens de certos países tipicamente 
quantitativas como tamanho geogiáfico, matéria-prima 
~abundante, disponibilidade de mão-de-obra etc ( ••• ) co- . 

___ meçaram a ceder diante da qualidade educativa, princi
palmente frente ao 4esafio da competitividade. Este 
passa pelo manejo e produção de conhecimento sobretu
do, cuja competência é construída nos sistemas educati
vos". observa o autor. 

Entretanto, o crescimento econômico deixa de ser visto 
como fmalidade do desenvolvimento paza ser considerado como 
inslrumento deste, visando à satisfação das necessidades básicas 
do ser humano. 

A expressão maior do desenvolvimento e sua real fmalida.de 
seria, segundo o enfoque da ONU, a qualídade de vida das pessoas 
e da sociedade, em termos de educação, mrtrição, sanidade, habita
ção e renda. 

Para que uma sociedade alcance níveis elevados de qualida
de de vida, o autor, reforçando a perspectiva da ONU, destaca a 
necessidade de: 

Construir as condições fundamentais de formação 
do sujeito bist6rico capaz de definir suas opoitunidades, 
planejâ-las e executá-las. 

Oportnnidade é um conceito que enfeixa. de ma
nei.Ia feliz, os condicionamentos objetivos, geralmente 
materiais, e os -subjetivos, que dependem da qualidade 
do sujeito histórico.- Para ''fazer ·oportunidade". mister 
se faz um sujeito competente pua tanto. Neste sentido, 
educação de qualidade seria fator primordial, porque 
pode infhtir decisivamente no processo de cidadania e 
na produtividade econômica". 

Assim definida a educação de qualidade, como principal fa
tor de desenvolvimento humano, segundo a perspectiva dos espe
cialistas da_ONU, são por eles identificados a qualidade de vida, a 
expectativa de vida e o poder de compra, como os principais indi
cadores de tal desenvolvimento. 

Com base nos indicadores acima apontados, foi composto 
um ranking dos países. segundo o nível de desenvolvimento que 
ostentam. O Japão, por exemplo~ figUI3..em 1° lugar, e o Brasil, em 
500 lugar. sendo que, na América do Sul, ele só antecede a Bolívia 
e o Peru. 

Ressalte-se que esses indicadores., a par de referirem 
Ressalte-se que esses indicadores, a par de referirem o grau 

de desenvolvimento humano dos paises, sinalizam. também, para 
seus níveis de pobreza política, cujo conceito, à luz de tais indica
dores, parece-me pcxler ser entendido como a penúria total resul-
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tante da privação de acesso às oportunidades e aos frutos do de
senvolvimento humano. 

Levando em conta. Sr. Presidente. os propósitos construti
vos de meu pronunciamento, não devo-omitir a revelação de desta
que negativo obtido pelo Brasil no primeiro Relat6rio sobre De
senvolvimento Humano, publicado pela ONU em 1990 e descrito, 
nestes termos, pelo autor em comento: 

No caso do Brasil, o relat6rio de 1990 foi particu
!aunente ilustrativo, paque foi destacado na análise 
como um dos países perversos. Dispondo de economia 
significativa e de funciQs sociais _consideráveis, o proces
so crescente de concentração de renda. o atraso em ter
mos de políticas sociais, o descaso com a educação 
sinalizariam que o prOblema é menos de ordem ec:onô
mica que de ordem política. O País cultiva, em suas po
líticas eéoriômicas e sociais, a pobreZa.: 

Essa observação, Sr. Presidente, além de irretorquíveL pare
ce confumar meu entendimento, ji anteS- nianifestado. de que a 
ocorrência, em esCala assustadma, da pobreza política cm nosso 
País decoJ::re não tanto de uma vontade deliberada de manter esse 
status quo, quanto da falia de vontade de resolvê-la efetivamente, 
hojeejá. . . . . 

Quer me parecer que este adiamento sem fnn de políticas 
resolutas no campo sociaL particu!aunente na educação, resultA, 
em grande parte. de um erro de perspectiva coletivo que nos faz 
imaginar serem o bem-estar social a qualidade de vida e a educa- -
ção de qualidade meros suq,rodutos do desenvolvhnento, quando, 
na verdade, eles são fatmes decisivos na geração de oportunidades 
de desenvolvimento humano. 

E quem é que não vê que essa abulia pelo social e esse erro 
de perspectiva nos têm custado tão caro, que vêm pondo em risco 
a sobrevivência da Nação brasileira? 

Para reverter essa visão distorcida, selá sumalnente :fi:utífero 
que consideremos algumas inferências de alta relevância eXtraídas 
pelo autor, a primeira das quais se prende ã compreensão apropria
da do que seja educação de qualidade: 

Neste contexto, aduz o autor, fica cada vez mais 
claro o que significa propiiiimente qualidade da educa
ção4 De modo geral, tende a ser tomada como capacida
de de maoejar e produzir conhecimento. Esta capacidade 
é decisiva para a cidadania e para a prtxlutivida.de. Fica 
descartada a educação reprodutiva, copiada e que apenas 
ensina a copiar, bem como desqualifica-se-a educação 
excessivamente ideológica. N'ao é possível faur educa
ção sem ideologia, xp.as o que emancipa as- pessoas é a 
capacidade de oonstruir ideologia pzópria, não de ser 
caudatário de outias. Isto advém muito inais da capaci
dade de construir conhecimento inovador do que da 
ideologia. COnhecimento contiJma sendo instrumento, 
mas é a mais decisiVo paia fazer-se .in<Jvador, participan4 

te ativo da:P,ist6ria. -- ----- -- --

Ou!Ill inferência de"Dio menor importância é a que, desta
cando o nexo de dependência existente entre-qua1idade da econo
mia, qualidade da sociedade e qualidade das pessoas, chama a 
atenção para a importância da cidadania, nestes ten:nos: 

Qualidade das pessoas é consttuida sobretudo no 
sistema educativo, onde é possível contribuir para a real 
equalização de oportunidades, através da formação de 
sujeitos_ históricos _ca:ppetentes. Tal competência é a 
base e o sentido da cidadania... 

Cidadania é tãO importante quanto produtividade, !lem mais 
nem menos. •• 

Se considerássemos como desafio e objetivo de qualquer 
sociedade p!anejar e efetivar projeto mOderno e próprio de desen
volvimento, é possivel perceber, de modo ainda mais concreto, o 

~ papel crucial da qualidade política da população par.1 tanto. Não se 
trata apenas de Oidenamento econômico, mas também e sobretudo 
de competência histórica pata construir as necessárias Oportunida4 

des. O lugar que uma Sociedade pode ocupar no conoerto mundiaL 
. o espaço que é possível desenhar na disputa por dJances produti
vas, as oportunidades de crescimento em termos de vantagens 
comparativas, o domínio dos fatores de inovação mais decisivos, 
tudo isso supõe uma população capaz de saber o que quer e de se 
organizar para isso. Ou seja, supõe uma população-lidimamente 
sujeito bisrórico de seu destino, não massa de manobra ou objeto 
de manipulação externa. 

A terceira inferência leva o autor a reforçar a importância 
da cidadania, associan<jo-a ã. identidade cultural: 

A noção de sujeito hislórico supõe a devida ideo· 
tidade cultural, uma daS J:3ZÕeS mais fortes contni a redu
ção à mera massa de manobra. Em grande medida, um 
País como o Brasil continua joguete de interesses exter
nos, objeto da manipulação ci>mbinada da elite intern> 
com as externas, espaço do consumo deslumbrado e ig 
nor.mte de eolatados, prática da imitação de modelos 
exógenos e assim por diante. Nunca tivemos stricto sen ... 
su projeto próprio de desenvolvimento. O que temos é 
projeto da elite, estranho às necessidades básicas do ·. 
pu!ação. FaliA, na verdade, o sujeito histórico funda" ,.~ 
taL que continua =do pela condição de massa de 
manobra. 

Esta condição de massa de manobra pode ser vis
ta em termos de pobreza política, e,;, dois txaços princi
pais: 

=a) falta ou deHlidad.C- da organização associativa, 
o que obstaculiza sobremaneira a necessária pa:rtic:ipação 
da sociedade; uma das manifestações mais importantes 
da cidadania é a capacidade de organização, efetivando a 
base principal de construção de um sujeito hist6rioo ca
paz; uma população desorganizada tende a servir de jo
guete de influências espúrias; · · · 

b) prepotência e privatização do Estado, seja no 
sentido de denegar à população as políticas sociais bási
cas? entre elas aquelas que favorecem a ÍOllllação da ci
dadania, com destaque paia a educação, seja "" sentido 
da apropriação da ooisa pública paia benefício privado 
das classes privilegiadas, seja no setltido de estigmatizar 
a demanda através de uma oferta pobre paia o pobre. 

Por último, todo o destaque deve ser dado, creio eu, a duas 
COD.clusões extraídas pelo autor do ensaío que venho comentando, 
pelo reforço que elas trazem à percepção da relevância da cidada· 
nia, da identidade cultuia! e da educação de qualidade, que é quem 
primeiro desperta esses elevados valores. 

Eis a primeb:a: 

O Estado não é o que quer ou diz ser, mas o que a 
cidadania o faz Ser e querer. 

Para comprová-lo, o mostra que alguns fenôm~.:: 
econômicos e iriSistentemenl ·rados passam ma); pd;.~ c 
dições de- cidadania do que "ífica econô-i5r..z. ~. ::;~=-n~-
da, pelo mercado._ 
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São apontados, entre outros exemplos, o da inflação. que é Indisaltivelm.ente, o modelo empregado geroo crescimento 
baixa, onde elevado se revela o exen:ício da cidadania. porquanto espetacular. A economia brasileira, no peóodo de 1947 a 1980, 
controle de preços não se limita a uma questio de men:ado, mas atingiu indioes somente igualados por poucos. Tr.msformamos o 
implica? igualmente, o desempenho de c:onm.midores vigilantes e Pais na g• economia mundiaL 
otgallizados. O crescimento foi buscado e conseguido a qualquer custo. 

A segunda conclusão, como que complementmdo a primei- O quanlitativo foi privilegiado em detrimento do qualitativo. A in-
ra, assim sentencia: dustrializaçio sufocou a agricultura. A superurbanização e suas se.. 

Na vexdade, não se pode ter um Estado meJhor do 
que a cidadania que o sustenta, o que explica a maioria 
das mazelas do Estado brasileiro, sobretudo favoreci
menlo das elites, conupção, uso privado da função pú· 
blica, ofertas polxes para os pobres. 

Confonne aludi, Sr. Presidente, na parte introdat6ria deste 
pronunciamento, o exame de todos os problemas, asshn como das 
gtaves carencias que mortificam a população brasileira, deve ter 
sido exaurido no discurso po1ítico exibido na recente campanha 
eleitoral. 

Aqui mesmo, na capital da República, duas propostas for
muladas por candidatos de cotrentes antagônicas polarlzaram. o in~ 
teresse e também as cdticas do- eleitorado: a que prometia a distri
buição de pequenas glebas, nos anedores de Bmsllia, pana aqueles 
que aspil:am Rtomar às atividades aglicolas, assim como a que 
prometia subsicfiar com o sallirio miDimo as familias de baixa,.... 
da, residentes em Bmsffia há. 5 liDOS pelo menos, a fnn de que seus 
filhos em idadeesc:olarpossam freqüentar a escola. 

. VIStas pela petspectivas de Pedro Demo, ainda há. poooo 
analisadas..nio sei se tais propostas com:pe:nsat6ri. favoreceriam 
a extirpação ou, pelo oon!Iário, a Dllllllltenção de nossa pobreza 
potitica.. N""ao as menciono pam oondená-Ias, mas para que a refle
xão sobre sua validade constitua um forte estfnmlo ]iam os novoS 
govemJilltes que, em 1° de janeiro de 1995, llSSUilÚ1iO seu• cm:go• 
- dentre estes, o novo Presidente da República, Senador Femando 
Henrique Cardoso. 

O que todos esperamos é que estes se empenhem, resoluta e 
efetivamente, na multiPlicaç3<> de oportunidades de desenvolvi

. . mento h1JIIW10 e na rápida CJmdicação da pobrem politica em nos
so País, porque um país pobre politicamente não pode ter plena
mente o exercício da cidadania. 

Muito obrigado. 
Eta o que tinha a di=, Sr. Presidente. 

D:wante o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr. 
Jacques Silva~ deixa a cadeira da pnsidência, que é 
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 2" S<crelliri<>. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Coneedo a palavm 
ao nobre Senador Ney Mamnhio. 
. O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronnncia o seguin· 
te discmso •. Sem revisão do andor.) --Sr. Presidente, St's e Srs. 
Senadores, passadas as eleições; apwados os resoltados, podemos 
cincluir que o poVO brasileiro fez novamente uma opção pela de
mocrncia e pela'perspectiva de um futuro melhor. 

Não obstante o· insucesso de minha IeOOildução ao Parla
memo nacional, constatei que o eleitorado brasileiro, na sua maio
ria, definiu-se progtamaticaDiente pelos candidatos que postularam 
nas eleições o mesmo ideário que marcoo a miDha atenção e a mi
nha ,.,t,~ação parlamentar e que define os atuais tempos num mun-
o -de profundas modificações. 

· ingênuo deixar de reconhecer que o !ll<ldelo de substi· 
oortações, poaticado pelo segundo guvc:rno de Gellllio 

·lidado no Plaoo de Metas, de Juscelino Kubilschek, 
" !"'los governos militares da década de 70, deu os 

: ·:-: esg:,t._c.ll.i. -se com o modelo auto-sustentado. 

qüelas foram as conseqüências mais visíveis. A inflação e o endi
vidamento concentiaram no Estado o motor da economia. 

Desse modelo estatal de baixa produtividade, desperdício e 
ineficiência, gerai3lll-se as gr.mdes COipO!"l!ÇÕeS. oligopólios e mo
nopólios, que controlam a economia do País e não deixam romper 
o gargalo do atraso social e das disparidades regionais. 

Com a visão de 40 aros de vida pública, entendi que, para 
enfrentar esses gr.mdes desafios, o Pais teria que mudar, teria que 
redefinir o papel de Estado, teria que dar ênfase especial ã agricul· 
tura, teria que se inserir na economia intemacional, sem esquecer a 
gr.mde dlvida social. 

Teríamos que desatar os nós que davam sustentação ao mo
delo fechado e ineficiente, carente de capitais e de nova tecnolo.. 
gia. -

Em função dessas premissas, engajei-me numa luta politica 
para ajudar a vencer as amanas que impedem o ·desenvolvimento 
do Pais, amarras que consagruam à miséria absoluta 32 inilhões 
de brasileiros e, acima de tudo. a tomar transparente os feudos que 
mamam nas tetas da Nação e apareeem em público transvestidos 
de guan:liões da nacionalidade • 

Pnderiamos adiantar, sem medo de enar, que os historiado
res haverão de fazer justiça ao nobre Presidente Fernando Collor 
de Mello, quanto ao seu esforço para romper os gn1hões do atraso 
que empun:ava essa gente para a fome e para a miséria. Foi ele 
quem teve a coragem de enfrentar os oligopúlios e os monopólios, 
tanto públicos como privados. 

A abertma da economia, o desmonte do Estado cartorial, 
consagraâór das capomções e dos privilégios farnm as verdadei
ras causas de soa deposição,- assim cOmo ocon:eu com Getúlio 
Vargas, que foi l~vado ao suicídio . 

De qualquer foana, a luta iniciada para mudança tem segui· 
mento muito menos pela força intelectual do eminente Presidenle 
eleito, Femando Henrique Cardoso, e mais pela propria. força dos 
acontecimentos.. -

A força das coisas impõe um desenvolvimento equilibrado, 
onde a in~lrialização não receba incentivos às custas da bancar
rota da agricultura. onde os aspOOtos sociais não sejam negligen
ciados, onde as disparidades regionaiS sejam levadas em conta e o 
endividamento s<;ja um mecanismo para a promoção do bem-estar 
da população e não instrumento de manutenção ou reforço das de
sigualdades. 

Por isso, estou tianqüilo. seja pelo dever cumprido, seja 
pela coerência com que me portei no cenário politico, inde
pendeiltemente de um resultado eleitOia! conjJnturaL 

E:stou convencido de que quando a poeim baixar- e ela bai
xará mais rápido do que se imagina- muita gente haverá de ver e 
enx.ergar os acertos da politica que Wltou apressar a modernização 
do País e que agoxa faz parte do discurso oficial do governo en
trante. 

Muito há que se fazer, mas a contribuição por nós iniciada 
jil está dando os seus frutos, e o povo brasileiro sabeiá fazer justiça 
a seus iPealizad.ores. Somos sabedores das dificuldades que serão 
enfrentadas pelo eminente Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
:ra.zão pela qual, ao formular vOtos de sucesso na difícil jornada, 
esperamos que o Congresso Nacional dê-The os insiiUmentos: ne
cessários para que possa colocar o Brasil no concerto das nações 
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desenvolvidas. 
Muita gente, para felicidade da Nação, agora está engros

sando as fileiras daqueles que, como eu, lutou pela abertura da 
economia. enxugamento do Estado, controle dos oligopólios, car
téis e monopólios, com um forte programa de privatiZação, sem o 
que seremos condenados ao eterno atrn.so~ 

Sr. Presidente, a fnn de que os meus coesta.duanos e os bra
sileiros interesSados na atuação deste Senador possam avaliar, 
apresento uma síntese de minha atuação parlamentar no Senado 
Fedem!. 

Dentre as proposições que versaram sobre a organização e 
aperfeiçoamento das finanças do Estado, destaco as proposições 
que disciplin.anrm o endividamento da União, Estados e Municí
pios, bem como as relações de iDadi.mplência dos órgãos públicos 
com a Previdência Social. 

Além do grande descontrole fmanceiro com graves reper
cussões monetárias sobre o País, como um todo, o setor público 
ei-a o grande devedor inadimplente para com a Previdência SociaL 
~mguém pagava ninguérà. o déficit público estava desgovernado, 
era caótica a sitnação das fmanças de algumas institnições fman
ceiras estaduais que hoje são exceção. Se caso o Senado não tives
se tido a coragem de aprovar o nosso projeto, o País estaria ingo
vernável. 

Com essa proposição que veio a trànSfonnar-se na ResOlU
ção n° 58/90. controlou-se o endividamento desenfreado e foi cria
da a obrigatoriedade da adimplência perante a Previdêntia ·social 
nos Estados, dos Municipios e entidades públicas para poderem 
realizar opernçOes de credito. 

Outra proposição de grande significação para a Previdência 
Social foi a Lei n° 8.641, de 1992, que resolveu a vida dos clubes 
de futebol profissional. relativamente às suas dívidas imp-agáveis. 

Quanto à abertura e modernização da- economia., tiVemos a 
felicidade de ver aprovado, pela C!mara Alta do Parlamento na
cional, JX>r unanimidade. o Projeto de Lei n° 75/91, que regula
menta. com base no interesse nacional, o art. 172 da Constituição, 
·prevendo incentivos de capital estrangeiro para investimentos 'às 
médias, pequenas e microempresas do País. - -

Como todos os Srs. Senadores sabem. o País é dlrente de 
capitais e novas tecnologias. e as médias, pequenas e micrOO:mpre
sas são responsáveis por mais de 70% do emprego do Piús, outra 
variável macroeconômica das mais importantes, senão â mais ·im
portante de qualquer projeto de desenvolvimento baseaíio na justi-
ça sociaL _ _ __ _ 

Desgraçadamente, um País de agiotas, que optou- pelos ca
pitais de empréstimo, não poderia deixar de tr.msfOIID.ar em lei os 
instrumentos de captação de capitais de risco; capit-ais de investi
mento geradores de empregos, pon:JUe isso redundaria :oo des:man

-telamento da estrutura corporativista e ineficiente- que domina e 
suga o País. · 

Com a entrada de novos capitais diretamente nas empresas, 
através de máquinas e equipamentos, quebrar-se-ia as 'CODbecidas 
reservas de mercado e os feudos cartoriais, c:Ois3S-que os· donos da 
república tupiniquiJ:!l não permitem. 

O Projeto n• 75/91, de minha autoria. aprovado no Senado 
Federal, encontra-se engavetado há quase dois anos na Câmara 
dos Deputados. 

Sobre a agricultnra, também tivemos a oportunidade de 
apresentar uma proposição criando a· Instituto da Equivalência
Produto que, se aprovado, teria contribuído para acabar ou reduzir 
os famintos deste País. 

Hoje, todos os paíSes: desenvolvidos do Planeta subsidiam a 
agricultura. N"ao entendemos o pouco caso com a agricultura brasi
leira. 

No que diz respeito a disparidades regionais, tentei défmir 
recursos para a inigaçãO do .Nordeste e tomar obrigatório o ensino 
de técnicas de irrigação nO ctifso seCundário naquela região~ a fllD 
de que o fenômeno da seca fosse tratado e resolvido através de 
mecanismos permanentes e integradoreS de riOSSa gente na pé6pria 
região. . . 

Lamentavelmente, não obtive êxito nessa empreitada. A bu
I'OCI3Cia, as coq>orações e a miopia de parcela importante da classe 
política não querem resolver o problema maior do País e da região 
nordestina, que é o emprego e a renda. 

Estou_ ~nvencido de que essas bandeiras sezão empunhadas 
por outros brasileiros e a situação das disparidades regionais, espe
cialmente a dramática situação nordestina. será resolvida através 
da criação de empregos no processo de izrigação e no ensino de 
técnicas que sejam capazes de emancipar culrural e economica
mente o btavo povo da minha região. 

De outra parte, Sr. Presidente, não poderia deixar de tntzer à 
_l?aila a te~tativa da criação de uma CPI das Contas Públicas. que 
contou com o apoio de quase todos os Srs. Senadores mas que não 
logrou êxito em faée das filigranas juridicas. 

Como todos sabem, o requerimento, anterior à CPI do Orça
inento, foijustificádo pela evidência de descontrole e malversação 
dos recursos p'iblicos e o desencontro dos mímeros das conta"" ..... ~. 
6licas apresentadas pelos Governos Federal e Estaduais, , ·'' · · 
denúncias dos meios de comunicação e a degr3.dação obser, 
dos serviços públicos, tais como a deficiência no atendimento ;!......, 

dico-hospitalar, rebaixamento de pensões e aposentadorias, fa!~
cia no sistema eduCacional, inexistência de saneamento básico e a 
deterioração do poder aquisitivo dos salários. Tudo isso levou-me 
a liderar a fonnalizaç:?o de um requerimento paxa a constituição de 
uma Comissão Parlamenrar de Inquêrito (CPI) para investigar tio 

. bmtal realidade. · . . . 
O. número recorde de assinatwas ile apoio à CPI (õl Sena

dores) foi em função do clamor nacional da sociedade indi-da 
com a distribuição injusta de verbas pela tecnoburoCiacia miope e 
descomprometida com as necessidades básicas da população, que 
deixa de canalizar um volume adequado de recursos para áreas 

· merecedoras de prioridade, como é o Nordeste bnts:ileiro. 
· Talvez, se a CP! das Contas Pt1blicas tivesse sido instalada, 

o Senado Federal sliberia dos reais números das dívidas de a!gwis 
Estados e a situação do BANESPA não estaria preocUpando tanto 
o nolre Senador Mário Covas, Govemador eleito do Estado de 
~são Paulo. - _ _ 

'Sr. Presidente, os tempos estão a exigir que o Senado Fede
ral, o Congresso Nacional, para bem cumprir as missões constitu
cionais - e a fiSCalização é no presidencialismo a maiS impOrtante 
- devem se aparelhar e dispor de todas as infox:mações, a fim de 
que possa, em tempo hábil, evitar os despetdícios, os abusos e a 
,ll)alv~o das >;eceitas póblicas, sem se falar na importância do 
Jli'OC"SSO da tomada de decisão em pleno conhecimento de causa. 

Esses fora.m.e são os meus ideais. Representam a materiali
zação do meu esfmço político objetivando dias melhores para o 
País. 

Sr. Presidente, não poderia deixar o Senado Feder.U sem fa
zer um breve comentário sobre a política cambial, pois tenho co
nhecimento de que graves distorções estio oconendo, e que pode
riio acarretar grande prejuízo ao País. 

Em função da estrutura econ&nica do País, os cartéé· c,s 
oligop6lios aprove~tam-se dos grandes incentivos do setor, e1Cpor
tam e importam. as mercadorias próprias 011 de terceiros.. Aumen
tam os seus hlcrOs e. quei.ma'm as nossas reservas cambiais, sem 
nenhum beneficio,para a população ou para o Pais, já que os dife
renciais de custo são apropriados em fonna de lucros e não nas 
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quedas dos preços. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte, 

nobre Senadoc Ney Maranhão? 
O SR. NEY MARANHÃO -Cem muito ptáW; nobre 

Senador Jutahy Magalhães. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Setllldor Ney Marnnbão, V. Ex' 

está fa=do um pronunciamento de despedida, também. 
OSR.NEYMAlrANHÃO -Exatamente. 
O Sr. Jutaby Magalhães - E por essa :razão desejo f;p:er 

constar no seu prqmmciamento não só a satisfação que· tive com 
essa convivência amiga. leal. fraternal. com V. Ex•, os debates que 
travamos aqui sobre diveiSos assuntos, inclusive naquele período 
grave da História brasileira, com o processo do ex-Presidente Col
lor, em que V. Ex .. deu a demonstração a todos riOs--de que é um 
homem leal, um homem com to a toda prova e que faz inveja nes
ta polí.tica em que vemos tantas traições, tantos atas menos dignos 
de adesões, de conidas'pan o sol nascente e conidas do sol poente 
nos diversos 'Estados. Mas V. Ex" deu a todos n6s esse ex_emplo de 
cam:ção, lealdade e fli'Dl<Zll de atitude. Por isso, fico mnito feliz 
de poder dizer de público que V. Ex• dignificou este Senado com o 
trabalho que executou, com a correção com que sempre agiu e 
com a participação não s6 no plenário, como nas comisSões, den
tro das possibilidades de cada um - cada um de nós tem. a sua ca
pacidade - e V. Ex" fez aquilo que podia ser feito por alguém 
como V. Ex•. com disposição de tmba.Iho e de_ correção. Por isSo, 
lamento que V.Ex•não continue aqui, porque V.Ex• seria sempre 
um ponto para que outros pudessem se miiar e ver como Yale a 
pena ser leal; como não importa resUltado eleitoral; ~ importa 
nada disso. O que importa é a coxiSciência da pessoa. E a pessoa 
poder dizer perante o espelho: Eu não ll"aÍ. Fui correto at~ o fun. 
Não importa o ônus dessa com:ção. A verdade é que fiz aquilo que 
minha consciência detemtinava. E V. Ex• fez o que sua consciên
cia determ.incu. Parabéns a V. Ex• e felicidades. Acredito que va
mos nos encontrar fora da política. Será sempre um prazer poder 
estar com V. Ex•. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães: o 
aparte de V. Ex•, nesse pr01111~ento que é o Ultimo que faço da 
tn"buna do ~~do Federal. me emociona. Isso vai ficar para meus 
fi.Jhos e meus netos lerem. Esse aparte de V. Ex•. como homem do 
Nordeste. como homem que conheço e que sei das raízes de V. 
Ex•, o respeito que todo o Brasil tem a sua farilllia; ãõ gfãl:fde Mi
nistro Jnracy Magalhães. Quando moço, eu sempre o visitava jun
tamente com o Senador Novais Filllo. Ouviã- Diu1to -o_ Seu pai e, 
aqui, neste Senado, tive o privilégiO de conviver com V. Ex•. Tive
mos debates, mas, acima de tudo, tenho admixaçãO e respeito pela 
coeiência, pe~ fll'Dleza c;:om que V. Efc•· sempre deferi. deu os seus 
poncípios; V. Ex• é como.este.humil~'"Senad.Or, cujo pai ensinou 
o.s_entido da palavra gratidão e a não confundil: amizade com as 
coisas ·publica$. Amanhã, nobre Senador Jutahy Magalhães, se um 
grande amigo meu cair numa falta, publicamente, tenho que dis
cotdar dele, entretanto, pessoalmente; eu posso ajudá-lo. 

O aparte de V •. E4• me engr<mdece e conforta e, como bem 
disse, não é o poder qlie muda ou quebra a pessoa, é a coerência 
que temos que manter. AProveito para dizer à classe JX)litica desfe 
País que vai nos substituir e aos que vão continuar: tenham coe
rência e respeito àquilo que acredit3m; podemos, amanhã, ser der
rotados ou vitoriosos, mas não podemos deixar-aquilo que apren
demos de nossos pais. Tem-os que defender aquilo que acredita-
mos.· 

v. Ex· é um doS que. aqui nO Senado, -tem essa qualidade é 
um Senador por quem tenho grande respeito. Tenho certeza que o 
povo da Bahia lhe dará um lugar de honra pelo n·speito, coerência 
e tenacidade com que V. Ex•, como Senador da República, sempre 

defendeu âquele Estado. Muito obrigado a V. Ex.. por esse aparte 
que muito me engrandece e muito me emociona.. 

O Sr.Josaphat Marinho- Pennite-me V.Ex .. umaparte? 
o· SR. NEY MARANHÃO- Coua muito prazer, nobre Se

nador Jcisaphat Marinho. 
O Sr. Josaphat Marinho- Senador Ney Marnnbão, não o 

aparteei de principio porque imaginei que V. Ex• estava apenas ex
pondo um ponto de vista sobre certos problemas do Pais. Mas 
quando V. fu.• diz que assim está se despedindo da Casa, eu lbe 
qUero manifestar o meu apreço. Eu o conheci aqui, há- quatro -anOs 
atrás; antes, não nos tínhamos encontrado. Passeí a acompanhá-lo 
no exercício do mandato e, 4-esde logo, percebi que V. Ex• era um 
homem simples do sert.ãp_ brasileiro.- Em nenhum momento, V. Ex• 
quis passar por homem culto, quis sempre" demonstrar que era -sm. 
·cem e frari:eo. Em todos os seus pronunciamentos V. Ex• demons
trou essas qualidades. Mas essas qualidades avultaram na hora da 
dificuldade, quando o sen Partido e o Presidente da República. que 
V. Ex• apoiava, entnuam em desgraça política. Posso dizer que 
esse foi o seu grande momento nesta legislatnra. V. Ex• foi o ho
mem que. enfrentando_ dificuldade~, a impopularidade. manteve 
seu ponto de vista; a oon-eção Com o Presidente de quem era com
panheiro e solidário. Em nenhum momento V. Ex• titubeou. Tal
vez, por isso; V. Exa hoje esteja se despedindo. Mas exatamente 
por isso a circunstância mais o h!JDI3. do que o leva ao ostracismo 
político. V. Ex• deve estar tnmqüilo de que cumpriu honrosamente 
os seus deveres perante a Casa. e perante seus companheiros. 

O SR. NEY MARANIUO - Senador Josaphat Marinho, 
V. Ex• sabe a admiração, o respeito que tenho por V. EX•::Eu o (:O. 
nhec~ antes de termos travado amizade neste Senado, através da 
imprensa, dos debates, de sua liderança em época difícil, quando o 
processo democrátj.CO- estava começando a nascer. y. Er_ sempre 
foi mn homem de posição e de saber jundíco, a quem toda Nação 
respeita. Sempre tive grande admiração e sempre conversei com 
V. Ex", meu amigo Senador Josaphat Marinho. 

Sou um hqmem nístico, mas, na escola da vida, aprendi 
mnito com V. Ex•. O seu saber juridico. no meu entender. na ma
neira de me expressar, mnito me ajudou aqui neste Senado daRe
pública. 

Portamo. neste momento, quero agradecer a V. Er, Sena·. 
dor da Bahia. por inserir no meu discurso este aparte. que tem o 
respeito desta Casa e desta Nação e que engrandece o discurso 
deste humilde Senador, nesta despedida do Setllldo da República. 
Muito obrigado. 

O Sr. Mauriáo Corrêa-Permite-me V. Ex.• um aparte? 
O SR. NEY MARANHÃO- Com muitO prazer, nobre Se-

nador e Ministro Maw:icio Conêa. · · 
O Sr. Maurício Ct:trrêa - Eu também não poderia deixar 

de me assoCiar às manifestações que sãO endereçadas a V. Ex• no 
ID.stante ém que se-déspede desta Casa. Na verdade, ao longo do 
tempo que convivi com V. Exa aqui no Senado. só pUde aprender, 
e aprender precip.Iamente pelo seu estilo, pelas suas característi
ças, pela sua forma. E. mais do que isso, nos· momentos mais-gra
ves é ~ceis, V. Er. no elã- de defender o Govem.? passado, fa
zia-o de tal fonna que mmca se incompatibilizou com quem quer 
que seja. V. Ex• sai da.(pii tendo como amigos todos. Os Senadores. 
Não ná mágoa, não há ódio; há melancolia, em face da sua ansên
cia. Mas não poderia deixar de mencionar também esta caracterís
tica essencial do seu caráter. a lealdade. As vezes. em casa. assis
tindo a um programa de televisão. via a contundente defesa que V. 
Ex• fazia do Presidente Collor, nos momentos pelos quais ele pas
sava; V. Ex• estava a seu lado. Creio ser isso extraordinariamente 
belo na persoDlllidade de um homem. É realmente triste presen
ciarmos um O!efe de Estado ou aquele que Ocupa uma pbsição 
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elevada se afastar, ou cair em desgraça, e, o que ocorre na maioria 
das vezes, os amigos o abandonarem, fugirem, esquecerem e aque
le líder, aquele estadista., oo aquele Presidente cair no ostr.acismo e 
ficar na solidão. V. Ex• não o deixou na Solidão. Essa é. sem dúvi
da nenhuma, a grande v:irtude de V. Ex•, o grande exemplo que V. 
Ex• deixa para todos nós. Quero lhe dizer que o Senador Ney Ma
ranhió pasSou por imensas dificuldades ao longo da sua vida, des
de o Golpe de 1964, todas as peripécias vividas e soube venceres
ses epis6dios. ~ao seria uma derrota epis6dica que iria afastá-lo da 
luta, da batalha. Quero deixar meu fraterno ahr.!ço a V. Ex• e reaM 
rmnar que foi, para mim, um prazer enorme a CõDViVência que 
aqui mantive cOm -o ilustre Senador Ney Maranhão ao longo des
ses anos no Senado Federal. Felicidades. 

O SR. NEY MARANHÃO- Quero agradecer, de coração, 
o aparte do Ministro Maurlcio Corrêa, nosso companheiro no Se
nado da Repúbiica. Conforta-lrie, Ministro, a maneira como V. Ex.• 
se expressoo em relação a este humilde Senador, V .Ex• que vai as
sumir um cai-go no mais alto Tribunal do nosso País. A convivên
cia que tivemos aqui foi -mUitO boa. Neste momento de despedida, 
V. Ex.•, neste aparte, dá um testemunho ~da atuaçã.o deSte Senador, 
citando os problemas por que já passei. E verdade, Senador Mauri
cio Corrêa, Todc homem público tem que estar no auge do poder e 
no auge do ostracismo, para conhecer as duas siruações e amanhã, 
quando voltar ao poder, saber discernir, saber resolver os proble
mas. :Muitas vezes o parlameutar é procurado para ajudar alguém a 
resolver detenninado problema. Se não viveu esse problema, ele 
não tetá a cousciência devida do que pcderá fazer. Graças a Deus, 
passei por isso bldo. Saio daqui- V. Ex• tem razão- de cabeça er
guida, deixaudo amigus no Senado Federal. E quero dizer<jlle sou 
leal, não deixo um amigo no ineio do caminho~ E é justamente por 
isso que o aparte de V. Ex• muito engrandece o pronunciamento 
de despedida que estou fazendo. O testemunho de V. Ex' ficará 
guardado com carinho no meu coração. Muito obrigado. 

O St·. Albano Franco- Permite-me V Ex' um aparte? 
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço o Senador Albano 

Franco, governador eleito do Estado de Sergipe. · · · 
O Sr. Albano Franco- Senador Ney Manlnbão. por várias 

xazões, não poderia eU~ neste momento, deixar de aparteã-lo~ nãô .... 
s6 para manifestar a rr.inha solidariedade, mas wnbém para dar 
conhecimento público a esta Casa do que representOu V. Ex•. 
Aproveito até uma frase que aprendi com méu pái: 110 bOmem_pre
cisa passar provações para ficar calejado.11 V. Ex• é um homem ca.~ 
lejado, é um homem que sempre impôs respeito. Fui liderado de 
V. Ex• praticamente por quatro anos: uma liderança transparente, 
leal e democrática. V .Ex• aqui cc-participoU de todos os inst.arites 
dificeis ou alegres da miDba vida. Sou muito grato a V .Ex• Por to-

. · dàs essas atitudes, atitudes claras que muito dizem do caráter; da 
fonnação~ do bmnem e do cidadão Ney Maranhão~ Por isso quero 
registtar princípalmeii.ie--0 homem autêntico que é Ney Maranhão. 
que granjeou, por isso mesmo, o respeito nesta Casa e em-todo o 
País. V. Ex• é merecedor do nosso respeito. Tenho orgulho em 
afinnar que sou amigo de V .Ex .. , amigo do Senador Ney Mara
nhãO, que, com sua simplicidade e autenticidade, sempre soube 
conquistar a credibilidade necessária em tOdos. os: _momentos. 
Aproveito para dizer que esta Casa e O País devem muíto a .. V .Ex•. 
ao tiaballio do Senador Ney Maranhão, a abertura com a Asia. A 
questão dã: Olina e de Taiwan, devemos muito a V. Ex•, ao seu 
trabalho, à sua detenni.nação, à sua coragem. Em alguns momen
too. pude acompanhar, mesmo com divergência do lta:maraty, 
V .Ex• sempre foi aquele bravo nordestino, cOiajoso e claro em 
suas atitudes. Quero pedir a V .Ex11., Senador Ney Maranhão. não s6 
que continUemos amigos pessoã.i.S; irias que ajude meu Estado, aju
de Sergipe nesses contatos que estamos tendo com a China e Tai-

wan. Precisamos do capital. da tecnologia, desses investimentos. 
Quero ter ·em V. Ex• esse aliado que sempre tive.. V .Ex .. se despede 
hoje com o recouhecimento de todas as áreas, po;, V .Ex• sempre 
teve~ atitudes cl.axas. pensando não em V .Ex• pessoalmeme, mas 
nos seus critérios, naS suas idéias e priiK.jpalmeuU;:: :uo seU compor..: 
tamento político. V .Ex• deu exemplos de amadurecimento, cora
gem e autenticidade. Por isso, fico fdiz com a oportunidade de 
poder aparteá-lo. Cheguei na hora H, como se diz, Seuador Ney 
Maxanbão. Eu não poderia admiti:: um discurso de despedida de V. 
Ex• sem o meu aJYal.'te de solidariedade, de respeito e de agmdeci
mento. Pau.béns a V .Ex ... 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Albano Franco, V. 
Ex" boje tem uma responsabilidade ck·beada, V. Ex' que ocupou, 
por anos e lllais anos, a Presidência da Confederação Nacional das 
Incblstrias, o cargo mais ituportante do empresariado brasileiro. V. 
Ex", como Senador da República, se impôs nesta Casa. Sempre 
que vem a esta tribuna é para defender ou mostrar os interesses da 
nos.~ indústria, do nosso povo. V. Ex• teve uma árdua luta. por 
isso o sabor melhor da vitória. V. Exa vai governar um Estado que 
eu considero o jardim do Nordeste. Com a sua capacidade. com o 
conhecimento que tem, com a sua luta, V .Ex• só vai engrandecer o 
Estado de Sergipe. Tenho que fazer justiça, nestemomeuto: V.Ex• 
foi um dos braços. um dos homens 'P-Ie deram um empurrão muito 
forte neste entrelaçamento de Taiwan e da China com o BrasiL 
V .Ex .. foi um dos baluartes. Prova disso é que os investimentos 
chineses estão começando a frutificar no seu Estado. O aparte de 
V. Exa a este Senador? as colocações feitas me engrand:.ccm e '--···· 
orgulham. A família de V. Ex a, o seu pai, o ex-Governador de S.:. 
gipe, Augusto Franco. coohecia meu pai e minha família- v_ Ex' 
deu este depoimento de 3.migo e homem público. e sua palavra 
pesa muito neste Pais pelas suas posições e pelos cargos que ocupa 
e ocupaiá. Quero, de cor.tção, Senador Albano Franco, agradecer a 
V. Ex' por este aparte. Muito obrigado. 

O Sr. Esperidião Amin -Permite V .Ex' um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- A Presidência soli

cita ao nobre Senador Ney Maranhão que conclna o seu pronun
ciamento, pois o tempo de V. F ... • lá está ultrapassado. 

O SR. NEY MARÁNiiÁO- Seuedor Presidente Nabor 
Junior, V .Ex', tenho certeza, tem uma paciência de Jó e permitiiá 
que eu conceda mais alguns apartes. 

O SR. PRES!DENTE (Nabor Junior) - Peço aos Srs. Se
nadores que vão apartear o Senador Ney Mar.mbão que sejam bre
ves em was intervenções~ 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço o Senedor Esperidião 
Amin. 

O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador Ney Maranhão, 
serei breve em consideração à Mesa~ ao Regimento e t.ambé-n aos 
d~is colegas que querem se associar? neste momento, não-à der-
pedida, mas ao registro que V. Ex' faz no plenário do Senado. () 
ser humano é avaliado sob vários aspectos, sob muitos ângulos. e 
cada ângulo tem a importância qUe se lhe dá~ No nosso coovívio, 
ao longo desses quase quatro anos, gostaria de destaCar no amigo 
Ney Maraubão, no Senador, no homem público duas qualidades 
apenas das muitas que V. Ex .. , sem qualquer preocupação em oti
mizar, ostenta. A primeira é i cora.geni A coragem serena. eu di
ria. E a virtude da coragem. da coragem consciente. da coragem 
sere~ da coragem assumida em virtude de uma convicção é, sem 
dúvida alguma, um motor indispensável a quem pretende ímpul
sionar a sua carreira ao longo da vida pública. V. Ex a nos deu sem
pre lições de coragem com serenidade. E a segunda, prlma-irmã 
dessa. é a lealdade. Lealdade que marca o traço do homem de bom 
carát.er. Não posso rile omitir ne~ mómeí:ito e·, conciso. quero re
gistrar o meu respeito à figura humana,. ao político, ao homem que· 
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tem história, ao homem de bom humor. Mas quero IIaZer, de pú
blico~ o meu respeito a quem. sem nenhum disfarce, sem nenhum 
rebuço tem essas duas virtudes que são :ma.n:as fi.mda.mentais no 
caníter do cidadão e são exemplO$ tão importantes para _tcxlos os 
brasileiros. Qlero agradecer pelo convívio, que até aqui tivemos, e 
subscrever a lista dos seus amigos, independentemente de circuns
tâncias e de mandato. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Espericllão Amio., 
agradeço a V. Ex• a maueira sincera e direta çom que me aparteou. 
Nesse meu pronunciamento de despedida irei fuserir o seu aparte. 
V. Ex .. , homem de grande experiência, conhecedoc das pessoas, 
teve e tem parte destacada no seu Estado e no cenário nacional em 
virtude de suas posições. V. Ex• possui experiência na área admi
nistrativa do Executivo e do Legislativo. Desde que o conheci, 
passei a admir?.-Io pela maneira direta com que V. Ex .. se expressa 
-como dizemos no Nordeste: ''sem rodeios''. 

Com muitO- orgulbo, vou inserfr o pronunciamento de V. 
Er no meu disCUISO de despedida. Mais uma vez, digo a V. Ex• 
que não me esquecerei desse aparte. Essas palavras ficatão aqui 
deutro do meu peito e servido de lição e de exemplo. Quando 
meus ·netos lerem esse promwciamento verão o que o Senador Es
peridião Amiu disse deste humilde Senador do Nordeste. 

MWto obrigado a V. Ex•. 
O Sr. Mauro Beuevides- Nobre Senador Ney Maranhão, 

pennite-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. NEY MARANHÃO - Pois~ não, ~nobre Seuador 

Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Beoevides- Nobre Senador Ney Maranhão, 
desejo também apartear V. Ex• e falo em nome da nossa Bancada. 
Ainda há poucos instantes. aqui trocava idéias com o meu Vice
Lidere extraordinário companheiro, que é o Senador José Fogaça, 
e tanto ele como eu enalteáamos a postura de V. Ex• na vida pú
blica. sobretudo pela 1iDha de absoluta fidelidade àquelas idéias, 
àqueles principies que sempre foram defendidos durante a sua 
atuação parlameiltar. Convivemos com V. Exa dunmte oito anos e 
nesse espaço de tempo nos foi possível aferir as extxaoxdinárias 
qualidades que exomam a sua personalidade de homem que às ve
zes se proclama homem do sertão, em vez de uin Citadino. V, Ex• 
trooxe para esta Casa aqueles costumes que engrandecem. sobrem
do, o homem do sertão. Aquele homem que. pela coragem, pela 
lealdade, pela altanaria, constituiu, sem dúvi~ uma legenda que 
merece o respeito e a admiração de todo o povo brasileiro. Eu po
deria, neste instante, mencionar alguns episódios que vivenciamos 
juntos no Senado Federal. Mas um deles, talvez por rm:a oportuni
dade citado na sessão de boje. merecesse o realce dessa menção 
que agora faço questão de tornar pública. V. Ex a procurava a mim. 
em.ão Presidente da Casa, no momento em que se instaurava o pro
cesso de impeachmeot do PreSidente Fernando Affooso Collor de 
Mello- V. Exa nunca fez segredo de gile era _uma das pessoas 
mais ligadas ao ex-Presideute da República. E V. Ex" a mim che
gou com uma observação que muito bem dimensiona o seu _carát.er 
adamantino. V. Ex• apenas me fazia. a -mím Presidente do Senado, 
naquele instante de tantas diflCiildad.es _político-inStitucionaiS, -uin 

' único· pedido: que Cu Dão cbntnõUisse, oomo -Presídç.nte da Casa. 
para cercear o direito dS: defesa do então Presldent~ cujo iDi
peachment estava sendo apreciado pelo Senado Federal. W~que!e 
estilo de comando regimental e legal, confiado ao Presidente do 
Supremo. que era o Ministro Sidney Sanches, e a mim próprio, 
que. de qualquer forma, com as limitações da Lei n° 1.079, tinha 
uma participação naquele instante realmente mnito delicado para a 
nossa vida política. E V. Ex• s6 me pediu isso. o que faz com que 
realcemos a sua dignidade pessoal. Num momento de agruras. de 
diliculdades para um correligionário seu, V. Ex" pediu apenas que 

respeitássemos a lei. aquilo que é um direito fundamental. consa
gtado em todo o mundo, que é o direito de defesa. V. Ex• não que
ria que, de nenhuma fo:rma., eu, Presidente da Casa. interviesse 
para impedir o exercício pleno daquele direito, confiado a figur.ts 
preeminentes da advocacia brasileira. Hã poocos dias, V. Ex" dis
cursava nesta Casa, fazendo menção a fatos históricos ligados ao 
seu Estado. V. Ex• se debruçou sobre a Batalha dos Guanuapes, e 
até me recordo que ao aparteá-lo destacava que naquela tarde, em 
que havia poocos Senadores nesta Casa- talvez 20 Senadores ape
naS-, V. Ex• êntão se transfotmáva., -dizia eu na ocasião, mim au
têntico turiferário dos seus coestaduanos que souberam defender o 
teiritório pernãmbucano da invasão dos estrangeiros. Portanto, V. 
Ex• é este homem de trato afável, de grande franqueza e esponta
neidade na apresentação dos seus pontos de vista. É esse o homem 
que vai fazer falta no Parlamento brasileiro. O fato de V. Ex• não 
chegar à tribuna da Câm.ata dos Deputados representa. sem dúvi
da. uma injustiça clamorosa perpetr.lda pelo povo pernambucano, 
porque se V. Ex•, deixando o Senado, voltasse para a tribuna da 
outra Casa. que V. Ex.• já ocupara anteriormente. não há dúvida de 
que Pernambuco teria aquele mesmo representante, aquele mesmo 
Senador investido no mandato de Deputado para defender os inte
resses. de seu Estado, os interesses do Nordeste, os interesses do 
País. Portanto~ neste ínstante, quero homenageã-lo em meu próprio 
nomeeemnomeda BancadadoPMDB e direrque V. Ex•. como 
Senador da República, sempre soube enobrecer, dignificar e en
grandecer o Parlamento brasileiro. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Mauro Benevides, 
meu caro amigo. Líder do PMDB, e Senador José FogaÇa;--quero 
agradecer a V._ Ex&s esse aparte inserido no meu discurso. Mas de
sejo eó:tnpletar, Senidor Mauro Benevides, repetindo. se não me 
engano, uma frase do grande estadista inglês Winston Churchill: O 
político não morre; sempre ressuscita, desde que ele seja sério e 
defenda com convicção as coisas a que se propôs defender. V. Ex a, 

como eu, deixa esta Casa, mas, se Deus quiser, em pouco tempo 
irá voltar, ou para cá. ou para a Câmara dos Deputados.. Acredito 
que o que Clnirchill disse é uma verdade. 

Permita-me .agradecer todas as palavras carinhosas- Eu não 
me lembrava, mas quando V. Ex• começou a rememorar a conver
sa que tive com V. Ex•, como Presidente do Senado, ~ederal,. a res
peito do impeachment do Presidente Fernando, Collor, percebi 
que. V. Ex• tem uma boa memória e gravou esse único pedido que 
lhe fJ.Z. Isso ficará nos. Anais do Senado para minha história. pari a 
história que meus filhos e minha família vão ler, fazendo justiça a 
esse nosso trabalho. Muito obrigado a V. Ex• por esse aparte que 
muito me engrandece e emociona. 

O Sr. João Calmou -Permite-me: v_. Ex• um aparte? 
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço com atenção o meu nO. 

bre Colega e amigo João Calmon. 

O Sr. João Calmou- Nobre Senador Ney Maranhão, creio 
que Dão vou transmitir a impreSsão de que V. Ex• não é tão jovem 
ao evocar que SOJ:D:OS amigos há cetcit de quatrg _!}§c_~ lá naque
la encantadota e inesquecível Cidade do Recife, que, segundo se 
comentava na base do bom humor, é onde se encontram o RiO Be
benõe _e_ o Rio Capibaribe para formarem o Oceano Atlântico. 
LembrO-me bem, quando estavã. à frente na di...-eç.ão do Diário de 
Pernambuco· e da Rádio Tamandaré, do seu permanente amor; 
da sua invariável dedicação aos interesSes do pov~. Desde então 
admiro sua coragem inaudita, sua autenticidade que não teme 
qualquer má interpretação quando usa alpercatas nos corredores do 
COngresso Nacioo.al, nos recintos elo Senado e da Câmara. Mas, 
além de exaltar sua coragem·e autenticidade, devo 1~. como 
Parlamentar obcecado pela causa da educação, que V. Exa prestou 
um grande serviço ao Brasil, quando de volta a numerosas viagens 
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que empreendeu ao Japão, Coreia do Sul, Fonnosa, Taiwan e à 
~epública Popllar da Cl!ina, apresentando aqui dados, que muitos 
bmsileiros ainda igDoiam, sobre o milagre realizado pelos Tigres 
asiáticos. Isso pocque decidiram. não há algumas décadas, mas há 
séculos, dar il educaçio a prioridade que ela jamais teve no Brasil, 
o que transfOima o nosso Pais no alvo de criticas, ãs vezes de me
nosprezo? dos países mais desenvolvidos. No Anuário da UNES
CO, o Brasil está colocado abaixo de 62 países em dispêndios 
públicos com a educaçio em releção ao Produto Nacional Bruto. 
Depois de cada viagem que V. Br realizava ao Extremo Oriente. 
prestava. aqui. desta mesma tribuna. um depoimento revelando da
dos :realmente lDllito impressionantes sobre o milagre nessa área. 
Infelizmente, nobre Senador Ney Maranhão, V. Ex' se despede 
boje do Senado- e vou despedir-me dentro de mais alguns dias
e, neste nosso último ano de atoação, V. Ex•, eu, todos nós brasi
leiros sofremos o impacto, o lra.Um3tism0 -da leitura de uma entre
vista verdadeira.. autêntica, patriótica do atual titular do Ministério 
da Edocaçio, que afmnou: "A educação brasileim está falida e 
essa situação tende a agravar-se cada vez mais". Parabéns, nobre 
Senador Ney Maranhão, pela sua autenticidade, pelo seu patriotis
mo e pelo seu interesse exiiaordinário pela causa da educação, que 
deveria ser altamente priorit&ia. 

O SR. NEY MARANHÃO -Senador João Calmon, agra
deço a V. Ex' o aparte. O Congresso, o Senado inteiro, todos va
mos sentir o fato de V. Ex .. , o paladino da educação neste País, não 
retornar a esta Casa. Quando se fala em educação, é o Senador 
João Calmon que desfralda a bandeim. 

Nas minhas viagens, principalmente il a,:na Popllar, em 
longínquos iDteriOres, pUde ver. estradas de temi e ~que leva
vam a escolas. Constatei, então, que a edu~- . !3 O iDa está fun
cionando,. o analfabetismo sendo praticamenL.. ... ;.meado. 

Sol:re as difi.alldades a que V. Ex_• se referiu, nesse aparte 
ao meu pronunciamento de despedida, posso asseverar que outros 
companheiros continnario trabalhando pelo que acreditamos e 
também pelo entrelaçamento da Cl!ina PO('llar e Formosa c .. ~. o 
BrasiL A Clrina, no meu emender, teve difiruldades parecidas com 
as que temos bQje no Brasil, no que diz respeito A educação. 

V. Ex' é o homem que defendeu e defende a educação em 
t<l<k\s os quadrantes desse Pals. Entendo que um povo sem educa
çio é um povo fadado a fudo de ruim. Senador João Calmon, esse 
seu aparte muito me engrandece? pelo dinamismo e pela maneira 
can que V. Ex', no Brasil, defende a educação. Muito obrigado. 

O Sr. Alfredo Campos-Pemtite-me V.&-uma~e? 
O SR. NEY MARANHÃO- Ouç.o o meu amigo Senador 

Alfiedo Campos. 
O Sr. Alfredo Campos- Senador Ney Maranhão, meu Lí· 

der já disse o que devenamos aqui dizer. Além do mais, a Mesa 
nos pede que sejamos breves para que possamos entrar na Ordem 
do Dia. O que tenho a dizer para o caro amigo é que gostei muito 
de conviver esses oito anos com V. Ex•. Considere-me um amigo. 
Muito obrigado. . 

O SR. NEY MARANHÃO - Quero agt:lllecer a V. EX' 
prln.cipalmente esse aparte rurto. mas que vem de M:inàs Gerais, 
que, para mim, sempre foi a Smbom!e do B=il, na parte não só 
política., mas administrativa. Os grandes mestres que eu tive com 
24 anos de idade partiiam de Minas Gerais: Prado Kelly, Affonso 
Arinos, o grande Taneredo Neves e San Tiago Dantas. Agradeço 
a V. Ex.• a oportunidade que me deu de inserir em meu pronuncia
mento o seu aparte. 

Muito obrigado. 
O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex .. me pennite um aparte? 
O SR. NEY MÃRANHÃO- Tem V. Ex' a palavra. 
O Sr. Hugo Napoleão - Eminente Senador Ney Mara-

nhão, há pouco. V. Ex• fazia referência a ~V!....?":Sto':'; r:~'.!:X~1i!L Hi 
alguns dias, no Palácio do Kamak. em Teresina. eu -..:!b.e<'l.va o li
v:o 11Minha Mocidade". de autoria do parlamcnt: : ~Jês, coo 
magnífica tradução de Carlos Lacenla. Ele dizia cc>!le ,:re bonito 
ter pertencido à Câmara dos Comuns, ao Parla:m~!o !:1gl&. ~ 
como se sentia envaidecido. confortado e como isso lhe estimuicra 
druante toda a sua vida pública. Pois bem, é dentro desea ambiên
cia que me sinto. E entendo que V. Ex• trouxe uma ccnt.-ibuição 
valiosa em toda a sua passagem pela Câmara dos Dcp1Jt::ld0s e por 
este Senado da República. Dentre as qualidades, já apontadas por 
diversos Senadores, queria cingir-me, fvc:ar-me a uma delas: a C-o 
altruísmo. O altnúsmo que caracteriza a vida pública de V. Ex•. 
seu relacionamento com seus colegas. seus companbe:!n::Js, os :f.J:c
cionários da Casa e aqueles que o cercam. Um ho:nzm (!UO ili -:h 
si para os outros numa boa causa que é a causa de ?e:m.mbucc e a 
causa do Brasil. 

O SR. NEY :MARANHÃO - Airadeçõ z v: Exa o so:.t 
aparte. Muito obrigado, Senador Hugo Napoleão. 

Vou contar-lhe uma história do seu Estado, q 'Sst?.do q1.1·~ ..,,. • 
Ex' tão bem representa neste Senado. 

V. Ex• sabe que meu pai, ex-Deputado estadual por vúk~ 
legislatums. era um homem rústico que conhecia profunda."!le:r:te a 
escola da vida e me ensinou o que sei._ · 

Pois bem. eu viajava muito pelo seu Piauí. Desde Piracun::
ca, lá em cima. meu pai e eU levávamos a boiada p2r2. Pernambu
co, a pé, pois naquela época não havia caminhão. O boi que t:razi3-
mos era o fa:1'!'tnso boi do Piauí, o conhecido ''boi pé duro", Con··) 
era chamado ~la sua caracterlstica de boi rústicõ.- ;:uito peque!· 
mas cuja came era muito tema. Isso me marcou. Tirávamos ·o b-.~; 
daquela zona de Campo Maior para Serra Talhada. A a viagem le
vava mais ou menos dois meses. Isso faz parte de l!l.inha história ·e: 
quando eu escrever sobre alguns fatos da minha vida e de :;neu p~i. 
falar< i_.,_.' '·essa época. 

Era muito dificil para nós. Senador Hugo , '"poleão, tran!'
portan:nos esses bois, pois nã-- -'--mi poUcOs. Naquele tempo, COClo 

V. Ex• s~ o Piauí tinha muno desse gado !Ústico. N6s comp:-á
vamos ·oitocento5y mil, ou até mil e quinhentos bois e tínhamos 
que denubar cada um e caçá-los. Cortávamos o CCl.iiu secO d~ boi 
e o amanãva.m'"'!'· nos cascos desses bois. para que el~ pudessem 
attavessar o --- - ~JOis a pedra era miúda. Se aquela ped.."'a entrr.s
se no casco do boi, ele atrasava a "boiada. E se o boi ficasse p2n1. 
trás. a onça piDta.da tomava conta .dele. Acomp21'.l!ávam:oo:: cs.-;c 
gado até Sena Talhada para vinnos até Recife para o abastecime::J-
to. -

Essa história do Piauf está relacionada com as coisas que 
meu pai me ensinoo. faz parte da minha mocidade e mestra as difi
culdades que tivemos, tipicas do homem do Nárdeste. 

Senador Hugo Napoleão. V. Ex•. como ex-Governador. 
como homem de experiência, conhecedor profundo dos problemas 
do Nordeste e de suas diftcUldades, engrandece o pronuncia.mento 
deste humilde Senador. Não me esquecerei jamais desse aparte de 
v .. Exa. ' 

Muito obrigado a V. Ex•. 
O SR. PRESIDENTE (Nahor Junior) ~ Eu gosta.-ia. =is 

uma vez, de solicitar aos ilustres Senadores que vão apartear o Se
nador Ney Ma:ranbão que sejam b~ves nos seus apartes. Temos a 
~em do J?ia e ainda vários oradores ~os pa..-a fal2rem após 
a mesma. 

O Sr. Lavoisier Maia - ~·Ex"" me pennite um apttte?_ 
O SR. NEY MARANHAO - Ouço o Se=lor Lavoisier 

Maia. 
O Sr. Lavoisier Maia - Nobre Senadcr Ney Maranhãc, 

falo da alegria em cumprimentá-lo nesta hora e da felicidade qt, '! 
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tive de conviver com V. Ex' durante esses anos no Senado Fede
ral Já o conhecia. o Rio Grande do Norte todo o conhecia pelo seu 
espfrito de luta, homem de coragem pessoal e cívica, que ama Per
nambuco, o Nordeste e o Brasil. E aqui. vejo-o- defender o povo 
IlOidesôno. cano eu.. Vivemos juntos tantas vezes as dificuldaQes 
do povo daquela regiílo injustiçada do Brasil. Com muíta COillgem 
cívica, V. Ex' defendia. a mesma tese que eu, e isso jamais poderei 
esquecer ao longo de minha vida. V. Ex' não é conduzido, nem ao 
Senado, nem à Câmara. O povo pemambucano cometeu um la
mentá.vel equívoco, pccque, na verdade, sua vida foi t.mbalhar em 
defesa do povo de Pernambuco e do Nordeste do Brasil Como 
conseqüência das viagens que fez ao outro lado do mundo, aos 
'Tigres J\.Siáti.Cos", lutou para levar indústrias, emprego para Per
nambuco, visando a combater o desemprego. Isso era uma idéia 
fixa de V. Ex .. que apresentoo tantas outras teses_em.defesa daque
la região. Eu o acompanhei de perto, nobre Senador. Quero, nesta 
hom. dizer que Vfu' sai do Senado, mas não sai da História de 
POjlllUllbuco e do Brasil JamaiS poderemos esquecê-lo em qual
quer época da vida. Um dia o povo ainda fará }lstiça a V .Ex• e re
coohecerá seus méritos pessoais e públicos. Par isso, Senador Ney 
Maranhão, receba este aparte ôo seu colega, do seu amigo, que 
hoje é um grande admirador de V ..Ex', para juntos continuarmos 
nossa luta em defesa do Nordeste do B=il 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Lavoisier Maia, 
quero agradecer a V .Ex'. ConheçcH> e sei que V .Ex' é um nordes
tino que não manda recado, fala diietamente quando necessário, o 
que está dentro de nossa linha de atuação. V .Ex•, como ex-gover
nador, como Govemador de sua tetra, o nosso Rio Grande do Nor
te, como Senador da República, homem público, coohecedor -
como eu, no meu Estado - das difialldades do Rio Grande do 
~ortc. maito me engrandece com seu aparte. Agradeço-lhe de co
ração. 

O Sr.Eduardo Suplicy- V.Ex•mepermiteumapart:e? 
O SR.NEY MAR.A.NHÃO- Ouço V. Ex• com prazer. 
O Sr. Eduardo Suplicy- NeS&es quatro anos que qonvivi 

ca:n V~·. p1de pen:eber que, mesmo junto àqueles que são de 
outros Partido~ com idéias divergentes, muitas vezes podemos 
aprender muito uns com os outros e desenvolver respeito e amiza
de- Gostaria de dizer que, ao longo desses quatros anos, sempre 
aprendi com V. Ex•. não apenas em nossos diálogos no plenário, 
mas também nas caminhadas que, por vezes, fizemos juntos perto 
de nossa residê!lcia- Aprendi com V. Ex• aspectos importantes de 
sua vida, da vida deste Parlamento e de pontos importantes da His
tória brasileira. DeiXo aqui o meu abraço e meus cumprimentos 
pela coDlribuição que deu ao Senado Federal e ao Congresso Na-
ciODal em defesa do povo brasileiro. . ·· 

. O SR. NEY MARANHÃO - Meu caro amigo, Senador 
Eduardo Suplicy, quero agtad.ecer a V. Ex• esse seu pronuncia-

• mento. Desde o :início, quando V. Ex• entrou IÍ.esta Casa. ÍJ.Zemos -
muitas ca:miJJhadas. Na primeira caminhada que fizemos juntos, 
conversamos muito sobre bois. Não sei se V. Ex• se lembnl. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Lembro-me muito bem de como 
V. Ex• quase me ensinou. a saber quanto pesava cada boi no pasto. 
Mas pata apreD.der réalmeme, eu precisaria ter uma lição prãtica, 
como as que o pai de v. EJ• The ministrou. eomo Dão havia boi 
porperto,niopude apreilder essa lição_ 

O SR. NEY MARANHÃO -Tenho alguns bois e posso 
ensinar-lhe como se anoba um boi. conforme se diz por lã,. oo. 
seja, no taco, no olho; olhamos o boi e dizemos quanto pesa sem 
que seja necessário pesá-lo= balança. E apostamos alto. Ago
ra que estou voltando a Pemambuco, convido V. Ex.• a visitar miM 
nba f- quando apare= por aquelas paragens, a comer 
uma came de sol de bode muito boa com farofa de jerimum e verª 

mobação de que já falei e expliquei nas nossas caminhadas. 
Senador Eduardo Suplicy, quero dizer que tenho po< v_ Ex• 

o maior respeito, a maior estima. V. Ex•, neste plenário, goza des
sa estima. desse respeito e dessa coosideração, independentemeD:e 
de cor partidária, poiqUe V. J;x• defende o que acredita, acima de 
pau e pedra. 

Lembro-me de algo que faço questão conste nos.Anais do 
Senado: V. Ex•, daquela trihma, foi quem primeiro abriu os olhos 
do Congresso para o que veio depois a originar a célebre Comis
são de Orçamento, quando V. Ex• denunciou ali a pessoa mais for
te dessa Comissão. V. Ex.• disse que essa pessoa, direta ou indire
tamente, queria ameaçá-lo. Mas sei que v. ma também não tem 
medo_ de assombração, porque, Da Câmaia de São Paulo, V. Ex .. 
enfrentou problemas sérios, inclusive incêndios criminosOs que 
tentaram fazer. Quando V. Ex• alertou o Senado, eu o apartee~ e a 
solidariedade foi imediata: ''Se esse Deputado tiver que atiiar em 
V. Ex•, e n6s dois estiVennosjuntos, ele atira nos dois". 

Na minha maneira de dizer, quis expressar .naquela ocasião 
a solidariedade a V. Ex• naquilo em que estava acreditando; foi 
grnnde o beneficio que V. Ex• fez à Nação brasileira_ 

Portanto, esse aparte de V. Ex• nesta minha despedida 6 im
portante. porque é de um homem sério, de um homem compene-
trado na defesa daqÍ.tilo em que acredita e ~um homem pelo qua~ 
nesses quatro anos, tive sempre respeito e admiração, que acredito 
mútuos. Muito obrigado a V. Ex•. 
- O Si'. César Dias - Senador Ney Maxanhão, V~ Ex• me 

concede um aparte? 
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre Se

nador César Dias. 
O Sr. César Dias- Nobre Senador Ney Maranhão, é triste 

vê-lo despedir-se do Senado Federal Ao mesmo tempo, quero di
zer-lhe que para mim foi muito impoi:tante conviver com um ho
mem como_ V. Ex•, que tem JX>Siciooamento ctitico, mn homem 
leal aos seus principias, que tem apetite preferencial pela ação pú
blica. Foi pm. mim mn paraâigina aquí oo Senado Federal a ima
gem de V. Ex•, pelo que tem eo<pressado em toda a sua vida públi
ca. AnaHsand0 -.a, nobre Senador Ney Maranhão, reencontro mui
tas lembranças, principalmente a mais importante, que V. Ex_• car
rega sobre os seus ombros: ,a lealdade, camcteóstica principal de 
V. Ex•, além da generosidade, da amizade. do tmbalho, da ação 
pública, da defesa dos prinéípios políticos do Estado de Pernam
buco; mas, sobretudo, a lealdade. Aprendi com V. Ex• e estru 
muito triste pOr vê-lo despedir-se do Senado ~ mas o Sena
do Federal, os seus amigos jamais se despedirão de V. Ex.•. Muito 
obrigado. 

O SR. NE.Y MARANHÃO- SJ'l]lldor César Dias, V. Ex• 
sabe que a nossa ami7ide foi cimentada nas difici:ddades • 

Conheci V. Ex• no Estado de Romima. tão bem repre
selitado por-V. Ex• nesta Casa. AcOmpanhei a sua hlta, de verea
dor a senador, de médico que atendia aquela gente pobre do seu 
Estado. Segui, passo a passo, a campanha de V. Ex-. e tive a satis
fação de vê-lo aqui conosco e de observar o seu tx:aba1ho, que mar
cou uma posição em defesa do seu Estado. 

Gostaria de dizer que a admiração expressa no seu aparte é 
recíproca; também admiro V. Ex• e os trabaThos que desenvolve 
no Estado de Roraima. 

Repito as palaVIaS do gnmde Wmston Olurchill, que eu dis
se ao Senador Hugo Napoleão: Nem V. Ex• nem eu morremos, 
porque o político honesto e coerente sempre ressuscita. Tenho cer~ 
teza de que V~ Ex•, mais cedo do que se pensa, voltará a esta Casa: 
ou terá cax:go da maior importância no seu Estado. 

De coração, mais uma vez. agradeço a V. Ex• a atenção e as 
palavras dirigidas a este humilde Senador. O apartt? que V. Ex• fez 
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será inserido no meu discurso. 
Continuando, Sr. Presidente, estes foram e são o meu atual 

ideaL Estas fOilllll as materializações do meu esforço político obje
tivando dias melhores para o País. 

Sr. Presidente, não poderia deixar o Stmado Fedetal sem fa-
71!X um breve comentário sobre a política cambial, pois tenho co
nhecimento de que gr.tves distorções estão ocorrendo e poderiio 
acan:etar gmnde prejuízo ao País. 

Em função da estrutura econômica do País, os cartéis e os 
oligop61ios aproveitam-se dos gmndes incentivos do setor, expor
tam e importam as men:adorias próprias ou de ten:eiros,_ ~umen
tam os seus lucros e queimam as nossas reservas cambJal.S, sem 
nenhum beneficio para a popolação ou para o País, jã que o dife
rencial de custo 6 apropriado na fa:ma de lucros e não na queda 
dos preços. 

Conseqüe!l1em0llle, com_ essa política de supervalorização 
do real em relação ao .dólar, em breve os pequenos exportadores 
seriio alijados do mm:ado. 

Assim sendo, gosW:ia que o Govemo do Presidente Itamar 
Franco olhasse com carinho para essa realidade e restabelecesse a 
realidade cambial. 

Por tudo isso estou feliz, na convicção de que dei de mim o 
melhcr que tinha.. A coerência e a lealdade são e foram os meus 
patâmetros, independentemente de resultados de canãterpessoaL 

De outra parte, não poderia deixar de ressaltar a minha ale
gria de ta: convivido com homens públicos tão nolá:V-eis como V. 
Ex"s, com quem aprendi muito e de quem levo gratas recordações. 

Ademais, ao pronunciar o meu último discurso nesta Casa, 
não poderia deixar de fazer um agr.tdecimento todo especial aos 
mens colabomdores, que, com esfoxço, dedi~ e efici6ncia, 
acompaDharam-me e ajudaram-me ao longo do meu mandato: 

Chefes de Gabinete: Ricanlo Frederico Secco Tãvon e 
Luno Amélio de Lima Baibosa. 

Assessores : Francisco Sampaio de Carvalho, Jorge Saraiva 
Castro, Sebastião Barreto Campelo, Walter Costa Porto, Maria Ca
rolina Moreim Alcides e Antônio Sérgio Malaquias de Queiroz-. 

Secretárias : Ana Olympia Soa= Viana. Maria Cristina B. 
de Sã Po!l1e e Elba Araújo de Maria. _ 

Demais Colaboradores : Antônio Oscar G. Lóssio, Abel 
Souza Soares, Flávio Romero M. da C. Lima, Orione Duarte 
Maia, Carla Alves. Luiz da Silva, José Francisco de Assis, José 
Conde da Silva, DemeiVal Alves, Manoel Fmncisoo de Souza, 
Manoel Ricanlo Holanda, Pedro Lacerda Ramalho, Maria Teresa 
Fonseca. Marli José Batista, San<lm Magda Pereim Lima, Marcelo 
Varela, José Gersino Cabtal Neto, Robetta Maria da M. S. de Fa
rias e Wilson Pereira Ramos. 

Queria ressai~ que todos os citados, do contínuo aos moto
:rlstas., do chefe de gabinete aos asse~. deram uma colabora
çãó inestimãvel para o bom desempenho de minhas funções públi-
cas. 

Incontáveis vezeS -os meus colaboradores va.raram a madru
gada e, no dia seguinte, logo cedo, eslavam em seus postos para 
maís uma jornada no gabinete pessoal ou na Liderança do PRN. 

' Assim sendo, rendo·as minhas homenãiens a esses dedica
dos servidores, que ajudaram este humilde Senador a bem servir o 
Brasil Senador que deixa a CaSa de Rui Barbosa com o sentimen
to do dever cumprido e que., por isso, contimla olhando no olho. 
sem baixar a vista, quem quer que seja. ~ · " -

Finali=do, também não poderia deixar de salientar a dedi
cação de todos os funcionãrios do Senado Federal. fazendo votos 
de que a nova Comissão DiretOia faça valer as caxacteósticas sin
gulares do exercício da atividade legislativa,. a f1m de que esses 
servidores não sejam prejudicados por arguill<Iltos descabidos, à 

guisa âe uma isonomia com atividade~ funções e carga horária 
bem diferentes. 

Mnito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Nabor Júnicr, 2$ Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Hzanberto Lucena, Pre
sidente. 

Durante o discUrso do Sr. Ney M4ranhiio, o Sr. 
Humbeto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi· 
dência, que é ocupada pelo Sr. NaborJúnior, 24 Secre· 
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jnnior) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Hydekel de Freitas. 

O SR. HYDEKEL FREITAS (Pl'R-RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, um dos 
problemas sociais ri:tais graves deste Pais, que atormenta principal
mente a população de menor pcder aquisitivo. é o do transporte. 

De fato, os trabalb.adores, usualmente, moram na perifeiia 
das cidades, ou mest!.o em municípios distantes do local de traba
lho, gas~ muitas horas diárias na ida e volta de suas casa para 
o trabalho. . 

Isso, evidentemente. provoca enOIID.e desgaste físico e men
tal, fazendo, não IaiaS vezes, que o empregado tenha até sua cap-
cidade de trabalho reduzida. · 

Entretanto, outra questão de não menor gravidade é a que 
diz respeitO ao cuslo ~ passageits, que onera quase que in~por
tavelm.ente a magra OOlsa popular. 

De fato. os dispêndios com o transporte são signifi~va
mente elevados para os obreiros, configurando um verdadeiro sor
vedouro para seus pa:roos recursos. 

No Estado do Rio de Janeiro, particularmente, a questão é 
delicadíssima, ?Jis parcela substancial dos lrabalhadores utiliza-se 
de trens de subúxbio para se locomover de suas casa para os locai~ 
laborativos. 

Isso ocorre oom trabalhadores que mOiam em subúrbios e 
Municípios corno Nilópolis, Nova lgnaçu, Duque de Caxias e São 
João de Meriti. 

São dezenas de milhares desempregados, que têm cotidia
namente de se deslocar das comunas em que ~ paxa a Capital 
do Estado, onde trabalham e retiram seu sustento. 

Pois bem. para aliviar o limitado orçamento de todas essas 
pessoas. temos para nós que as passagens -de trens deVeriam ser 
gr.o.IUitas. - - . 

Na realidade, o custo opexacional para a cobrança das pas
sagens nos aludidos t::ens é muito elevado, o que praticamente 
anula o dinheiro arrecadado can a cobrança das passagens. 

Trata-se. no caso, de um serviço público de tal forma essen~ 
cial para essa pop.daçáo obreira que vive em subúrbios _ou Í1a. Bai~ 
xada Fluminense, e que poderia ser perfeit.a:.m.eil.te stibsídíaão pelo 

·Poder Público. 
Aliás. no último mês de maio. tivemos oportunidade de ofe

recer à apreciação desta Casa o ProjetO de Lei do Senado n•32, de 
1994, que dispõe sobre a gratuidade do transporte de passageiroS 
_nos trens urbanos e lW.burbanos. e que se encontra na ComissãO' de 
Assuntos Sociais, já tom parecer. - - -

Aproveitamos esta oportunidade para apelar a nossos Pares 
no sentidO de ·que essa piOposiÇão seja desde logo colocada em vo
tação. e que mereça a aprovação dos ilustres Srs. Senadores. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
COMPARECEM MAIS OS $RS. SENADORES: 
Albano Franco- Alfredo Campos - Amir Lando - ADtonio 

Mariz- Aureo Mello- Cid Saboia de Carvalho:... Femandp Henri-



8144 Quarta-feira 7 DIÁRIODOCONGRESSONACIONAL(Seçãoll) Dezembro de 1994 

que Cardoso -Flaviano :rdelo- Hugo Napoleão- Hydekel Freitas 
-Joaquim Beato-Jônece Trisllo- José Edwu:do -José Fogaça
José Paulo Bisol- José Richa- Jutahy Maga.lães- Lavoisier Maia 
- Mansueto de Lavor- Marco Maciel- Me ira Filho- Nelson Car
neiro- Ney Manmhão- Odaçir Soares- Onofre Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Em sessão ante
riorfOI3Dllidos os RequerimeDlos n% 940 e 941, de 1994, dos Se
nadores José Samey e Nelson Wedeldn, respectivamente, solici
tando, nos lem10s do art. 40, § !0

, do Regimento Intemo, autoriza
ção para desempenhar missões nos pericdoS menci~s. 

As matérias dependem de patecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa NacionaL 

Solicito ao nobre Senador Jacques Silva patecer sobre oRe
querimento n° 940, de 1944, em sobstimição à Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa NacionaL 

O SR. JACQUES SILVA (PMDB-GO. Paxa proferir pare
cer. Sem revisão j}o orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, o Senador José Sarney solicita licença para comparecer à Co
missão Sudamericana de Paz, Segurança e Democxacia. a realizar
se no OJ.ile. 

O requerimento está devidamente instruído, inclusive com 
convite daquela Comissão. -

O parecer é favorável, Sr~ Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor JUDioc) - O parecer é favo

rável 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
F1ea concedida a licença solicitada. 
Solicito ao nobre Senador Jacques Silva parecer sobre oRe

querimento n° 941, de 1944, em substimição à Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. JACQUES SILVA (PMDB-GO; Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, o SenadO< Nelson Wedekin solicita licença para participar da 
rennião preparatória para celebração daS primeüas jomadas legis' 
lativas Comunicaciooes dei MercosuL 

vel. 

A solicitação está devidamente instruída. 
O parecer é favoráve~ Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- O parecer é favorá-

Em votação o requerimento~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queixam permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica conceQida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Naoor JUDiar) - Em sessões~ an!il; 

· • rioces, focam lidos os Requerimentos n•s 938, 939, 943 e 945, de 
1994, dos Senadoces Diva!do Surnagy, César Dias, Din:eu Camei' 
ro e Mário Covas, solicitando, nos lermos do art. 13, § 1•, do Regi
mento Interno, sejam considerados como licenças autorizadas sua 
ausência aos trabalhos da Casa, nos períodos mencionados. 

Os requerimentos deixar.u:n de ser votados, naquela oportu
nidade, por falta de quornm. 

Em votação o Requerimento n° 938, de 1994, do Senador 
Diva!do Snrnagy. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa} 

Aprovado. 
Em votação~ o Requerimento n° 939, de 1994, do Senador 

César Dias. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 943, de 1994, do Senador 

Dirceu Carneiro. 
Os Srs. Senadcres que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 945, de 1994, do SenadO< 

Mário Covas. 
Os S~ Senadores que O aproVam queiriun pennait.ecef Sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ficatn concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Em sessões ante

riores, foram lidos os Requerimentos n% 933 e 937, de 1994, dos 
Senadores Chagas Rodrigues e Júlio Campos. solicitando, nos ter
mos do art. 40, § J•, do Regimento Interno, autorização para de
sempenharem missões nos períodos mencionados. 

Os Requerimentos têm parecer favorável da Comissão de 
Relações Exterioces e Defesa Nacional. 

Em votação o~Requerirnento n° 933, de 1994, do Senador 
Chagas Rodrigues. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pansa) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 937, de 1994, do SenadO< 

Júlio Campos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado.-
Ficam os Senadores OJ.agas Rodrigues e Júlio Campos au

torizados a desempenhar as referidas-missões. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Em sessão ante

rior. foi lido o Requerimento n• 944, de 1994, do SenadO< Aluizio 
Bezerra, solicitando, nos termos do art. 13, § ! 0

, do Regimento ln
temo, lioença para se ansentar dos trabalhos da Casa no período 

· mencionado. -- -
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores-que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - A Presidéncia pro

põe ao Plenário a indicação dos Senadoces Dario Pereira, Jonas Pi
nheiro, Airton Oliveim e Vahnir Campelo para represeD1ar o Senado 
nas solenidades do 30" Aniversário do Parlamento Latino-Americano, 
a realizar-se no Peru, nos dias 6 e 7 de de=nbro do~· ano. 

Em votação a proposta. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pansa.) 
Aprovada. 
Ficam os Senadores Dario Pereira, Jonas Pitlheiro, Airtoo 

Oliveira e ValmirCampelo autorizados a aceitar a referida missão. 
O SR. PRESIDENTE (Naboc Junior) - Sobre a mesa, co

municações, que serão lidas pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidas as seguintes 

Senhor Presidente, 
Nos: termos do art. 39- letra .a do Regimento Interw do Se

nado Federal. comunico a V. Ex- que me ausentarei do País duran
te o período de 1 o a 8 do mês de dezembro. -

~ Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994.- Senador José 
Sarney. 
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OFÍCIO GSNWED N° 082/94 

Senhor Presidente, 

Brasilia, 30 de novembro de 1994 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos 
termos dos arts. 55, ill da Constituição é39, a do Regimento ln
temo, me ausentarei dos trabalhos da Casa, a fim de, no desempe
nho de missão com que me distinguiu o Senado da República, par
ticipar da reunião preparatória para celebração das Primeiras Jor
nadas Legislativas en Comunicaciones dei Mercosur. a realizar-se 
em Iguazú, Privíncia de M;siones, República Argentina, no perlo
do de 4 a 9 de dezembro do ano corrente. 

Atenciosas saudações, -·senador Nelson Wedekül.-

Em 6 de dezembro de 1994. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honta de comunicar a Vossa Excelência que, nos 

termos dos arts. 55, m, da Constituição o 39, a, do Regimento ln
temo. me ausentarei dos trabalhos da Casa, a fim de., no desempe
oho de missão com que me distinguiu o Senado, participar, na 
qualidade de Observador Parlamentar. da Delegação do Bxasil à 
XLIX Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, a realizar- -
seno período de. S. a 23112 pv. 

· Atenciosas o;audações, Senador Júlio Campos. 

Em 1°dezembrode 1994. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos 

termos dos arts. 55, ill; da Constituição e 39, a, do Regimento ln
temo, me ausentarei dos txa.balhos da Casa, a fim de. no desempe
nho de missão com que me distinguiu o Senado, participar, na 
qualidade de Observador Parlamentar, da Delegação do llxasil à 
XLIX Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, no período 
de 3 a i8 de dezembro de 1994. 

'. Aten~osas saudações. -Senador Ch_3g3s Rodrigues. 

Brasilia, 5 de dezembro de 1994. 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex.• que, devidamente autorizado pelo Sena

do Federal, estarei ausente do País, oo pel'íodo de 5 a 8 do corrente 
mês., no· desempenho de missão com que me distinguiu o Senado 
para participar da visita de Delegação de Parlamentares bxasileiros 
às cerimônias de come~ do 300 Aniversáiio do Parlainento 
Latine>Americano, a realizar~se ·em Lima, Peru. · · 

· · AtenciosaS saudações., - Senador Dario Pereira. 

Brasilia, 2 de dezembro de 1994. 

300 Anivexsário do Parlamento Latino-Americano, no Peru, nt. pe
-l'íodo de 5 a 12 de dezembro do corrente. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Senador Air
ton Oliveira. 

Brasilia, I 0 de dezembro de 1994. 
Senhor Presidente, 
Tenho a homa de comunicar a Vossa Excelência que. de 

acordo com o disposto no_art. 39 da alínea a, do Regimento lnter· 
no, me ansentarei dos trabalhos da Casa. no período de 2 a !3 de 
dezembro do corrente ano, para breve viagem ao estrangeiro. 

Atenciosãmente,- Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE .(Nabor Júnior) - As conmnicações 
vão à publicação. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

OF. n° 240194- GUPP 

Brasília, 1° de dezembro de 1994 

SeDhor Presidente. 
Na qualidade de Líder do Partido Progressista - PP, nesta 

Casa, tenho a satisfação de dirigir-me a V.Ex•para indicar o nome 
do Senador RACHID SALDANHA DERZI, filiado ao PP, para 
compor as Comissões Pennanentes nesta 4• Sessão Legislativa da 
4~ Legislatma, nas vagas existentes para este Partido, na seguinte 
ordem: 

Comissão de Constituição e Justiça- cano Titular 
Comissão de Assuntos Econômicos- como Suplente 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacioml -

como Suplente 
Aproveitando a oportunidade renovo a V. Ex• m.1clu~.<;' '='·~ 

pressões mais elevadas de estima e cooside:-.. ções. 
Atenciosament~ - SenadOr lrap1.1...u. Costa Júalor, Líder 

do Partido Progressista. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O of'lcio que acaba 
de ser lido vai ii publicação. · 

Sobre a mesa, projetó de lei que será lido pelo Sr.l0 Secre--

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI SENADO N° 89, DE 1994 

Altera a Lei n° 4.737, de IS de julho ele 1965 
(Código Eleitoral), estabd....,do prazo mlnimo de fi
liação partidária para o registro de candidatos. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena O Congresso Nacional Decreta: 
DigulssimoPresídentedo Senac)orFederal Art. lo O inciso N do§ lodo art. 94daLein° 4. 737. de 15 
'Ne$ , . , . , - dejllbode 1965,passaavigorarcomúeguinteredação: 

Senhor Presidente, "Art.. 94 .... --·-··-·-----.. ------·-·-·-· 
Nos termos do art. 55, inciso m, da Constituição Fedexal e § 1 o ....................... ---··--··'----

do art. 39, alínea a, do Regimento Interno, tenho a bonxa de comn- N- can prova de que o candidato está filiado ao 
nicar à Vossa Excelência que me ausentarei dos trabalhos do Sena- partido pela prazo mínimo de dois anos antes da data da 
d9 Feder.U. no periodo de 5 a 8 do mês corrente, quando estarei no eleição." 
desempenho de missão oficial com que me distinguiu esta Casa, 
para participar como um de Seus representantes, das Cerimônias de Alt. 2° Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, não 
Comemoxação do Trigésimo Anivetsário do Parlamento Latino- _ se aplicando à eleição que ocona até um 3IlO da data de sua vigência. 
Americano, em Lima, Capital do Pezu. Art. 3° Revogam-se as disposições em CQD.tráriQ. 

Cordiaimente,- Senador Valmir Campelo. Justificação 

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

teimes do art. 39, a, do Regimento Interno, me ausen~ei dos tra
balhos da Casa, a flDl de participar, a cori.Vife,-das solenidades do 

A presente iniciativa óbjetiVa oontnl:uir para minõrar o prO
blema da infidelidade partidárja em nosso Pais. Com efeito, há 
hoje amplo consenso no sentido de que é necessária a adoção de 
medidas que 0011>am a facilidade e a freqü.ência com que os pro-
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gramas e proposições político-partidã..;os são descumpridos. 
Como é sabido, a Constituição Federal de 1988 concedeu 

aos partidos políticos competência para frrmai- suas próprias regras 
no que diz respeito à fidelidade e disciplina partidárias (art. 17, § 
1 ~. Dessa forma, na medi$ em que o legislador constituinte re
solveu inscrever a matéri.~ relativa à fidelidade partidária no âmbi
to interna corpDris dos partidos, não cabe ao legislador ordinários 
dispor diretamente sobre tal assunto. Não obstante, a Lei Maior 
pennite que, indiretamente., o CongresSo nacioD.al estabeleça nor
mas que teobam como f.tm favorecer a fidelidade partidária. 

Nesse sentido, a Carta Magna dispõe, no seu art. 14, § 3°, 
inciso V, que a filiação partiáária é condição de elegibilidade, na 
fonna da lei. E assim- verrc sendo feito. A propósito, a Lei n° 
8.713/93, que regulamentou as eleições realizadas nesse ano de 
1994, disp8s, no seu art. 9°, I, que. para conconer nesse pleito, o 
candidato deveria estar com a filiação deferida pelo respectivo par
tido até cem dias apPs a sua publicação. 

A nosso ver, tal prazo - ao redor de nove meses antes das 
eleições - é muito curto, estimulando a mudança de sigla partidá
ria daqueles que, rompendo com o programa da respectiva agre
miação, algumas vezes por mero oportunismo eleitoral, buscam 
nova legenda para concorrei' ao pleito eleitoraL Por essa razão, a 
presente proposição legislativã amplia para dois anos o tempo mí
nimo durante o qual o candidato deverá estar filiado a um mesmo 
partido, para poder participar do pleito eleitoral. 

Com a medida era proposta, acreditamos que sairá fortaleci
do o instituto da fidelidade partiáária, tão importante para o revi
gOiaiD.ento do nosso sistema político-inStitucionaL 

Por fun.. há de se esclarecer que o art. ZO da proposição está 
redigido conforme o art. 16 da Constituição Federal. 

Apte o exposto e tendo em vista a importâil.Ciaôa matéria, 
solicitamos o apoio dos nobres colegas par.a a aprovação do proje-
to de lei ora justific~do. . 

Sala das Sessões. ó de dczemlrro~de 1994. Senador Joa
quim Beato. 

LEGISLilÇÃO CITADA 

CONS1ITUIÇÃO DA REPÚBUCÃ FEDERATIVA 

DO BRASIL 

CAPÍI'ULO!V 

Dos i>ii-citos Políticos 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pe1o voto direto e secreto, com valor igual para todos, 
e. nos termos da lei, mediante: 

I -plebiscito; 
n- referendo; 
m- iniciativa popular-. 
§ 1° O alistamento eleitoral e o voto são: 
I- obrigatórios parã os maiores de dezoito anos; 
II- facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de- setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de_dezoito anos. 
§ ZO Não podem alistaÍ-se como eleitores os estrangeiros e. 

durante o periodo do serviço militar obrigatório. os conscritos. 
§ 3° SàG condições de elegibilidade, nà forma da leE 
I- a nacionalidade brasileirn; 
n-o pleno exercício dos direitos-políticos; 
m-o alistamento eleitoral; 
IV- o domicílio eleitoral na cfrcunscrlÇãO; 
V- a filiação partiáária; 

VJ- a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 

República e Seuador, - - -

b) trinta anos para Governador e Vice-Govemador de Esta
do e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Depntado Fedeial, Deputado Esta-
~al oo Distrital, Pref~lto. Vice-Prefeito e Juiz de paz; 

d) de:roito anos para Vereador. 
§ 4° São inelegiveis os inalistáveis e os analfabetos. 
§ 5° São inelegíveis para os mesmoS· cargos. no peóodo 

subseqilente, o Presidente da Republica, os Governadores de Esta
do e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, 
ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito. 

§ 6° Para concotrerem. a outros cargos, o Presidente da Re
pública., os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Pre
feitos devem prenunciar aos ·respectivos mandatos até seis meses 
antes do pleito. 

§ 7o São inelegíveis, no tenit6rio de jurisdição do titular, o 
cônjuge e os parentes consangiiíneOs ou aíms. até o segundo grau 
ou par adoção, do Presidente da República, de Governador de Es
tado ou Territ6rio, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os 
haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se 
já tirular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes 
condições: 

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá. afastar-
se da atividade: -

n - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado 
pela autoridade superior e, se eleito, passará. automaticamente. no 
ato da diplomação, para a ioatividade. -

§ 9° Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegi
bilid2.ue e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a normali
dade e legitimidade das eleições contra. a influência do poder eco
nômico ou _o abuso do exercício de função. cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta. · 

§ !0, O mandato eletivo poderá ser impngnado ante a Justi
ça Eleitoral no prazo de quinze dias oontados da diplomação. ins
tnúda a ação oonl provas de ab.Jso do poder econô:mico. corrupção 
ou fraude. 

§ 1 L A ação de impngnação de mandato tramitará ,em se
gredo de justiça, respondendo o antor, na forma da lei, se temerá-
ria ou de manifesta má-fé. -

Art. 15, É veda& a~ de direitOs po!íiicos, cnja par
da ou suspensão só se daci. nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização par sentença transitada 
em julgado; ~ ~ 

JI - incapacidade ciVil absoluta; 
~ II! - condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos; · 
!V - recusa de cumprir obrigação a todos imposta oo pre:;

tação alternativa. nos tennos do art .. so. VIII; 
V- improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4°, 
Art. 16. A lei que altetlii o processo eleitOial só eniiará em 

vigor um ano ap6s sua promulgação. 

CAPITL'LO~ V 

Dos Partidos Políticos 

Art- 17- É livre a criação, fusão, in=poração e extinÇão de 
partidos políticos. resguardados a-soberania nacional, o regime de
moccltico, o pluripartidarismo" os direitos fundamentais da pessoa 
humana e observados os seguintes preceitos: 

r- canlter nacional; 
n- proibição de recebimento de recursos fmancciros- de en-
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tidade oU govemo estrangeiros ou de subordinação a estes; 
m- prestação de contas à Justiça Eleitotal; 
IV-funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 
§ !'E assegurulaaos partidos polltioos autonomia para defmir 

sua estmblm intema, organização e :funciooamento, devendo seus es
tatutos estabelecer IlOllllliS de fidelidade e discipliua partidárias-

§ 2' Os partidos políticos. após adquirirem persoualidade 
jurldica. na fauna da lei civil. registrarão seus eStatiltos no Tribu
nal Superior Eleitotal. 

§ 3° Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo 
partidário e ~so gratuito ~o rádio e à televisão_!_ na forma da lei. 

§ 4' E vedada a utilização pelos partidos politicas de orga
nização paramilitar_ 

LEGISlAÇÃO ELEitORAL E PAI?.TIDÁRIA 

LEIN'4-737,DE !5 DE JULHO DE!965 

Art- 94- O registro pode ser promovido por Delegado de 
partido? autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama, 
de quem responda pela direção partidária e sempre com assinatura 
recoohecida por tabelião. 

§ 1° O requerimento de registro deverá ser instrufdo: 
I - com a cópia autêntica da ata da Convenção que houver 

feito a escolha do candidato, a qual deverá ser couferida com o 
original na Secretatia do Tn'bunal oo no Cartório Eleitora~ 

ll- com autorização do candidato, em documento com a as
sinatura reconhecida por tabelião; 

m- com certidão fornecida pelo Cartório Eleitoral da Zona 
de inscrição, em que conste que o registrando é eleitor; 

IV - com prova de filiação partidária, salvo para os candi
datos a Presidente ~ Vice-Presiclente, S""3'dor e _respeeti~o ']!Plen
te~ Governador e Vtce-Govemador, Preferto e Vtce-Prefe1to; -

V - com folha conida fornecida pelos cart6rios coin~en
tes, para que se verifique se o candidalo está no gozo dos direitos 
politicas (arL 132. lli, e 135 da Constituição Federal); 51 

VI- com declaração de bens, de que constem a orig~m-e as 
mutações patrimoniais. 

§ '2:' A autorização do candidato pode ser dirigida direta
mente ao 6Igão ou Juiz coinpetente para ó registro. 

LEI N' S_713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993 

Estabeleee normas para as eleições de 3 de ou· 
tubro de 1994 •. 

Art.. 9° Pata CODCOII'CI' às eleições. o candidato deverá: 
I - estar com a íiliação deferida pelo respeetivo partido até 

cem clias após a publicação desta Le~ 
n- possuir domicilio e1eitoralna circunscriçãO na quâl pre-

tende coocorrer pelo menos desde 31 de dezembro de 1993. · 
Patágrafo úiiii:o. Havendo fusão oo incotporação de partidos 

ap6s31 de dezembro de 1993, seráConsidmda p3raefeitodefiliação 
partidária, a data de filiação do candWato ao partido Orig;Dário. 

(À Cimrissãa de Constituiçãa, Justiçz e Cidada
nia- Decisão Terminativa) 

O SR. PRESIDENTE tNabor Júnior)- O projeto lido será 
publicado e remetido à comissão competente. 

Solre a mesa, requerime!llD que será lido pelo Sr. I 'Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 946,DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do art. 13 do Regimento Interno· do 

Senado Federal, que seja considerado como licença autorizada, o 
periodo da 4 (quatro) a 31 (trinta e um) de outubro de 1994.quan
do estive ausente dos trabalhos, por enconl.nlr-me em atividade no 
Estado do Piaui, que tenho a honra de representar nesta Casa. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Senador Hugo 
Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Aprovado o reque
rimento fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 58 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se

cretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N' 947, DE 1994 

Senhor Presidente. 
_ _ Nos temlos do art. 175, alínea d, do Regimeritó Interno, F 

queiro inversão da 0;-dem do Dia, a fiiD de que a matéria consta.!" 
dos itens 32. 31, 33, 34, 27, 28, 29 e 30 sejal;n submetidas ao Pi<· 
náiío, nesta ordem, antes do item L 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Jaoques Silva. 

REQUERIMENTO N' 948, DE 1994 
Senhor PreSidente, 
Nos termos do. m;t. 175, alínea d, do Regimento Intemo re· 

queirc inversão da Ordem do Dia, a fiDl de que a matéria constante 
dos itens 44, 42, 45. 46, 47 e 48 sejam submetidas ao Plenário an-
tesdoitoml. . - . -· . - . 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Odacir Soares. 
O SR. PRESIDENfE (Nabor Júnior)- Em decom\ncia da 

aprovação dos dois requerimentos que aca'banl de ser lidos.. passa
se ao item 32 da pauta da Ordem do Dia. 

Item32: 

PROJETO DE lEI DA CÂMARA N' 137, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos: do art. 336, ''h", do Re
gimento Interno.) 

Disctlssão, em tnmó único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 137, de 1994 (n' 4.779S4, na Casa de ori
gem). de iniciativa do Tribunal de Contas da União, que 
dispõe sobre a criaçãó -de cargos e funções na Secretaria 
do Tribunal de Contas da União e dá outras providên· 
cias. (Dependendo de Parecer da Comissão de Consti· 

. tuição, Justiça e Cidadaoia.) 

Nos tennos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Jacques Silva pam proferir parecer sobre a matéria, 
em substituição à ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JACQUES SILVA (PMDB-GO. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, é submetido ao exa
me desta Comissão o Projeto de Lei da CâmlU:a n' 137, de 1994, 
oriundo da Mensagem n' 02-GP/94, encaminhado pela Ex• SI' 
Presidente do Tn'bunal de Contas da União, nos tennos dos arts. 
96, inciso II. e 73, da Constituição Federal, que tem por finalidade 
dispor sobre a criação de cargos e funções na Secretatia do Tribu
nal de Contas da União. 

Ao justificar sua iniciativa, a Ex' Sr" Presidente daquela 
Corte, em sua Exposição de Motivos, alega: 

Venho, nesta oportunidade, submeter à delibera-
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ção dos eminentes: Parlamentares um Projeto de Lei sim
ples. sem temas controvertidos, visando a uma tramita
ção célere em I3Zão da urgência de sua aprovação. 

Este projeto tem po< escopo criar cargos destina
dos à instalação de cinco Secretarias de Controle Exter
no nos Estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e 
Tocantins, já que f= institu!das e ainda não estão em 
atividade por absoluta falta de pessoal. 

A carência de :reco.rsos humanos na Secretaria do 
Tnlmnal de Contas da União j.J.ntãmente com a escasse~ 
de :reausos orçamentários ccinstitu~ -iridubitavelmente, 
os principais fatores limitadores da atuação desta Corte 
de Contas. 

Com o objetivo de melhor atender às crescentes 
demandas do Congresso Nacional e de toda a sociedade, 
toma-se imperiosa a instalação de Secretarias de Contro
le Extemo nos cinco Est.a.dos onde ainda não há repre
sentação dó Tribunal de Contas da União. 

Em sua tiamitação na Câmara dos Deputados, o projeto em 
comento mereceu aprovação, com emenda, na Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, Comissão de Finanças e 
Tnõutação, no mérito; e na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, no que se refere à constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Olegando a esta Casa e aberto o prazo regimental, não fcr 
Iliil1 apresentadas emendas ao projeto em tela. Melhor dizendo, bá 
uma emenda de que ttatarei depois. 

Como se sabe, a Constituição de 1988 conferiu novas com
petências ao Tribunal de Contas, que se viu a braços com uma lo
tação de pessoal insuficiente para desempenhá-las a con-o. Tal 
fato tem dificultado a ação do referido Tribunal no que conceme a 
um efetivo e adequado controle dos bens e recursos públicos. 

Ademais, recentemente a Lei n' 8.730/93 deteiDlinou àqu<>
la Corte de Contas fiscalizar, anualmente, cei<:a de dez mil decla
rações de bens e rendas apresentadas por autoridades e SCJ:Vidores 
polblieos. 

Quanto ao mérito, P9is, nada bá a objetar, dadas as também 
convincentes mzões expostas na Exposição de Motivos. 

Por último~ consid~os jUsta e pertinente a emenda ofere
cida pela Comissão de Tmbalho, Administr.ição e Se<ViçO Público 
da almarn dos Deputados a fnn de preSCIVar o princípio da reser
va legal no tocante à fiXação de renmnerações e vantagens dos ser
vidores polblicos federais, evitando-se, desse modo, segundo en
tendimento daquela. douta Comissão. a mera convnlidação de atas 
eventualmente praticados sem o necessário respaldo legal 

No que tange à sua eonstiruciooalidade e juridicidade, en
tendemos que o Projeto eni apreciação àtende às normas de legiti-

.• midade da iniciativa, nos termos do art. 96, assim como das atri
buições do Congresso Nacional, por intennédio do art. 48. e, no 
tocante ao que estabelece o Parágrafo único do art. 169 e seus inci
sos I e TI, sob a prévia autorizaÇãO oxça.meittâôa e autorizações es
pecíficas na Lei de Diretriz.es Orçamentárias, o art. 4' do Projeto 
em apreço equacioÍJa essas exigências, deixando Configurado que 
inexiste qualquer 6biCe à aprovação do projeto, pois os cargos e 
funções serão providos de -acocdo com as dispombilidades mça
mentárias do TCU ou ainda conforme dispuser a DL. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da almarn n' 137, de 1994. 

O Sr. Nabor Júnior, 2"' &cr~ário, deixa a catki
ra da presidência, que é ocupada ~lo Sr. Júlio Cam
pos, r Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a mesa, 

emenda que será lida pelo Sr. 1 o SecretáriO. 

É lida a seguinte 

EMENDA W 1- PLEN 

Suprima-se o inciso ll do art. 1 o 

Justificação 

O atual quadro de cargos e funções de confiança do Tribu
naLde Contas da União já dispõe de número mais·d_o :que suficien
te para atender não apenas as necessidades atuais como ta..-nb~o as 
necessidades futuras de instalação de secretarias de controle cx~r
no nos Estados do Acre. Rondônia. Roraima, Amapá e Tocantins. _ 

Dispõe atualm.ente o TCU de um quadrO de cerca :ie 7 .6J 
funções de COnÍ:tallça. para utn quadro efetivo de pessoal de cerr...a 
de 1.070 funcionários ativos. Mesmo a criação dos 165 ~ç·:os e;:c~_ 
gos do preseote projeto não justifica a criaçãO de novas funções. 

A racionalidade administração impõe que o TCU reveja a 
distribuição de suas funções de -conf"um.ça. Para tanto, o artigo 3° 
do projeto já contém autorização legislativa parta que promova a 
transformação das mesmas sem aumento de despesa e a sua C:stri
buiçio futern~:aa forma que seja mais adequada às necessidades 
das novas secretarias a serem instaladas. 

Sala da Comissão, em 6 de dezembro de 1994. - SeJ>ador 
Eduardo Snplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Designo o "obre · 
Senador Jacques Silva para proferir parecer sobre a emenda C o Se-
nador Eduardo Suplicy oia apresentada. 

O SR. JACQUES SJL V A (PMDB-GO. Para proferir pare- . 
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Se!!.id.C· 
~a emenda do ilustre Senador Eduardo_Suplicy visa a s:~primi.r 
o inciso n do art. ! 0

, que dispõe sobre a criação dos cargos conlis~ 
sionados. 

Devo dizer que o Tribunal está criando, como disse na ex
posição de motivos a ilustre Presidenta. apenas os cargos necessá
rios à instalação das cinco inspetoxfaS e, ainda, complementar al
guns cargos nas io.spetoria.S dos Estados, já existeriteS~ Paiã lsso es
tão sendo criados cem cargos de analistas a serem providos através 
de concursos públicos. QuantO aos- cargos CODiÍssioMdos. objeto 
da emenda supressiva de autoria do nobre Senador Eduardo Supii
cy, vale _c:l:izer_ que, sendo criadas cinco secretarias, estão sendo 
criados cinco cargos comissionados a ftm de preencher essas se
cretarias. 

Diretores de divisão. Cada inspetoria tem duas diviSões. O 
Tribunal de Contas da União~ visando a agilizar o-seu trn.ba.L:O:o. 
criou duas divisões para. cada secretaria: uma para cuidar da Admi
nistração Indireta e outra para examinar os processos relativos à 
Administração Direta. 

Essas divisões resultam em 38 çargos. Cada inspetoria crõ..a
da tem 10 assessores~ 10 comissões. e há 5 chefes de serviço de 
administraçãO. De modo que é o mínimo neceSsário. 

Portanto~ rejeito_a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Camp<>S) - O parecer é pela 
rejeição da emenda. 

Em discussão o.projeto e a enlehda. em turno único. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-Sr. Presíderite, peço a pa
lavxa para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
aV.Ex ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Senador Jaoques Silva. au
ditor no Tribunal de Contas da União. conhece:.-em profund.;dade o 

-assUnto. Mas,. pelo conhecimento que S. S'" tem relativamé'nte ao 
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funcionamento do TnOunal de Contas da União, cem muito res
peito, permito-me democraticamente discordar de sua avaliação. 

O atual quadro de cargos e funções de confiança do Tn'bu: 
na! de Contas da União dispõe de número já mais do que suÍlcien: 
te para atender não apenas às necessidades atuais, como também 
às necessidades futuras de instalação de Secretarias de Controle 
Exlemo nos Estados do Acre, de Rondôoia, de Roraima, do Ama
pá e de Tocantins. 

Dispõe, atua!mente, o Tn'bunal de Contas da União de um 
quadro de aproximadamente 740 funç(les de oonfW>ça pam um 
quadro efetivo de pessoal de cerca de 1.070 funcionários ativos, 
on seja, mais de 50% dos funciooários ativos do Tribunal de Con
tas da União recebem gratificações por funções de confJallça. Mes
mo a criação dos 155 COI'gOS do presente p:ojeto não justifica a 
criação das novas funções mencionadas pelo Senador Jacques Sil
va. que estão contidas exatamente no inciso n do art. 1°. 

A raciooalidâ.de adm.inistrativa impõe que o Tribunal de 
Contas dá União reveja a distribuição de suas funções de oonflall
ça. O art. 3• do Projeto já conlém autorização legjslstiva pam que 
promova a IIlmSfonnação das mesmas sem aumento de despesa e a 
sua distribuição intema da fonna que seja mais adequada às neces
sidades das novas secretarias a serem instaladas. Esse é o motivo 
pelo qual. Sr. Presidente, nos pemliti.mos discotdar nesse caso e 
propomos a emenda su~ssiva mencionada. 

O SR. CID SAOOIA DE CARVALHO -Sr. P;esidente, 
peço a palavra paia discutir. . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Coucedo a palavra 
a V.Ex• _ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para 
discutir. Sem revisão· do orador.)- Sr. Presidente. Sl's e Srs. Sena
dores, não tenho dúvida alguma de "•.<essidado que tem o Tnbu
nal de Contas da União. Apenas lembro que atravessamos uma 
fase, no Brasil, muito interessante: ludo é ''Irem da alegria", princi
palmente no âmbito do Congresso Nacional. 

Se essa criação de cargos, taDto os permanentes como os 
cargos em comissão, se isso fosse no Congresso Nacional, Do mí
nimo teria sido manchete dos jomais de Brasília e, quiçá. manche--
te em todos os jornais do Brasil. . _ _ . - -

Mas o Tribunal de Contas é um 6igã00i00Jiar do Poder Le
gislstivo nessa missão de flscali7ar. Não duvidamos de nenhum 
modo da hom:adez e da dignidade contidas nessa propo~itw:a que 
veio do Tnõunal de Contas. Apenas quero deixar fiXada a miDha 
preocupação, não nos tennos da preocupação do Senador Eduardo 
Suplicy, pxque sei que o Tnõunal de Contas é um órgão altamen
te responsável 

Pecou muito e muito quando lutou por ter Slla própria Pro
Ciltlllloria, o que boje cria embaraço> de oroem ética e de oroem !e-

. _ gal pam o pi6prio Tnbunal de COOtas quaudo ali deveria estar o 
Minislério Público, através de seus representantes designados pam 
essa missão e não funcionários do Tribunal fiscalizando a lei. mui
tas vezes ao :urepio do próprio Trilunal, se for o caso. 

Mas aqui me preocupa bastante e quero deixar consignada a 
minha preocupação no que concerne ao art. 4°. 

Art.. 4°- Os càrgos e funções a que se refere o art. 1° serão 
providos de acordo com as.disponibilidades <J<Çmlelltárias do Tri
bunal de Contas da União ou conforme dispuser a Lei de Diretri
zes Oiçamentárias. 

Não entendi muito bem se os recursos já existem ou se está 
o Tribunal de Contas da União à espera das diretrizes orçamentá
rias, a fim de que elas prevejam os recursos que no futuro serão 
aplicados para tal fim. Ai, nessa hipótese, eu protesto, porque acho 
que, para criar os cargos, os rerursos orçamentários devem antece
der a criação, devem ser o suporte da criaçã.o dos cargos em co-

missão ou dos cazgos peunaneotes. 
Aprovannos boje uma lei para futuras previsões orçamentá

rias. acho que essa é uma função do nOVo Poder Legislativo, que 
vai instalar-se no dia 1' de fevereiro. Eles é que, na época oportu
na..:.. oS novos Deputados e novos Senadores, ou os que contir.ua
rem -, deverão examinar essa questão no tempo presente e no tem
po oportuuo. 

O Sr. Josapbat Marinho --Senador Cid Sabóia de Carva
lho.._ V. &.•mepemtiteumaparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Pois não, ouço 
V.&!. 

O Sr. Josapbat Marinho- Enfnn, V. Ex" argúi que, sem 
verba certa, não é possível a criação dos COI'gOS. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Exatamente. 
Não é possível. 

Por isso, eu queria indagar do Relator, Sr. Presidente, se há 
a verba conespondente para todos esses cargos ou se esta:remos à 
espera da Lei de Direttizes Orçameutárias. 

O Sr. Jacques Silva- Há sim, Senador Cid Sabóia de Car
valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Faço essa inda
gação porque essa parle aqui ''01.1 confoane dispuser a Lei de Dire
trizes Orçamentárias". evidentemente. não é de boa téc:o.ica legisla
tiva nem do bom Direito. A~ para mim. é inconcebível 

Ouço V. Ex" 
O 'ir. Jacques Silva_- Existe no projeto, exposição de 

:..-__ - - .... todo um estudo f.;:-i•o a rçspeito. provando a exi~ncia 
dos recursos orçamentários. Está, inclusive, à disposição de V. 
Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Pois se existem 
os recursos orçamentários. Sr. Presidente, nada tenho a opor. Que' 
ro apenas ressaltar que, na hipótese da interpretação desse artig' 
siguifu:ar a espera de uma Lei de Dire1rizes OtÇamentárias, enF 
estarei contra o projeto. 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" me pennite uma nova 
intervenção? 

O SR. CID SABÓIADECARVALHO- Pois não. 
~ .!;r. Josapbat Marinho- Como ficaremos para decidir, 

ptevendo o projeto uma alternativa? 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Saberuos V. Ex• 

e eu, estudiosos que somos dessa paite inlrodutória -do Direito. 
como é difícil a lei altemativa porque ~ sabemos quando ê a vez 
de altemar. Então, realmeut!' · -· :.lto diflcil. 

Eu queria ver se seria .~;XX>sível, nesse caso. uma emenda de 
:redação. Quem sabe se tirássemos o "ou", Senador Josaphat Mari
nho. e p1séssemos o "e". Ficaria ~tão: "( ... ) de~ com as dis
ponibilidades orçameutárias do Tribunal de Contas da União e 
conibnne dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias.." 

O Sr. Josaphat Marinho -:- "ConfOlDle as dispomüilidades 
do Tribunal, segundo a Lei de Diretrizes." 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ou isso, tii:àr o 
"ou"; onde tem o "ou'\ fica uma vírgUla: "conforme diijroser a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias", apenas suprimindo o ''ou". 

Então, gostaria que V. Ex•, como Relator, apresentasse a 
emenda de redação substituindo o -"ou" por uma vÍigllla. Não terei. 
então, o que objetar ao presente projeto, Sr. Presídente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Com a palavra o 
Sr. Relator. 

O SR. JACQUES SILVA - Aceito a emenda de redação 
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE. (Júlio Campos) - Pediria ao robte 
Relator que lesse o texto do projeto, após a Sllgestão do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 



8150 Quarta-feira 7 DIÁRIDOO CONGRESSO NACIONAL (Seção·m Dezemhro·de 1994 

O SR. EDUARDO SuPLICY -Sr. Presidente, peço a pa- Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-
lavra pela ordem. tados. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- S=dor Eduardo Aprovada. . . . 
Suplicy ~o Relator está com a palavra. . Aprovado ~ pro.teto• e ~ a matéria em reguoe de ur-

0 SR. EDUARDO SuPLICY- S~ me pe~e, Sr. Rela- gên=sx:m:~sen!::~=~ ~:!'fo0~,. que será 
tor, apenas uma observação. Na verdade, amda não fm aprovado o lida pelo Sr r• Secretário 
Orçamento de 1995. A informação que temos é que o Tn'bunal de · · 
Contas da União está propondo uma modificação no Orçameuto É lida a seguinte 
com. vistas a isso, mas não há, a esta altura, recorsos previstos na PARECERN°26l,DE 1994 
Lei Orçamentária para essa finalidade. Há iniciativa pala que se-
jam criados, mas, por enquanto, ainda não existem:· (Da Comissão Diretorn) 

O SR. JACQUES SILVA - Estaremos votando o Oiça- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 
mento de 1995 no dia 9 pi6ximo. · 137, de 1994 (n° 4.779194, na Casa de origem) 

O art. 4o ficaria assim: A Comissão Diretara apresenta a redação fmal do Projeto 
Art. 4°- Os cargos e funções a que se refere o art. 1° seriio de Lei da Câmara n• 137, de 1994 (n° 4.779/94, na Casa de ori

providos de acozdo com a dispooibilidade orçamentária do Tribo- gem), d~ iniciativa doTn'bonal de Contas da U~, que dispõe so
nal de Contas da Uoião e coiúorme dispuser a Lei de Diretrizes bre a criação·de cargos e funções na Secretaria do TnOunal de 
Orçamentárias. · Contas da União e dá outtas providências. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conlinna em dis- Sala de Reuniões da ComisSão, 6 de dezembro de 1994. -
cussão. (Pausa) Júlio Campos, Presidente - Lucidio Portella, Relator - Júnia 

Marise- Nabor 1únior. · Não havendo quem peça a palavra7 encerro a discussão. 
Solxe a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.l0 Secre-. ANEXO AO PARECER N"261, DE 1994 

tário. 

É Iído o Seguinte 

REQUERIMENTO N° 949, DE 1994 

Nos termos do art. 294 do Re~ento InternO, requeiro vo-
taçãonominalpa~a PLCn° 137/94. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Eduardo Su
plicy. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Eni votação ore
querimento do Senador Eduardo Suplicy. 

Como vota o Lfder do P:MDB? 
O SR. JACQUES SILVA (PMDB-GOY.:, "Não";si.Presi: 

dente. ' 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como vota o Lí

derdoPTB? 
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR) ::. ''Nao", Sr. Pre

sidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como vota o Lí-

derdoPPR? . . . 
O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA) ::.··wao", Sr, 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como vota o Lí-

der do PP? . .. . .··--·-
0 SR. JOÃO FRANÇA{I>P-RR)- "N"'ao", Sr. Presidente. .. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio éampos) - Como vota o Lí-

derdoPSDB? .. . 
O SR. MAURíCIO CORMA (PSDB-DF) -''Sim", Sr. 

Presidente. ' 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Rejeitado o reque-

rimento lX>I' maioria absoluta desta Casa. 
Passa-se à votaçãG do projeto, sem prejuízo das emendas. 
Em votação o projeto. _ 
Os Srs. Senadores que oâprovam queiram-pennanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Votação da emenda de parecer conlll\rio. .. . 
Os Srs. Senadores-que a aprovam quei:tam pe.nnanecer sen

tados. (Pausa) 
Rejeitada. 
Votação da emenda de redação que muda no art. 4° a pala

vra "ou" por "e". 

Rcdação linai do Projeto de Lei da Câmara n• 137, 
del994 (n° 4.779, del994, na Casa de origem), que cli>põe 
sobre a~ de <:arg<>s e funções ria~ do Tri
bunal de Contas da União edá outras providâlàas. 

O Congresso Ncional decreta: 
Art. 1 o São criados no Quadro Próprio de Pessoal da Secre

taria do Tribonal de Contas da União os seguintes cazgos e funçõ
es, constantes dos Anexos I e n desta Lei: 

I- cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos me
diante concurso público especifiCO: 

a) cem cargos da categoria Funcional de Analista de Fman
ças e Controle Extemo; 

b) cinqüenta cargos da Categor:ia Funcional de Técnico de 
Finanças e Controle Externo; · . 

c)quinze cargos da categoria Funcional de Auxiliar de Fi-
nanças e Controle Extemo; . 

-n- funções comissionadas: . . . . 
a) cinco funções de secretário de Controle Externo, Símbo

loFC-9; 
b) trinta e oito funções de Diretor de Divisão, Slmbolo FC8; 
c) dez funções- de Assessor de Secretário de Comrole Exter

no. Símbolo FC-7; 
d) cinoc funções de Cbefe de Serviço de Administração, 

SúnboloFC-7; . . 
e) dezesseis funçiles de Oficial ele Gabinete, Símbolo FC-6. 
Art. ZOO Quadro Próprio do pessoal da Secretaria do Tribu

nal de Contas da União COIIlpl:CéD.de os cargos de provimento efe
tivo _e_ as funções de direção, chefia e assesSOI3DleD.to, mantidos os 
níveis" de remune:raçã.o, fiXados em le~ respeitada a iniciativa pri~
vativa nos tennos do art. 73, combinado com o art. 96, ·iriciso II, da 
Constituição Federal.' · -· · · ·· 

Art. 3° O Tribonal de Contas da União, nos tennos do inci
so V doart. llOda Lein•8.443, de 16dejulbo de 1992, fica auto
rizado a estabelecer o escalonamento das funções comissionadas 
segundo a legislação pertinente e "'""'formá-ias ou reclassilicá-las 
em consonância com os paiâmetros previstos na Lei de Diretrlzes 
Orçamentárias, sem aumento de despesas. 

· An. 4° Os C3IpO e .fuiJç1ies a que se refere o art. 1 o seaãO ptôvidos 
de accrdo oom as disponibilidades açamentárias do Tri!xmal de Coutas 

· da Uoião e confoane displser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. · 
Art. 5° O Tnõunal de Contas da União baixará os atos regu

bonentares neoessários à exerução desta Lei. 
Art. 6°Esta Lei entra em vigcr na data de sna publicação. 
Art. 7° Revogam-se as disposições em conttário. 
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LEGISLAÇAO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DAREP0BLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

'- Capitulo IV 
DOS DIREITOS POUnCOS 

Art. 14. A soberania popular ser.i e.~eer<:id.l pelo sufragio uni· 
versai e pelo voto ·direto e secreto. com valor igual para lodos. 
e. nos termos da lei. medrante: 

1 - plebiscito: 
I - referendo; 
11 - in•ciativa populaõ. 
§ J·· O alistamento eleitotal e o voto sào: 

I - obrig.Jtórios para os maiores de de-zoito anos: 
U - facultativos para: 

8} os analfabetos: 

b} os m.:uorcos de R"lenla anos: 
C) ot m.uorn. dt· de-lt"~IS ~ menorr!lt dto delOtlll o~rl(» 
!t 2"' Noo podem aldl&~r·se corno efeilorc.-s ~ cstrn~iros 

e. durantl! o ptmodo do ~MÇo mimar obrig.slono. o~ consa~ . 
... ~ 3~ Sâo.o:_ondíçóes de- elegibilida_de, na fON'Ild da lei: 

I - a nc!lcionahdade brasileira; 
.. - o pleno exer-cic10 dos direitps politicas: 

ID - o ali~rriento eleitoral; 

IV - o domicilio eleitoral na circunscriçao; 

V - a filiação partidária: 

\1 - a idade minima de: 
a} trinta e cinco anos para Presictente e Vtee-Presidente 

da Republica e Senador: , __ _ 
b} trinlac!!nosparaGovemadoreVa--OovemadordeEsta

do e do Di~tr1lo Federal: 
c) vinte e um anos para ~ federal, Oeputlldo fs.. 

t.Jdual ou O.stntal, Prt'leilo. Vtee·Prefei~o e juiz ck• paz: 
d) de.tOtto anos pata Vereadot. 

§ 4" São inelegivel$ os klali~is e os analfabetos. 
I ? ~ i~is para os mesmos cargos, no periocb 

subsequente. o Presidente da RepUblica, os Governadores de!-

Estado c do O&strito Federal. os Prd~ilos e quem os ~r 
sucedido. ou ~ybstituldo nos seis meseS &~ntenorii!'S ao pleito. 

§ & Para ccncorrerem a outros cargos. o Pre5ídente da 
República. os Governadores de ESI!:tdo e do Distrito F~deral 
e ~ Prefeitos dt.'Yt:m renunciar aos respec\ivo$ manc:ia~O!o ate 
scls meses antes do pleilo. 

* 7 Sdo ínelt-givcis. no tt.'fritério de jurisdM;ão do titular. 
o cõnjuge ~ os parentf's consangüineos ou afins. ate o ~gu'kto 
grau oo '-' "<!doçaC> .. do Presidente da Repubhca. de Ci~rnador 
de Estudo ou Tctrilório. dó Oistrilo f'ed,•ral. df' Prcleieo ou de 
quem os, h<::~1a substituido çlc-nlro dos St!is. meSt"s anteriores ao 
pleito. salvo Sf' j3 titular de m.Jtid.Jfo eletNo e candidato a ree
leição. 

~ s· o mditclf dli:.tavel e ckgwcl. cllendidas as seguint~ 
conchçat:s: 

I - se contar mll'OOS de Mz anos de $e'f'YI(O. dt'\lef• af,as.. 
tar-se da <Jlividade: - - -

H - se contdl' mais de dez anos de serviç'o. srra agregado 
pela autoridade supenof e. se eleitO. pass.ará auromatkamenae. 
no ato da diplomaçào. para a ·ioalM::Iade. - -

. ~- 9 Lei complementar estabelecera outros casos de ine
leg•b•hdac:te e os pr~s- de sua cessação. a fim de proteger 
a normalidade. e ~g•hmidcJde das eleições contra a in~ 
do poder e<:onomtcoo_ o_u o abuso do exercício d~ função. cargo 
ou cmpt~ n111 admtniStriltÇbo direta ou indireta. 

.* 10 . O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 
Jost~a El~•toral no J)fazo de quinze dias contados da diploma
çáo.•n!õl!'uidaa açbocom prowtsde abusodopodtor Konómic:o. 
corrupçao ou fraude. 

§ 11. ~-~.;o de impugnação de mandato tramitará em 
~ de J\JSI~!1. respondendo o autor. na focma da ~ ~ 
temcorana ou de_ manift.•sta ma-re. · 

Art. 15.. ~ v~da a c~-ssaçào de dite~os. polltteos. cujo! pn& 
ou suSpt.'f'lsao so ~ ddra nos casos de; 

I -. canc-elamento ~ naturalizaçito pcM' scntertcja tr....,-:\. 
tada em JUig<:~do; 

n ino:-~ ~ absolut~t 

. III - condenaçao cnmlndl transitada em julgado. enquan· 
to durarem seUS efeitos: 

rv - .• ec:uo;.a de cymprir_ obrigação a todos imjX'lsta ou 
prestação altemduva. nos termos do art. 5". VIII: 

V - improbidade administrativa. nos lermos do art. 37. 
~ 4~. 

J Att. 16. A le-1 que ot~lterdr o processo eleitor di $0 entrara em 
VIgor um aoo ap6$ sua prõmulgdção. 

\ Cap1tulo V 
DOS PARTIDOS POUTICOS 

Art. 17. É livre a criação. fusao. incorporaçaÔ t" e~~:tinçclo de 
partidos politicos. resguardados " soberania nacional, o regime 
democrático, o pluripartidarismo. os díre1tos !undamenta1s da 
pessoa humana e ob~rvados-os seguintes preceitos: 

I - <:aráter nacion.st 

n - proibição de recebimento de recursos financeiros de 
entidade: ou governo es!range1ros ou de subordinação a esteS; 

\

lU - prestação de contas à Justiça Eleitoral: 
[V - ~lonamento parlamentar de acordo com a lei. 
§ I t E assegurada aos partidos politicos autonomia paliJ 

definir sua estl'\I(Ura interna. organização e funcionamenlo. de-
vendo seus estatutos esta~lt"':er normas de fidelidade e d1sd· 
pr ... partld4ria. 

§ ~ Os parúdos poliUco:.. dpoti cldquinrem pet~nlllld4<k 
jund.c.o, M fOC"ma d4 lc:s C1vll. rt·UJl>tr.,rbo seus C"!iloltuto~ no I rlbu· 
MI Superior EtellOCal. 

§ 3~ Os partidos pohticos têm diresto a recur!K>s do tundo 
partidãrio e acesso gralusto dO radto ~ a telev1sào. na forma 
da lei. 

§ ~ É~ a utilizaçbo pelos partidos politicas de org~t
nizaçio paramilitar. 
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LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÂRIA 

LEI NQ 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

............. ' ........... . 
Art. !14. O registro pode ser promovido por Delegado de panido. autorizado 

em documento aut~ntico, inclusive telegrama, de quem responda pela dircçáo parti· 
dária c scinpre wm assinatura reconhecida por tabelião. 

t 1' O requerimento de regisuo dcvcri ser instruído: 
I- com a cópia autêntica da ara da Convenção que houver feito a escolha do 

candidato, a q"al dcveri ser conferida çocn o original na Secretaria do Tribunal ou 
no Ca.nório Eleitoral; 

11 - com autoriaçio do candidato, cm docu.mc~to com a assinatura reçanhccida 
por tabeliio; 

III- com ~enidio romecida pelo Canório Eleitoral da Zona de inscnçolo. em 
que conste que o registrando ~ eleitor; 

lV - com prova de filiação panidária, salvo p11ra os cancüd.tos a PreskleDW c 
VJc:e..Pnsidea&e, Selllldore respec:tiwo suplente, Governador e V ice-Governador, Prefeico 
e Vlce-Prefelto; :so 

V - c:om folha corrida fornecida pelos cartôrios competentes~ para que se verifique 
se o candidato esl~ no gozo dos direitos politicas (ans. 132, III. e 135 da Constituiçio 
Federai); " 

VI- com declaração de bens~ de que constem a origem e as mutações patri
moniais. 

f 2' A aucorizaçio do candidato pode ser dirigida diretamcnte ao órgio ou 
Juiz competente para o reptro . 

... . . .. . .. . .. .. . . ' .............. . 
LEI No 8. 71 ~· DE 30 DE SETEMBRO DE 1993 

Estabelea nonnas pan as deiçllcs de 3 de outubro de 11194 • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ara concorrer mo eleições. o candidato deverá 

1-estar com a filiaçilo deferida pelo =peetivo part1do até cem dias após a public:a-
o desta l.e1~ 

U - pos.'iUir domidlio eleitoral na circunscrição na qual pretende concorrer pc:lo me· 
nos desde 31 de dezembro de 1993. . 

Parignro tinico. Havendo fUS<Io ou incorporação de panidos após 31 de dezembro 
de 1993. senl considerado. para efeito de tiliaçOO panidária, a dala de liliação do candidato 
ao panido originário. 

. ..................... . 

(A comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - Decisão Teir.t.inat.iva) 
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O SR.. PRESWENTE (Júlio Campos) -Em discussão are- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 133, DE 1994 
dação fmal. (N" 4.699/94, na casa de origem) 

Não havendo quem peça a palaVYa, enceno a discussão. (De Iniciativa do Presidente da República) 
E:J.cerrada a discussão, a matéria é dada como defmitiva· 

m~:.e :aclotad-.2, dispemada a votação, nos teonos-n::gimentais. 
O projeto vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 31 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 133, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

a.rt.. 336. "b", do Regimento Interno) 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câ= n• 133, de 1994 (n• 4.699/94, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que cria as Superintendências Estaduais do Instib.T.to Na
cional do Seguro Sociai-INSS, nos Estados do Amapá 
e Roraima, e dá outras providências. (Dependendo de 
Parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

Nos termos do art.. 140, a, do Regimento intemo, designo a 
S~ Sem:.dora Marluce Pinto para proferir parecer sobre a matéria 
em substituição à Comissão de Assuntos Socia1s. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB·RR. Pata proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Semdores, é submetido ao exame 
des:z Cas2. o Projeto de Lei da Câ= n• 133, de 1994 (n• 4.699, 
de ! 994, na origem), que "cria as Superintendências Estadnais do 
Instituto Nacional <)o Seguro Sociai-INSS, nos Estados do Ama
pá e Rora.;_ma e dá outras providências". 

Obje_tiv·a o_Projeto em questão adequar a estrutura do Insti
:.uto Ka<Ci~nal do Seguro Social- INSS. à criação dos_novos Esta
dos de ,~,a pá e Roraima, detenninada pela Carta de 198S; sem 
i;::-.r ~icr-.r q"Jalquer aumento de despesa. 

Apo:cva:lo na Câmara dos Deputados, vem a proposição à 
tc'.'isâ.o deste Câmara Alta, onde não recebeu emendas. 

Éo~_l.a_t6rio. --
Os !"eqllisiu;s fOIIllais de OOnsti!ilciOnalidade são -atendidos 

pelo ?mjoto de Lej da Câmara n• 133, de 1994, tendo em vista que 
a !T.-2té...;<".-Ce--ve ser. di!iCiplinada em lei Oidinária (CF, art. 48, X e 
X!)_ Ce ~:1i:lativa privatiVã do Presidente da República (CF, art. 
6l,IT,"&."e"e'?· . _ __ 

Quanto &. juridicidade e técnica legislativa.. não há reparos:. 
QUanto ao mérito, cabe ressaltar a importância da pro

posição, tendo em Vista a neces-sidade dC?_se dar ao Instituto 
Nacioüal do Seguro Social - INSS, as condições mínimas 
para o exercício de suas atribuições nos novos êStados do 
Amapá e de Roraima, permitindo o aprimoramento das con
dições de atendimento aos brasileiros moradores da:quelas 
Ucidad.es_da F~<ie.J:ação. · - · 
· Registre-se, por outro lado. que o PfOjelo nãO iniplica novos 

encargos ao Tesouro Nacional. -
Assim sendo, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

da Câmfu--a n• 133, de 1994. 

ráveL 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer 6 favo-

Em discussão o projeto;-em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peçà" a palavxa, enceno a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção 

É o seguinte o projeto aprovado: 

Cria as SuperiDt--,dências Estaduais do Jnsti.. 
luto Nacional do Segurv Social - INSS nos Estados 
do Amapá e Roraima, e dá outras pro-vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • Ficam criadas as Superintendências Estadnais do 

Instituto Nacional do Seguro Social- INSS nos Estados do Ama
pá e Roraima, com sede nas capitais dos referidos estados. 

Art. 2° Pata o disposto nesta lei, fica o Poder Executivo an
torit.a.do. no prazo de sessenta dias, a remanejar, inclusive median
te alteração de det>aminaç"o, cargos e funções de confiança do 
grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS ~e Funções 
Gratificadas- FG, constantes do Anexo ill da Lei n• 8.422, de 13 
de maio de 1992, sem aumento de despesa. 

Art. 3° Esta lei enlla em vigor na data de sua publicação. 
_O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 33 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 138, DE 1994 
(Em regime de urgência. nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em tomo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n•t38, de 1994 (n• 4.772194, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Repíblica, que dis
põe sobre a tr.msfOJlllllÇão da Escola :Superior de Lavrns 
em Universidade Federal de Lavras e dá outras provi
dências. (Dependendo de Parecer da Comissão de Edu
cação) 

Nos tennos do art. 140. a, do Regimento Interno, designo o 
Sr. Senador Alfredo Campos pata proferir pareoer sobre a matéria 
em substituição à ComisSão de Edncação. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, o Projeto de Lei da C:.~-"""' n• 138194 (n• 4.772/94 na Casa de 
origem) teve início na Mensagem n° 825, de 13 de oublbro de 
1994, do Poder Executivo, e propõe a tnmsfoanação da Escola Su
perior de Lavras em Universidade Federal de Lavras. 

A Escola Superior de Agricultuia de Lavras foi criada em 
1908 como instituição iSolada de ensino superior e tomou-se fede
ral pela Lei n• 4.307, de 23 de dezembro de 1963; mais tarde, fni 
t:nmsformada em autarquia de regime especial pelo Decreto n(l 
70.686, de 7 de junho de 1972. 

Com a implantação de novas áreas, esse estabelecimento 
oferecerá os seguintes CUISOS, com os respectivos números de va
gas anuais: Agronomia, 160; Engenharia Agricola, 40; Zootecnia, 
40; Engenharia Florestal, 40; LicenciatUia em Ciências Agxárias, 
40; Medicina Veterinária, 40. Cbegar-se-á assim "9_ total de 1.80.~ 
alunos atendidos em nível de graduação. 

O progunna de p6s.-gxaduação, que começou em 1975, pos· 
sui hoje cursos em nível de Mesttado nas seguintes áreas: Fitotec
nia; Frtossanidade; Ciêneias dos Alimentos, Solos e Nutrição de 
Plantas; Genética e MeihOillllleJlto de PlantaS; Administ.tação Ru
ral; Fisiólogia Vegetal; Engenharia Agricola; Zootecula; Engenha
riaFlorestal. Esses cursõs, que oferecem aproximadamente 150 
vagas anuais, apresentam um flUxo de 550 matifculas no total. 

Em suas 111timas avaliações, os CUISOS da Escola Superior 
de Agricultuta de LaY.IaS recebeiam da CAPES conceito A 
(62,5%) e conceito B (37,5%), o que dernonsua o alto nível de en
sino em que atua. A instituição não se limita, porém, ao-ensino de 
gtaduação e pós-gxadnação, pois desenvolve também atividades de 
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pesquisa e extensão. 

O projeto detemlina que passem a lntegtãr a Universidade 
Fedeml de Lavras, sem solução de continuídade e inde
pendentemente de qualquer formalidade, as unidades e respectivos 
cursos, de todos os níveis, atualmente m.i.nistrados pela. Escola Su
perior de Agricultura de Lavras. Galante, também, os dizaitos dos 
alunos regularmente matriculados, do corpo ckx::ente e dos servido
res do quadro daquela Escola. 

Prevê, igualmente, a transferência de alguns cargos de dire
ção e a criaçãÓ de funções gratificadas, assim como a extinção de 

. outros, para adequação da atnal à nova estrutura. 

A proposta trata ainda da constib.líÇãó -do patrimônio da 
Universidade Federal de Lavras e fna os recursos fmanceirós para 
a instituição, ficao.do o Poder Executivo autorizado a praticar os 
atos e a adotar as medidas que se flze:rem necessárias à efetivaÇão 
da ttansformação. 

Conforme·o art. 16, as dotações orçamentárias necessárias 
ao atendimento dos encargos previstos na Lei correrão à conta do 
orçamento aprovad_o para a Escola Superior de Agricultura de La
vras, no presente exerclcio. 

Por fim. o art. 17 determina_que os cargos de Reitor e V ice
Reitor serão providos pro tempore pelo Ministro da Educação e 
do Desporto, enquanto não se efetivar a implantação da estrutura 
organizacional da Universidade. 

Em confounidade com o arL 11 da Lei n° 5.540, de 20 de 
novembro de 1968, julgamos qUe a Escola Superior de Agricultura 
de Lavras possui todos os requisitos essenci3.ii parãCõnstituir-se 

.. em universidade, quais sejam: a iacionalidade; a organicidade; a 
- indissociabilidade entre ensino e pesquisa e, por f~ a universali
dade de campo, assegurada pelo cultivo das áreas fundamentais do 
conhecimento. 

Para demonstrar o grau de excelência nas atividades da Es
cola, basta lembrar que, dos 186 professores de qúe dispõe. 81 são 
doutores, 90 são mestres e 7 são especialistas, havendo apenas 8 
graduados. Trata-se de um índi~ de qualificação dos mai_1> eleva-
dos do País. · · 

Pela extensa gama de atividades que desenvolve, em cursos 
de extensão, na produção-científica, noS txabalhOS de pesquisa em 
seus laboratórios, na nlanutenção de museus, a Escola Superior ·de 
Agricultura de Lavras tem todas as condições para destacar-se 
como modelo de universidade entre suas congêneres do País. 

Por essas razões, nosso parecer, quanto ao mérito. é pela 
aprovação do projeto, o qual se encont:Ia redigido dentro da boa 
técnica legislativa e sem quaisquer óbices .quanto à constitucionali
dade e juidicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- o· parecer é favo' 
rável ao projeto. _ _ ____ _ 

Em discussão' o projeto, em turno úniCO. (Pausa.) 
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio CampóS)- Coni:edo a palavra 

a V. Ex• 

A SRA. JÚNIA MARISE- (PDT·MG. Para discutir. Sexri 
revisão da oxadora.)- Sr. PreSidente, S~ e Srs. SenadoreS:, não po
deria deixar de discutir ess!'~éria, apoiada no parecer do Relator 
Senador Alfredo campos, qUe visa transformar em Universidade 
Federal de Lavras a Escola Superior de Agricultura de Lavras. 

Trata-se de uma escola universitária de tradição em nosso 
Estado, mas que, certamente, extrapola as fronteiras de Minas Ge
rais no seu conceito e na sua -tradição. 

Hoje, a Escola Superior de Agricultura de_ Lavras, daqui a 
instantes, Universidade Federal de Lavras, representa, não apenas 

para Minas- Gerais, mas.. Sobretudo, para o -Brasil. uma instiruiçã? 
de ensino universitário, onde há cunfculos da maior importância, 
principalmente na foanação de técniCOs ·e de profissionais univer
sitários voltados para a agricultura, pata a medicina veterinária e 
para outras disciplinás profíssional.izantes afms~- - -

O mais importante na sua transfonnaçã.o eri:J. universidade 
federal é que, no_próx.ú:rici ano, a Universidade Federal de Lavxas 
abrirá vagas para mais 2.800 alunos, Completando~ assim. o m1m.&. 
ro de vagas para cerca de 20 mil alunos por ano, distribuídas em 
todos os cursos oferecidos pela universidade • 

Mais do que isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, jã no pró' 
ximo ano, mais quatro cursos serão implantados pela Universidade 
Federal de Lavras, o que representará, sem dúvida alguma, um 
grande avanço no setor universitário e em favor da cultum e da 
educação do nosso País. 

Fez bem o Esecutivo Federal, o Ministério da Educação em 
acolher o pleito da Escola Superior de Agricultura de Lavras o que 
propiciarâ a este Senado Federnl, depois da votação pela Câmara 
dos Deputados, consagrnr fmalmente a t:Iansfonnação dessa Escola 
Superior em Universidade FederaL 

A cidade de Lavras, toda a região do Sul de :Minas Gerais, 
todos os mineiros, professores, alunos, ex--alunos, todos estão hoje 
Coin os-seus olhos voltados_ para o Senado Federal na expectativa 
de uma decisão favorável deste Plenário. 

Por isso, queremos aqui manifestar os nossos cumprimentos 
efusivos ao Governo Federal e ao Ministério da Educação que tão 
bem sooberam justificar a iniporlâ.ncia desse gesto e dessa decisão 
administrativa e política de referendar o acolhimento da pretensão 
do OOIJlO docente e discente da Escola Superior da Lavras, que de
sejou a sua transformação em universidade federal. 

Está con:eto o parecer do Relitor, Senador Alfredo Campos, 
que coloca a importância da sua trn.nsform.ação. Acrescento, entre
tanto, um dado extremamente fundamental nesta hora: a transfor
mação da Escola Superior de LaVIaS em universidade não acaxre
tará-nenhuma despesa aos cofres do Tesouro Nacional; ao contrá-

- rio;resultará no acolliimento de uma pretensão tão justa e histórica 
como esta que o Plenário do Seiia.do Federal detenninará aprovan
do este projeto de lei. 

O SR. EPIT ÁCIO ÇAF'ETEIRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDI 'ITE (Júlio Campos) - Can a palavra o 
nobre Senador Epitacio cafeteira, para discutir a matéria. 

O SR EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, 
eXistem coisas em nossa vida que s6 o acaso explica. Uma delas 
foi o fato 'de ter s_ido eu o autor do pedido de 11rgência pata esse 
projeto, projeto-que uniu a Bancada de Minas Gerais, toda presen
te na tarde de hoje, pam ver transformada a-Escola Superior de La
vras em universidade. 

Ainda me lembro de que, quando fui proauado pelo atual 
reitor. eu falava no Instituto Gâmon. Sim. porque fui muito mais 
longe; fui ainda à origem histórica ~ hoje &cola Superior de La
vras, porque o Instituto Gâmon, com sua Escola de Agricuhura em 
Lavras. s~pre foi muito conceituado neste País. Tive um irmão, 
na realidade o Cafeteira verdadeiro, que foi estudar em Lavras 
exatamente pelo prestígio que tinha o Instihlto Gâmon na prepaxa
ção dos engenheiros agrônomos. 

Vhn agora a ter a felicidade de assinar essa urgência para 
ver transformada em universidade a hoje Escola Superior de La
vras, antigo Instituto Gâm.on. Tem o meu voto, tem a minha sim
patia, teve O niet.i pec:Íido de urgência e se eu puder~ se Deus quiser~ 
participarei da comemoxa.ção da criãçãCi -da nova universidade, 
dessa universidade _da cidade de Lavras. Tenho a certeza de que, 
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embora seja modesta, minha. cODtribuição é dada com muita vibra
ção. Sinto-me muito feliz. na tarde de hoje, ao fãzer esse encami
nhamento. Eta o que tinha a dizer. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ronan Tito, para discutir a matéria. 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para discutir. Sem re
visão do OJ:<ldor.)- Sr. ~idente, S:r-s e Srs. Senadores, o discurso 
Dão é para discutir; o discuiso é apologético. Esta Casa, jã se disse 
que é a Casa do povo, e nós somos susceptíveis às pressões popu
lares. 

Recebi telefonemas, a começar do Secretário de Agricultu
ra, ex-Ministro da Agricultura, Dr. Alysson Paulinelli, que se for
mou pela Escola Superior de Lavras e, posteriormente, dela foi 
profeSSOI' e diretor. Não ficam aí Os pedidos que recebi. Da minha 
cidade, dois ex-sócids meus telefonaram-me, pedindo-me que, por 
favcx,\ enc3minhasse e votasse a favor desse projeto. Todos os dois 
fonnados em Lavras. É dificil avaliar os benefícios que essas escO
las espalharam por todo o Brasil; tecnologia de solo, estudos agri
colas, etc. A primeira escola brasilella de admin.istração agóCQla 
nasceu em Lavras. 

Gostaria apenas de dizer a V. Ex• que me sintO, D.este mO
mento, entusiasmado de estar aqui e ser testemunha desse fato da 
maior relevância não s6 para ó meu- Estado, pois nessa Escola, fu
tura Universidade de LavtaS, não estudam apenas mineiros. mas 
brasileiros de todas as longitudes e latitudes e até pessoas do exte
rior vão lá bamir os conhecimentos da escola que temos o maior 
orgulho de sediar. É uma escola em Minas a serviço do Brasil, da 
agriwltura brasileira. De maneira que não seria este roceiro? agri
cultor, que iria aqui criar qualquer problema para. a aprovação des
se projeto. 

Vou resumir o meu discurso justamente para não atrasar a 
aprovação dessa universidade, mesmo porque todos nós sabemos 
que não trará nenhuma despesa ao Tesouro Nacional, mas Ulll di
videndo extraordinário. Municiada a partir dos instrumentos de 
uma universidade rural, prestará muito mais serviços ainda à co
munidade brasileü:a. 

É evidente que não s6 encamiDho favoravelmente, mas o 
faço com muito entusiasmo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - COntinua em dis-

cussão o projeto. (Pausa.) 

Não bavendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. _ _ 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidenoo, peço a 

·palavra para encamillbar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Ca!npos)- Para encamillbar a 

votação, concedo a palavra ao nobre Senador e ex-Ministro da 
Edueação Dr. Jarl:>as Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Para encami
nhar a votação. Serii revisão do Orador.r- S'r. Presidente, S:r-s e 
Srs. Senadores9 eu acabara de atender a um telefonema do Presi
dente do Ba:JlCV' do Brasil e, a'õ elltciia(p~ ouvi o meu nobre Cole
ga de Minas Gerais falando sob"' Lavras. 

Quando eu era Ministro da Educação. J?roClfróu-me o Dire
tor da Escola Sutx:rior de Agricultura de Lavras, que depois veio a 
ser Ministro da Agricultura, Dr. Alysson Paulinelli. S. Ex" era tão 
jovem que eu pensei que era um excedente à procura âe xnat.IiCula. 
Desde então, verifico ·que o esforço realizado por Lavras, a que se 
referia o Senador Ronan Tito, deve ser também analogicamente 

concluído com aquilo que a Escola Paulista de Medicina tem feito~ 
Confesso, Sr. Presidente, _qu.e uma das minhas frostrações 

de Ministro da Educação era chegar em São Paulo e verificar que 
lá não havia universidade federal. Eram w:rlversidades estaduais, a 
partir da mais expressiva de todas, que em a USP- Universidade 
de São Paulo - que chegou a um momento em que passcu a sofrer 
da crise do crescimento. Havia três ou quatro crises, que se falava 
no momento, do problema educacio!!al, da educaçãO no mundo: a 
crise do crescimento, a crise da inadequação e a crise da rele
vância~ 

Na crise do crescimento, de modo geia!; quanto mais ctes
cia o número de _alunos, caía a qualidade do ensino. Na Argentina, 
a Universidade de Buenos Aires sofreu esse efeito do crescimento 
no campo da medicina. Acomp2~e~ no -?e pUde a. Escola Paulista 
de Medicina. Ela sempre esteve num papel muito esP"..,clal dentro 
das minbas atenções. dentro dos meus ~fetos.. Criamos alguns cur
sos lá. Lembro-me do Prof. DIDiz de Me!o e de todo o esforço que 
realizamos para que São Paulo tivesse tamb6m uma presença da 
~ federaL De modo que, neste ~cmerito, em que- me ligo tam
bém por laços de afeto ã. di..-t-eçãO à..a Escola P:!'.llista de M_edicina e 
de seu Hospital São Paulo, vejo, com alesna-, que nós podetr .s 
votar essa matéria, aprovando-a, até porque se nós ficássemos ape
nas em condições de s6 termos universidades, no Brasil. do tipo da 
Universidade de Salamanca. como é que ii:íamos explicar, por 
exemplo, quando cheguei ao MiPistério da Educação, sem nerih · !~ 
ma provocação aos par.maenses. a Universidade de Pont,1 Gr:- · 
Daí, acho que o que devemos ter r-~-:) possibilidace. n.!o se1 
quanto à desígílação;- já existe a USP. Uciversidade ae Ji:lo Paulo. 
mas uma universidade federal nossa lá. 

SintO-me feliz de, neste período que ainda me resta como 
Senador da República. poder encaminhar esta votação, Sr. Presi
dente, com a palavra que Y. Ex=- me deu, de maneira favoráveL 

O SR. ESPERIDIAO Ai'.llN - SL Presidente, peço a pala-
vra para encami.Dbar a votação. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Para encaminhar a 
votação, concedo a palavt!- ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIAO A;•;:o.N (P?R-SC. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:f's e Srs. Sena
dores, o Líder do nosso Partido, Sen2dor Epitacio Cafeteira, já fa

- lou, e a palavra do Senador I arCas Pass:arinho já seria suficiente. 
Só quero associar-me a· todas ás considerações aqui feitas, eSf'l? 
cialmente pela Bancada de lviinas, ao júbilo que todos nós temos 
por daqui a alguns segundos aprovar esse projeto. 

O SR. EDUARDO SuPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (J.llio Campos)- Tem V. Ex" a pa
lavra, para encaminhar. 

O SR. EDUARDO SUPLICí:' ()'T-SP. Para encaminhar a 
votação.) - Sr. Presidente. eu gosta..riã de ressaltar que o PT vota 
favoravelmente ao Projeto. 

O SR. CID SABOIA l)E CARVALHO - Sr. Presidento, 
peço a palavra para encaminhar a votaç'io. 

. O SR. PRESIDENTE (Júiic C.ompos) -V. Ex• teri.> a pala-
vra~ para encaminhar. 

O SR. CID SAJi:OIA l?J CA;< b'.LRO (0'1\llDB-CE. Para 
encaminbar a votação.)- Sr. F.:esid:mte, v P:w1DB 1ambém ressalta 
o seu apoio ao Projeto. _ 

. O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos) .:.'Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprov2.~ q_ueiv..m permanecer sen 

tados. (Pausa.) . · . - ·· · ·· _ .. 
Aprovado. 
O Projeto vai à sanção. 
A Mesa Diretora, prCsidida por uro engenheiro agrônomo, 

também aplaude a aprovaç5o d-est.:; nro=?.t':'. ~~ ~?J iryt_""?:resse p2.ra o 
BrasiL 

É o segui.m.e o p;:ojet-:- ?:·:::..-<.=:~_: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 138, DE 1994 Art. 12 A administração superior da Univexsidade Federal 
(N" 4.772/94, na Casa de origem) . de LaVJ:liS setá exelcida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, 

(De iniciativa do Presidente da Repúbliea) no âmbito das respectivas competências, a serem definidas na Es-

Dispõe sobre a transformação da Escola Supe-o 
rior de Lavras em Universidade Federal de Lanas e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica criada a Universidade Fede:ml de Lavras -

UFLA por transfa:mação da Escola Superior de Agricnlt1Jra de 
Lavras, federalizada pela Lei n° 4.307, de 23 de dezembro de 
1963, e transformada em autarquia de regime especial pelo Decre
to n• 70.686, de 7 de junho de 1972 oom sede e foro no Município 
de Lavras, Estado 'de Minas Getais, vinculada ao Ministério da 
Educação e do Desporto. 

Art. '1:' A Universidade Federal de Lavras gozará de antono
mia didático-científica, disciplinar, adminislrativa e -de gestão fi
nanceira e patrim~. nos tennos da Lei n° 5.540, de 28 de 
dezembro de 1968. 

Art. 3° A Universidade Federal de Lavras terá par objetivo 
ministrar o ensino de graduação e pós-graduação, promover cursos 
de extensão universitária e desenvolver a pesquisa.. as ciências. as 
letras e as artes, podendo? também. prestar serviços técnicos espe
cializados à comnnidade e a instituições públicas ou privadas. 

Art. 4° A Universidade Federal de Lavms, observado o 
princípío de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
organizará. sua estrublra e fcmna. de funcionamento nos texmos 
desta le~ de ma Estn!tuia Regimental, de seu Regimento Geral e 
das normas legais pertinentes. 

Parágralo únk:o. Enquanto não forem aprovados a Esiiutura 
Regimental e o Regimento Gernl, na fonna prevista na. legislação, 
a Universidade Federal de Lavras será regida pelo Regimento da 
Escola Superior de Agricultura de Lavras, no que couber, e pela 
legislação federal de ensino. 

Art. 5° Passam a integrar a Universidade Federal de Lavras, 
sem solução de continuida~ independentemente de qualquer for~ 
malidade, as UD.idades e respectivas rnrsos, de todos os níveis, 
atualmenle ministrados pela Escola Superior de Agri"'ltura de La
VIaS, incluindo-se o curso de Direito? com ênfase à legislação e po
lítica agrárias. 

Parágrafo único. Os alunos regulannente matriculados nos 
cursos ora tnmsferidos passam igualmente a integrar o corpo dis
oenle da Univexsidade Federal de Lavras, independen!emente de 
adaptação ou qualquer outra exigência fOIDJ.al. 

Art. 6° Ficam transferidos para a Universidade Federal de 
Lavras tcdos os servidores pertencentes ao Quadro d~ Pessoal da 
Escola Superior de Agricultura de Lavras, com os respectivos car
gos efeúVos, mantidos todos os direitos e vantagens legalmente 
adquiridos e atualmenle pe=bidos. 

Art. 7" F= trarisferidos~..Jl;U"o a Univexsidade Federal de 
Lavrns nove Cargos de Direção (CD),. sendo um CD-2; um CD-3; 
e sete CD-4, bem como 41 funções Gratificadas (FG), sendo 26 
F.G-1; nove FG-4; uma FG-6; e cinco FG-7, pertencentes à estrubl
ra de cargos em comissão e funções de confJliDÇll da Escola Supe
rior de Agricultura de Lavras, na fonna do Anexo I desta leL 

Art. 8° Ficam criados? na Universidade Federai de Lavras, 
IIEs cargos de direção (CD), sendo um CD-1 e dois CD-3, bem 
como seis Funções Gratificadas (FG), sendo llés FG-5 e IIEs FCN;, 
par tr.msformação de cinco Cargos de Direção, C6digo CD-4 e de 
cinco Funções Gratificadas (FG), sendo quatro FG-1 e uma FG·7 
pertencentes à Escola Superior de Agriculmra de Lavras, na forma 
do Anero n desta lei. 

Art. 9° Ficam criados os Cargos de ReitOi" e Vice-Reitor da 
Univexsidada Federal de Lavras. 

Art. 1 O. Ficam extintos os cargos de Diretor e Vice-Diretor 
da Escola Superior de Agricultura de Lavras. 

Art. 11. O Quadro de Cargos em Comissão e Funções de 
ConÍlança da Universidade Federal de Lavras passa a ser o cons
tante do Anexo IR desta lei. 

trutura Regimental e no Regii:Q.ento ~ __ 
§ 1° A Presidência do Conselho Universitário será exercida 

pelo Reitor da Universidade Federal de Lavras. 
§ zo A Esiiutura Regimental da Univexsidade Federal de 

Lavras disporá sobre a forma de escolha e o mandato do Reitor, 
bem como sobre a composição e as competências do Conselho 
Universitário, de acordo com a legislação pertinente. 

§ 3° O Vice-Reitor, nomeado de acordo com a legislação 
pertinente, substituirá o Reitor em suas faltas ou impedimentos le-
gais e/ou temporários. -

Art. 13. O património da Universidade Federal de Lavras 
setá constituído: 

I- pelos bens e direitos que Últegram o patri:i:nônio da Esco
la Superior de Agricultura de Lavras, os quais . f.team automat
icamente transferidos, sem reservas ou condições, à Universidade 
Federal de Lavras; · · 

IT- pelos bens e direitos que a Universidade vier a adquirir; 
m- pelas doações ou legados que receber, 
IV - por incorporações que resultem de serviços realizados 

pela Universidade. 
§ 1° Os a tos a qUe se refere este artigo compreenderão o 

tombamento, a avaliação e todos os que se relacionarem com a in
tegração dos bens e direitos enumerados nos incisos I a IV deste 
artigo, ao património da Univexsidade Federal de Lavras, sem 
ônus para esta, mediante escritura pública. 

§ z• Os bens e direitos da Univexsidade Federal de Lavras 
serão utilizados 01.1 aplicados, exclusivamente, para a consecução 
de seus objetivos, não Podendo ser alienados a não ser nos casos e 
condições permitidos em lei. 

· Art. 14. Os recursos fmanoeitos ·da Universidade Fedetal de 
Lavras serão provenientes de: 

I- dotação que lhe for annalmente consignada no Orçamen· 
toda União; - -

II - dotações, anxílios e subvenções que fue venham a ser 
fe~ ou ~cedidos ~la União,. Estados e Municípios ou par 
qwusquer entidades, publicas ou pnvadas; · 

m - remuneração por serviços prestados a entidades públi· 
cas ou particulares, mediante acordos. convênios ou contratos es
pecíficos; 

- IV - taxas,_ midades e emolumentos que forem cobrados 
pela prestação de serviços educacionais, com observância da legis-
lação pertinenle; . 

V- resultado de operações de crédito e juros bancários, nos 
termos da lei; 

VI- receitas evenruais; 
vn- saldo de exercícios anteriores. 

· Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a praticar os 
ato§: e_ a adotar as_ medidas que se fiZerem necessárias à efetivação 
do disposto nesta leL 

Art. 16. As dotações orçamentárias necessárias ao atendi
mento dos encargos decorrentes da aplicação desta lei con:erão à 
cimta do orçamento aprovado para a Escola Superior de Agricultu· 
ra de Lavras. no presente exercício. -

Art. 17. Enquanto não se efetivar a implantação da estrutura 
organizacional da Universidade, na forma de sua Estrublra Regi
mental e do seu Regimento Geraly os cargos de Reitor e de Vice
Reitor serão providos. pro tempore. pelo Ministro de Estado da 
Educação e do Desporto. 

Art. 18. - O Ministério Cla EdUcação e do Desporto, no pta
zo de 180 dias da publicação desta lei, tcmará as providências ne
cessárias para a elaboração da Estrutura Regimental e do 
Regimento Getal da Universidade Federal de Lavras, a serem 
aprovados pela instâneia pt6pria, na fonna da legislação pertinenle. 

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20 Revogam-se as disposições em contrário. 
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Anexo I 

Quadro Distributivo dos Carg:os de Direção (CD) e das Funções 

Gratificadas {FG) pertencente:s à Escola Superior de Agricultu

ra de Lavras, transferidos para a Universidade Federal de 

Lavras. 

CÓDIGO - CD/FG - QUANTIDADE 

CD-2 1 

CD-3 1 

CD-4 - - 7 

SUBTOTAL ( 1) ... 9 

FG-1 26 

FG-4 -- 9 
- -

FG-6 ' ~ 

FG-7 5 

SUBTOTAL (2) 41 . 
TOTAL GERAL ( 1+2) 50 
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Anexo II 

Quadro Distributivo dos Cargos de Direção (CD) e das Funções 

Gratificadas (FG) criados para a Universidade Federal de 

Lavras, po~r transformação dos cargos e funções pertencentes à 

Escola Superior de Agricultura de Lavras. 

1 t:SCOLA SUPERIO~ DE AGRICULTURA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

DE LAVRAS (cargos/funções criados) 

(cargos/funções transformados) 

CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE 

cp~4 5 CD-l 1 

CD-3 2 

SUBTOTAL ( 1) 5 I SUBTOTAl ( 1) 3 
-· 

FG-1 4 FG-5 
-

3 

I 
FG-7 :i. FG-6 3 

I 

SUBTOTAL (2) 5 SUBTOTAL ( 2) 6 

TOTAL GERAL ( 1+2) 10 TOTAL GERAL (1+2) 9 
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Anexo III 

Quadro Distributivo dos Cargos de Direção (cD) e das Funções 

Gratificadas (FG) da Universidade Federal de Lavras. 

CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE 

CD-1 1 

CD-2 1 

CD-3 3 

CD-4 7 

. . . 
SUBTOTAL ( 1) 12 

-

FG-1 26 

FG-4 -- ---- 9 

FG~S 
·- 3 

FG-6 4 . -

FG-7 5 

SUBTOTAL ( 2) 47 

TOTAL GERAI; ( 1+2) 59 
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Anexo IV 

Quadro Comparativo de Custos da Universidade Federa1 de 

Lavras. 

! SITUAÇAO ATUAL SITUAÇAO PROPOSTA 

r- - - lauant. VALOR _oa .. 
i 

VALOR Cód. Quant. VALOR VALOR 

' ":"'J1FG UNITÁRIO TOTAL 
I 

CD/FG UNITÁRIO TOTAL 

I (R$) (R$) (R$) (R$) 
' r-

I i CD-1 -- -- -- CD-1 1 1.615,11 1.615,11 
' I CD-2 1 1.498,33 1.498,33 CD-2. 1 1.498,33 1.498,33 I 

! CD-3 1 1. 299,19 1. 2!99, 19 CD-3 3 1.299,19 3.897,57 

CD-4 12 774,94 9.299,28 CD-4 7 774,94 5.424,58 

SUB- 14 -- 12.096, 80 SUE- 12 -- 12. 435, 5.9. 

TOTAL TOTAL 
! ( 1 ) ( 1) I 
r FG-1 30 162, 95 4.888,50 FG-1 26 162,95 4.236,70 

1 FG-4 9 84,34 759,06 FG-4 9 84,34 759,06 

i 
FG-5 -- -- -- FG-5 3 64, 8_7 194,61 

FG-6 1 48,06 48,06 FG-6 4 48,06 192,24 

I FG-7 I 6 35,59 213,54 FG-7 5 35,59 177,95 
I 

! I 
I 
' I SUB- 46 -- 5.909,16 SUB·· 47 -- 5.560,56 
! 

TOTAL TOTAL 

i2) ( 2) . 
TOTAL 60 -- 18.005,96 TOTAL 59 -- 17.996,15 

GERAL :GERAL 

1 (1+2) 1 (1+2) 
-
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O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item n• 34. ram collhecida e respeitada como uma das melhores da América 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 139, DE 1994 

(Em regime de qrgência? nos termos do 
art. 336, b, do Regimento lnlemo) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da 
Câ= n' 139, de 1994 (n' 4.771/94, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dis
põe sobre a transfcxmação da Escola Paulista de 
Medicina em Universidade Federal de São Paulo e dã 
outrns providências. (Dependendo de Parecer da Comis
são de Educação) 

Nos texmos do art. 140 do Regimento ln temo, tem a palavra 
o nobre Senador Eduardo Suplicy, para proferir parecer sobre a 
matéria em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, S:t's e Srs. Senadores, trata~se de um pro
jeto de lei devidamente aprovado pela Câmara dos Deputados e 
que teve sua origem no Poder Executivo. o qual o_encaminbou ao 
Congresso Nacional atxavés da Mensagem n° 824, de 13 de outu-
bro de 1994. ---------

O objetivo da propcsição em análise é a IIansformação da 
tradicional Escola Paulista de Medicina, que funciona desde 1933 
como uma autarquia federal de regime especial. em Universidade 
Federal de São Paulo- UNIFESP. 

O projeto. além de determinar que passam a integrar a Uni
versidade Federal de São Paulo, sem solução de continuidade, in
dependentemente de qualquer formalidade, as unidades e respecti
vos 0.1rsos, de todos os níveis. atualmente nrinistrados pela Escola 
Paulista de Medicina. gararite os- direitos dos alunos regularmente 
matriculados, do -cmpo docente e dos servidores do quadro daque
la escola.. 

Prevê também a transferência -de alguns cargos dé dire
ção e de algumas funções gratificadas, assim comO a extinção e 
a criação de outros para uma adequação da -atuil para a nova 
estrutura. 

As questões dos bens e- direitos e dos recursos fmanceiros 
são também devidamente tratadas no projeto, ficando o Poder Exe
cutivo autorizado a praticar os a tos e a adotar as medidas que se fi
zerem necessárias à efetivaçiio da transformação. 

Quanto às dotações orçamentárias necessárias, corre:tão à 
conta do orçzmento aprovado para a Escola Paulista de Medicina 
no presente exercício. 

C art.- 19 resolve o problema do provimento dos cargos de 
·Reitor e Vice-Reitor pro tempore. - -- - -· 

Um simples estudo da estrutura organizacional e da área di
dático-científica da Escola Paulista de Medicina é suficiente para 
se concluir jf-ter ela todos ·os pré-requisitos iildispensáveis paza o 
funcio112.mento,_ até mesmo em- nível de "excelência11

, de uma uni
versidade. 

Com efeito~ a Escola Paulista de Medicina possui todos 
os requisitos que-, nos teilnos da Lei n° 5.540, de 20 de novem
bro de 1968. sãO essenciais para a organização de uma universi
dade, como a racionalidade, a organiciçlade, a indissociabilida
de entre ensino e pesquisa e a universalidade de campo, assegu
rada pelo cultivo das áreas fundamentais dos conhecimentos 
humanos. Aliás, na Exposição de Motivos assinada pelo Minis
tro Murílio de Avellar Hingel ficam muito claras as característi
cas extracrdi..r1árias da Escola Paulista de Medicina que a fize-

LatiDa. 
Apenas para se -ilustrar a "eXce"Iência" da Escala Paulista 

de Medicina, tanto na fonnação de recursos btimaD.Os quanto 
nas áreas de pesquisa, médica e de extensão e pós-graduação, res
saltamos que do total de 671 professores, 452 são doutores, 140 
mestres, 77 especialistas e apenas 2 são simplesmente gradnaclos. 

A nova mtiversidade, decorrente da aprovação deste proje
to, poderá, destarte, destacar-se como um modelo para a nova con
cepção de universidade, que prevê a concentraçio de estudos por 
área, no caso, a área de ciências biológiCas e a da saúde, o que po
der.l contribnir parn a melhoria da qualidade já alta na formação de 
recursos humanos altamente qualificados e na prod:lção ::ientífica 
e tecnol6gica. 

Na Exposição de Motivos, assinada pelo Ministro Murilio 
de A velar Ringel, ficam muito cla.i&.i as .:a..-aaerlsticas extrnordi
nmas da Escola Paulista de Medicina, <jlle a fi.zemn collhecida e 
respeitada como uma das melhores da América Latina. 

Para ilustrar a excelência da instituição, tanto na formação 
de recursos humanos como nas áreas de pesquisa médica de exten
são e pós-graduação, ressaltamos que, do total de 671 professores, 
452 são doutores; 140, mestres; 77, especialistas; e 2, simplesmen
te graduados. 

Ressalte-se, Sr. Presidente, que a Escola Paulista de Me
dicina, atualmente. é responsável por transplantes de órgãos 
como rins. coraçãO. pulmão e Outros, sendo uma das pioneiras e 
mais importantes nesta área tão importante da Medicina brasi
leira. 

A Escola Paulista de Medicina, hoje, oferece nada menos 
que 38 cursos de pós-gradnação. Nos últimos cinco anos, mais de 
dez mil artigos focam publicados pelo corpo docente da Escola 
Paulista de Medicina, 30% dos quais no estraugeiro. · 

- Sr. Presidente, registro que se encontra. visitando esta Casa 
o Diretor da Escola Panlista de Medicina, Dr. Manoel Lopes dos 
Santos, um dos resJX>DSáveis pelo progresso havido naquela im
portimte instituição de Medicina. 

Assim sendo, nosso parecer.,. quanto ao mérito, é pela apro
vação do projeto, o qilal se encontra redigido denlro de boa técnica 
legislativa e sem quaisquer óbices quanto à constitucionalidade e 
juridicidade. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campcs)- O parecer é favc>
Iável ao projeto. 

Em discussão o projeto; em tumo único. 

A SRA • .JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
a_ y. Ex•! ~ d~tir._ 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discntir. Sem 
revisão da Oiador.!.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esses 
dois projetes, tanto da Escola Superior de Agricultura de Lavras 
quanto da Escola Paulista de Medicina, estão tramitando conjunta
mente. Nesta Casa, o empenho e os esforços de·ambas as institui· 
ções universitárias pela aprovação desse projeto fez com que 
houvesse uma unidade de pensamento e, sobretudo, uma convi
vência entre as direções da Escola Superior de Agriculltlra de La
vras e da Escola Paulista de Medicina. 
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Quando os representantes dessas duas instituições pen:one
ram os gabinetes do Senado, conversaram com Senadores e mos
tramm, de forma transparente e determinada, a importlincia da sua 
transformação em univexsidade feder31, não poderiamos deixar 
aqui de trazer, também, no encaminhamento da discussão desse 
projeto, o nosso apoio decisivo para a trnnsfOJID.ação da Escola 
Paulistà de Medicina ein universidade fedetal. 

Se por um lado a aprovação da transformação da Escola 
Superior de Agricultura de Lavras em Universidade Federal de 
Lavras representa muito para MiDas e P,li3 o Brasil, certamente 
a transformação em Universidade federal da Escola Paulista de 
Medicina representa também muito para São Paulo e para o 
Brasil. 

É por isso qu~ desejo aqui, neste momento, preStar i nos
sa homenagem tanto ao Diretor da Escola Superior de Agricul
tura de Lavms, aliás, da Universidade Fedeml de Lavms, I'.rofessor 
Silas, e a tqdos os prOfessores, como também a- iodos os :rep.re
sentantes da Escola Paulista de Medicina, através do seu Diretor, 
Dr. Manoel Lopes. Considemmos que, neste momento, o Senado 
Federal, com a aprovação desses-dois projetos- agora, o da Esco.
la Paulista de Medicina- resgata, sem dúvida alguma, o momento 
histórico de apoio, de estímulo ao setor educacional e universitário 
do nosso Pais. -- --

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, peço a pala
VIa pela oxrlem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conoedo a palavm 
a V.Ex•. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela ordem.)- Sr •. 
Presidente, eu gostaria de subscrever as palavms do eminente Se
nedor Jarbas Passarinho. estendendo à Escola Paulista de Medici
na as observações que todos fJ.Zemos a respeito da Escola Superior 
de Agricultum de Lavras. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, peço a 
palavm pela oxrlem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem-v. Ex' a pa
lavra. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PPR-PA. Pela Oldem. 
Sem revisão do omdor.)- Sr. Presidente, pedi a palavra pata pres· 
taruma explicação adiciOnaL 
· Em primeiro lugar, agradeço que meu Líder :;e tenha asso

ciado a mim. pois, ainda há PÇJUCO. pensei que s6 estivesse asso
ciado aos encantos de Minas Gerais. 

Tenho que dar uma explicação também. porque falei ares
peito de quando em Ministro da Educação. E não convém falar 
quauto tempo, pois o tempo nessas coisas.- Como dizia Padre 
Vieira: "o tempo em umas coisas ajuda, mas em outras desajuda.". 
Vmho velho ajuda, amigo velho ajuda. roopa velha não ajuda. Ida
de velha talvez não ajude, até celto ponto. 

Eu dizia que me fazia um constrangimento muito grande o 
Estado de São Paulo não ter uma univezsidade federal O meu ami
go Senador João Calmon cl:lamou-me a atenção de que existe a 
Universidade Federal de São Carlos. Não havia naquela ocasião. 
Era uma faculdade isolada trabalhando em São Paulo. Todavia, 
com a criação da Universidade Fedem! de São P~lo, podemos di
zer que temos em São Paulo e em· São Carlos um estabelecimento 

de primeira Oldem. 
A minha palavm é também de saudação pela decisão que o 

Senado vai tomar na aprovação da transformação da Escola Pau
lista de Medicina e seu excelente hospital na Universidade Federal 
de São Paulo. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pata discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V.Ex' a pa
lavra. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Pata 
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,SI's e Srs. Sena
dores, na condição de Líder do PMOB, quero acentuar que o meu 
Partido, as~ como apoiou a -criação, a transfODIJ.ação relativa ao 
Estado de Minas, na famosa Escola do Setor Agrlcola,~ também 
apóia essa modificação j)ara o Estado de São Paulo.que resulta na 
criação de uma universidade fedem!. 

O Ph4DB vota "sim" nesta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Caiitpos)- Continua em dis-
cussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pansa.) 

Aprovado. (Palmas.) 

O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 139, DE 1994 
(N" 4.771/94. na casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a transformação da Escola Pau· 
lista de Medicina em Universidade Federal de São 
Paulo e dá outras providências. 

O Cougresso Nacioual decreta: 

Art.l 0 Fica criada a Universidade Federal de São Paulo -
UNIFESP por transformação da Escola Paulista de Medicina. 
instituída na forma da Lei n• 4.421, de 29 de setembro de 1964. 
autarquia de regime especial nos termos da Lei n° 5.540, de 28 
de novembro de 1968, com sede e foro na cidade_ de São Paulo, 
Estado de São Paulo, vinculada ao Ministério da Educação e do 
Desporto. 

Art. 2• A UniveiSidade Federal de São Paulo gozará de au
tonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e ~ gestão 
fmanceira e patrimonial nos termos da Lei n• 5.540. de 28 de de-
zembro de 1968. · 

Art. 3° A Universidade Federal de São Paulo terá por ob
jetivo ministr.lr o ensino de graduação e pós graduação, promo
ver cursos de extensão universítãria e desenvolver a pesquisa as 
ciências as letras e as artes, podendo também prestar serviços 
técriiCos hospitalares a comunidade a instituições públicas ou 
privedas. 

Art. 4° A Universidade Federal de Sãó Paulo observado o 
princípio de indissociabilidade enb:e ensino, pesquisa e extensão, 
organizará sua estrurura e·-ronna de funcionariJ.entó-nos temloS 
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desta lei, de sua Estrutura Regimental, de seu Regimento Geral e 
das nonnas legais pertinentes. 

Parágrafo único. Enquanto não forem aprovados a Estrutura 
Regimental e o Regimento Geral, na forma prevista na !e gislação, 
a Universidade Federal de São Paulo ser.\ regida pelo regimento da 
Escola Paulista de Medicina, no que couber, e pela legislação fe
deral de ensino. 

ArL s• Passam a integrar a Universidade Federal de São 
Panlo, sem solução de continuidade independentemente de 
qualquer fonnalidade, as unidades e respectivos cursos, de to
dos os níveis. atualmente ministrados pela Escola Paulista de 
Medicina. - -

Parágrafo único. Os alunos regularmente matriculados nos 
cursos ora transferidos passam igualmente a integrnr o COlJlO dis
oente da Universidade Federal de São Paulo, independentemente, 
de adaptação ou·qualquer outra exigência formal. 

· Art. 6• Ficam transferidos para a Universidade Federal de 
São Paulo Iodes os serviços pertancentes ao Quadro de Pessoal de 
Escola Paulista de Medicina, com os respectivos cargos efetivos, 
mantidos todos os direitos e vantagens legalmente adquiridos e 
atnalmente percebidos. 

Art. 7° Ficam transferidos para a Universidade Fedeial de 
São Paulo dezesseis Onxos de Direção (CD), sendo um CD-2; um 
CD-3; e quatOize CD-4, bem como 193 funções Gtatificadas 
(FG), sendo 22 FG-1; 57 FG-2; 27 FG-4; 45 FG-5; 37 FG-7; e cin
co FG-9, pertenoentes a estrutnrn de cargos em comissão e funções 
de confiança da Escola Paulista de Medicii.Ja. 

Art. 8° Ficam criados, na Universidade Federal de São 
Paulo, quatro cargos de Dileção (CD), sendo um CD-1 e tn!s 
CD-3. 

Art. 9° Ficam extintos onze cargos pennanentes, pertencen
tes ao quadro de cargos efetivos da Escola Paulista de Medicina, 
sendo nove cargos de nível superior, Classe D Nível Iy, e dois 
cargos de nível intermediário: um Classe D Nível IV e um Classe 
DNívell. 

Art. 10. Fica extinto um Cargo de Direção CD-4, pertencen
te a estrutnia de cargos em comissão e funções de confiança da Es
cola Paulista de Medicina. 

Art. 11. Ficam criados os cm:gos de Reitor e vice-Reitor da 
Universidade Federal de São Paulo. 

Art. 12. Ficam extintos os cargos de Diretcr e vice-Ditetor 
da Escola Paulista de Medicina. · 

Art. 13. O Quadro de Cargos em C'anissão e Funções de 
Confiança da Universidade Federal de Si!o Paulo passa a ser o 
coustante do Anexo I desta Lei. 

Art. 14. A administração superior da Universidade Fede~ 
de São Paulo ser.\ exen:ida, no ilmbilo das respectivas oompet&!
cias, a serem defmidas na estnitui'a regimental e no Regimento Ge
ral. pelo Reitor e pelo Consellio Universitário. 

§ 1• A presidência do Conselho Universitário ser.\ exeroida 
pelo Reitor da Universidade Federal de São Paulo. 

§ 2° A Estrutura Regimental da Universidade Fedeial de 
São Paulo disporá sobre a fonna de escolha e o mandato do Reitor, 
bem como sobre a composição e as competências do Conselho 
Universitário, de acordo com a legislação pert.inellle. 

§ 3' O Vice-Reitor, ncmeade de acordo com a legislação 
pertinente, substituir.\ o reitor em sua falta ou impedimentos legais 
e/ou temporáriõs. 

Art. 15. O patrimônio da Universidade Federal de São Pau-

lo ser.\ constituído: 

I- pelos bens e dirntos que atnalmente integrnm o patrimô
Dio da Escola Paulista de Medicina, os quais ficam, automat
icamente, transferidos., sem reservas ou condições, à Universidade 
Federal de São Paulo; 

II- pelos bens e dirailos que a Univeoridade vier a adquirir; 

m-pelas doações ou legados que receber; 

IV - por incoqx>raçães que resullem de seiViços realizados 
pela Universidade. 

§ 1° Os atos a que se refere este artigo compreenderão o 
tombamento, a avaliação e todos os que se relacionam com a inte
gração dos bens e direitos enumerados nos incisos I a N deste ar
ligo, ao patrimôDio da Universidade Federal de São Paulo, sem 
ÔDllS para esta, mediante escritura pública. 

§ 2" Os bens e direitos da Universidade Federal de São Pau
lo serão utilizados 011 aplicados, exclusivamente, para a consecu
ção de seus objetivos. Dão podendo ser alienados a não ser nos ca
sos e condições pennitidos em lei. 

Art. 16. Os rec:ursos financeiros da Universidade Federal de 
São Paulo serão Provenientes de: 

I- dotação que lhe for anualmente consignada no Orçamen
to da União; 

II - dotações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser 
feitos ou concedidos pela Uniã~ Estados e Municlpios ou por 
quaisquer entidades. pública ou privadas; 

m- remuneração por serviços prestados a entidades públi
cas ou particulares, mediante aeotdos, convênios ou contratos es
pecificas; 

IV - taxas, annidade e emolumentos que forem cobrados 
pela prestação de serviços educacionais, com observância da legis-
lação pertinente; · · 

V- resultado de operações de crédito e juros bancários nos 
tennos da lei; 

-VI- receitas eventuais; 
-vn- saldo de exercícios anteriores. 

Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a ptaticar os 
atos e a adotar as medidas que se fr.z.erem necessárias a efetivação 
do disposto nesta lei. 

Art. IS. As dotações mçamentárias necessárias ao atendi
mento dos encargos deootrentes da aplicação desta lei carreriio a 
conta do orçamento aprovado para a Escola Paulista de Medicina, 
no pxesente ex~cio. 

Art. 19. Enquanto não se efetivar, a implantação da estrutn
Ill <JIEllllizacion da Universidade, na forma de sua estrutnia regi
mental e do seu Regimento Geral, os cargos de Reitor e de Vice
Reilor setio providos pro tempore, pelo Ministro de Estado da 
Educação e do Desporto. 

Art. 20. O Ministério da Educação e do Desporto, no pra
zo de 180 dias da publicação desta lei, tomará as providências 
necessárias paia a elaboração da Estrutura Regilnental e do Re
gimento Geral da Universidade Federal de São Paulo. a serem 
aprovados pela instância própria, na forma da legislação perti-

. nente. 
Art. 21. EstaLei entia em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO I 

Quadro Distributivo dos Cargos em Comissão e Funções 

de Confiança da Universidade Federal de São Paulo-

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE 

4 , •• - ·- .. - CD-1· - CD-1 01 
CD-2 01 CD-2 01 

CD-3 01 CD-3 04 

CD-4 15 CD-4 14 

SUBTOTAL(1) 17 SUBTOTAL(1) 20 

FG-1 22 FG-1 22 

FG-2 57 FG-2 57 

FG-4 27 FG-4 27 

FG-5 45 FG-5 45 

FG-7 37 FG-7 37 

FG-9 05 FG-9 05 

SUBTOTAL(2) 193 SUBTOTAL(2) 193 

TOTAL GERAL(1+2) 210 TOTAL GERAL ( 1+2) 213 
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ANEXO II 

Quadro de Custos da Universidade Federal de São Paulo . 

~. "- ·~-=-- - - . 

I S.I'::UACÃO ATUAL ! SITUACÃO J?ROP0§1'A . --· --~~ - -- -

Cód. rçuant.l 'J;>..LOR rALc1:s~oTALI ::~~G i Quant. / 
VALOR !vALOR TC TAL 

I 
UNITÁRIO UNITÁRIO CD!FG 

I 
(R$) 

~R$) IRS) 

CD-1 

I 
- I --- --- :::o-1 ! 01 ! 1.615,11 1.615,11 -i 

CD-2 01 ' 1.498,33 
I I 

I 
1.498,33 CD-2 01 I 1.498,33 1.498,.33. 

CD-3 

I 
01 1. 299. 19 

I 
1.299,19 5.196;76 1.299,19 CD-3 04 

I CD-4 15 -;'74,94 11.624.10 CD-4 14 774.94 10.84",, :e: 

SUB- 17 --- 14.421.62 SUB- I 20 ! --- 19.159,36 

TOTAL TOTAL I i 
I 1 l I (1) I I 
FG~1 22-- 162,95 -I 3.584,90 1. FG-1 

I 
22. i 162,95 3.584,90 

I FG-2 
I 

57 139,17 7.932,69 
I FG-2 57 i 139,17 7.932,69 

I I 

I FG-4 
I 27 84,34 2.277,18 FG-4 I 27 I 84,34 2.277,18 I I I I 
I I I .I 

45 ' 64.87 2.912,15 FG-5 45 . 64,87 2.912,15 FG-5 j 

I 
I 

J i:'G-7 I I I 

. I "!7 35,59 l.:l1õ,83 FG-7 37 

I 
35,59 1. 316,.83 

I FG-9 os 21. JS 106,75 I FG-9 os 21,35 106,75 

I i SUE-
I -- c __ SUB- I 193 --- 15.130.50 I 193 18.130,50 

jTOTALj ' ! TOTAL I 
' . l ' ·;2 J - -

I (2) - ... . i I 

[TOTAL i j I 

I 
37.289,86 213 I --- 32. 552., 12 TOTAL 213 ---

[GERAL I I GE13AL 

I (1+2' i L (1•2) I 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 27: Watanabe e Sérgio Sh<-one F...C4 Ie"·· -··· .. · -

PROJETO DELE! DA CÂMARA N"65,DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento !Dtemo) 

Discussão, em nnno único, do Projeto de Lei da 
Câmaia n• 65, de 1994 (n' 3.801/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que alte
ra dispositivos do Código de Processo Civil, relativos 
aos recursos. (Depeedendo de parecer da Comissão de 
Coustituição,Justiça e Cidadania.) 

Nos tennos do art. 140, a, do Regimento !Dtemo, designo o 
nobre Senador Josaphat Marinho para proferir parecer à matéria, 
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente. s:n: e Srs. Senadores, preljmjnanD~;ID.te, 
quero declarar que,· Relator da matéria perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, nela já se enron!J:ava o parecer 
devidamente oferecido. 

Em seguida. cabe esclarecer que o projeto de lei apreciado 
pela Câmara dos Deputados altera dispositivo do Código de Pro
cesso Civil relativo aos recursos. 

A iniciativa recebeU naquela Casa parecer favorável na Co
missão de ConstiruiÇão, Justiça e de Redação, peJa constiblcionali
dade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprova
ção. com rejeição das emendas apresentadas. 

Examinada a matéria. cheguei também à conclusão da con
veniência de aprovaçio das alterações~ As altezações constantes 
deste projeto se inrumam com as f!Xadas em outras proposições, 
todas tendentes a simplificar disposições do Código de Processo 
Civil e. assim. inovando o bom tiato da matéria. 

O parecer, como está devidamente escrito, é pela constitu
cionalidade, legalidade e juridicidade do projeto, e, quan<o ao mé
rito, por sua aprovação na forma como nos foi remetido pela Casa 
de origem. - -

O presente projeto de lei, originâj:io do Poder Executivo, e 
jã apreciado pela Câmara dos Deputados, nos termos do§ 1• do 
art. 61 da Constituição Fedeta~ "altera dispositivos do Código de 
Processo Civil, relativos aos recursos.'' 

A iniciativa recebeu, naquela Casa, parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela 
aprovação. com rejeição das emendas apresentadas. 

A Exposição de Motivos, encaminhada ao Presidente da 
Rep6blica pela Comissão de Juristas que analisa a reforma do 
~·ressalta os fundamentos das mudanças: 

A proposta resulta de estudos efetuados pelo Ins
tiblto Brasileiro de Direito Processual e pela Escola Na
cional de Magisrratura. com amplo apoio do M:inistério 
da Justiça, que, buscando democratizar a refonna do or
denamento codificado, realizou numerosos encontros e 
simpósios. Seu texto básico, amplamente divulgado, foi 
objeto de análise de advogados, magistrados, repre
sentantes do Ministério Público e professores. 

A redação rula! do projeto foi elaborada por uma 
comissão de especialistas na matéria, sob a coordenação 
dos Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira _(presidente) 
e Alhos Gusmão Carneiro. secietariada pela Desembar
gadora Fãtima Nancy Andrigbi, e contou com a partici
pação dos professores Ada Pellegrini Grinover, Celso 
Agrlcola Barbi, Humberto Theodoro Júriiór ; José Carlos 
B:nbosa Moreira, José Eduardo Caneixa AIYim, Kazuo 

ração as inúmetas cdtiras e sugestões~ :re~bidz:" r: 
plodebale. 

As sugestões ora apresentadas, e que se harmoni
zam com o projeto relativo ao agravo, já em ttamitação 
no Senado Federal, buscam dois objetivos primaciais: 
em primeiro lugar, ·simplificar os procedimentos recur
sais e, em segundo lugar, integrar ao texto do C6digo de 
Processo Civil as normas relativas aos recursos extraor
dinário e especial. atualmente regidos pela Lei n° 
8.038190. . ... -

Devem ser sublinhadas as seguintes propostas: 
a) o art. 496 é alterado quanto à denominação do 

recurso de "agravo" e para a inclusão do recurso de em
bargos de dive_rgência.. previso na Lei n° 8.038/90; _ 

b) no pertinente ao recuso adesivo, seu prazo de 
interposição é "equiparado ao prazo para a resposta; 

c) é introdnzido um parágtafo único ao art. 506, 
eliminando-se dúvidas quanto ao momento de interposi
ção do recurso; 

d) o prazo recursal, consoante a redação proposta 
para o art. 508, é unifOrmizado em quinze dias (exceto o 
caso dos agmvos e dos embargos de declaração); 

e) o projeto rosca simplificar a tramitação dos re
cursos no juízo de origem. através do preparo prévio, o 
que dispensará a posterior remessa dos autos ao conta
dor(art. 511); 

I) é alterada a redação do'art. 516, afastandO dúvi
das e dando-lbe a exegese preconizada pela mefuor dou
trina; 

g) é modificada a redação do art. 531, eliminando 
a medieval alusão aos 11artigos" na fundamentação dos 
embargos infringentes; 

h) o prazo para a interposição do agravo contra a 
decisão que não admite embargos é uniformizado em 
cinco dias (art. 532); 

i) os embargos de declaração, tanto no que se re
fere à sentença como ao acórdão, passam a ser regulados 
num mesmo artigo (art. 532). Conseqüentemei::lte, são 
suprimidos os arts.. 464 e 465 do Código de Processo 
Civil (art. 3• do Projeto); 

j) é modificada a redação do art. 538, paza que os 
embargos de declaração venham a interromper, e não a 
suspender. o prazo pala a interposição de outros recur
sos. Com isto, é eliminada uma cansa freqüente de polê
mica a respeito da contagem dos prazos recursais. De 
outra parte. 6 parágrafo único _comina sanÇão para o 
caso, lamentavelmente, não tarO, de reiteração de embar
gos protelatórios; 

I) o projeto altera a redação dos arts. 539 e 540, 
com vista à nova disciplina imposta pela Constituição de 
1988; 

m) o projeto repõe. em sua sed~ própria que é o 
Código de Processo Civil, as normas sobre o recurso ex
traordinário, e assim também as relativas ao recurso es
pecial. A providência é tomada sem alteração da vigente 
sistemática desses recursos, tal como consta da Lei D0 

8.038/90, prevista somente a mOdificação do prazo para 
a presidência do tribunal admitfr ou nãO o recurso, "em 
decisão fundamentada." De resto, as normas apenas são 
adequadamente rea_grupadas, de molde a não alterar a 
numeração do Código; 

n) o projeto elimina a revisão. não apenas nas 
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cansas sobre procedimento sumário como, buscando peciai e em rectliSO extiaordinário. 
simplificação, também nas ações de despejo (que, aliás, .............. -------·------··-··-··-·-··---··-·--
podem ser de competência dos Juizados Especiais - Art. 500 ................................................................ .. 
Lei n• 8.245/91, art. 80) e nos casos de indeferimento li- I- seci interposto pei3Jlte a autoridade competen-
minardapetição inicial(art.551, § 3"); te pala admitir o reanro ptincipal, no praw de que a 

o) finalmente. o projeto suprime a desuecessária, parte dispõe pala respooder; 

esquecida e foxm.alista ''conferência'' do ac6rdão, sem. ~--·-----··-·-·--·-··-·-.. ----------··-··-
sentido processual algum. Em compensação, passa a ser Art. 506 ---·-------............................ ___ _ 
obrigatória a redação de ementa p!IDl todos os acótdios, Parágrafo único. No prazo pala a inteq>osição do 
ante sua necessidade pxática para fins de pesquisa e in- :recurSo, a petição sení protocolada em cart6rio ou se-
dexação da jurisprudência (art. 563). gundo a na::tDa de organização judiciária, ressalvado o 

Essa a proposta que om submeto ao descortino de disposto no art. 524. 

Vossa Excelência e que, acredito, contrlOu.iião par:a. tor- ---·--··-----··-··-··-··-··---.. ··-··-··--·· .. 
nar mais célere a prestação jn:isdicional. Art. 508 Na apelação, nos embargos infringentes, 

4. É o que cabe- lessaltar no rela16rio. com fundamento na no recurso ordixtário, no recurso especial. no iOC1liSO ex-
exposição de motivos:. t:raorc;linário e nos embargos de divergência, o prazo para 

DISCUSSÃO 

6. As altenlÇÕeS do Código de Processo Civil, que são suge
ridas pelo presenle projeto. atendem à premente necessidade de 
uma pi-estação juriSdicional mais simples, ágil e efetiva. Atualiza a 
lei adjetiV.il -civil ajustando-a aos ditames constitucionais e incor
porando ao seu texto leis extravagantes recentes, com matérias que 
lhe são peculiares. - ~ 

7. Passados mais de vinte anos da pronmlgação do Código 
de Processo Civil, modernizá-lo, por meio do debate amplo e pro
fundo, com a contribuição de especialistas consagxados na matéria, 
é tarefa exemplar. Afastando dúvidas, unifonuizando prazos, eli
minando procedimentos mexamente protelatórios ou formalistas. e 
tomando obrigatórios outros, como a sugestão de redação de 
ementa para toàos os acórdãos- o que facilita o sistema de pes
quisa e indexação da jurisprodência-, está a presente iniciativa 
tomando bem mais eficiente a prestaçio jurisdiciooal. ---

PARECER 

8. Desta forma, somos pela coostitucionalidade, legalidade 
e juridh:i.:iade do presente projeto, e, quanto ao mérito, por sua 
aprovação na forma CODlo-noS foi remetido pela Casa de origem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer é favo-
rável ao projeto. 

Em discussão o J:.rojeto. em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palaVI3. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte c; projeto aprOvaciO:"

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N°65,DE 1994 
(N" 3.801193, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da Rep(íblica) 

Altera dispositivos do Código de Prooesso Ci
vi[, relativos aos recyrsos. 

O Conguesso Nacional decreta: 
Art. 1 o Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei n° 

5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, paS
sam a vigorar com a segtiiriie -redação: 

''Art. 496 ......................... _____________ :.: ... ~------· 
li- agravo; 

vm - embargos de divexgências em :recuxso es-

interpore pala responder é âe quinze dias. 

Art. 511. No ato de interposição do recu=. o re
corrente comprovaci,. quando exigido pela legislação 
pertinente. o respectivo preparo~ inclusive porte de retor
-no, sob pena de deserção. 

Parágrafo único. São dispensados de preparo os 
rearnos interpostos pelo Ministério Público, pela União, 
pelos Estados e Mumcipios e respectivas autaiquias. e 
pelos que gozam de isenção legal. 

Art. 516. Ficam também submetidas ao tn'bunal 
as questões anteriores à sentença, ,W,da não decididas, 

Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declar.mdo 
os efeitos em que a recebe. mandará dar vista ao apelado 

~~pala responder. 
Parágrafo únieo. Apresentada a resposta, é facul

tado ao juiz o reexame dos pressupostos de admissibili
dade do recw:so. 

Art. 519. Provando o apelante justo impedimento, 
o juiz relevará a pena de deseiÇão, fixando-lhe prazo 
pala efetuar o preparo. 

Parág!2fo únieo. A decisão referida neste artigo 
será i:rrec<nivel. cabendo ao tribunal apreciar-lhe a legi
timidade 

Art. 520--------------------··-----··-··-·-··--
V - rejeitar ljrnjnannente embargos à execução 

ou julgá-los improcedentes. 

Art. 531. Compete ao relator do ac6rdão"embar
gado apreciar a admissibilidade do recurso. 

Art. 532. Da decisão que não admitir os embargos 
caberá agravo, em cinco dias. pala o órgão competente 
pala o julgamento do recurso. 

Art. 533. Admitidos os embargos. prooeder-se-i 
ao sorteio de novo relator. 

Parág!2fo únieo. A escolha do relator recaiiá, 
quando possíve~ em juiz que não haja participado do 
julgamento da apelação ou da ação rescisória. 

Art. 535. Caber """"'-rgos de declaração quando: 
I- houver, na ça. ou no acórdão. obsCurld::~ 

de ou contradição; 
n- for.omitid sobre o®~ i.e-:~:- :rro~:' 

ciar-se __ o juiz ou tribu: 
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Art. 536." Os embargos sedo ojlóstos, DO p<aZD de 
cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator. com 
indicação do ponto obscuro, ~6rio oo omisso, 
nãO estando sujeitos a preparo. 

Art. 537. O juiz julgará os emba:rgos em cineo 
dias; nos tnllunais, o relator apresentará os embazgos em 
mesa na sessão subseqüeote, proferindo voto. 
· Art. 538. Os embargoo de declamçio interrom
pem o pnm para a interposição de outros recursos, por 
qualquer das partes. 

Parágmfo único. Quando manifestamente protela
tórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que 
o são, oondenará o embargante a pagar ao embargado 
multa não excedente de um por cmto sobre o valor da 
causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a nmlta 
é elevada ~ até dez por cento, f!C8lldo oondiciooada a in
teiposição de qualquer outro I1lCII1'SO ao depósito do va
lor respectivo. 

CAPÍTIJLOVI 
Dos Recursos para o Supremo 

Tribunal Fedend e 
o Superior Tribunal de Justiça 

SEÇÃOI 
Dos Reausos Ordinários 

Art. 539. Serllo julgados em= Ol'dinário: 
I - pelo Supremo TnÕODal Fedem!, os mandados 

de segunmça, os babeas data e os I!IMldado< de injm
ção decididos em úniCa. instância pelos Tril:w>ais supe
riores, quando deoegatória a decisão; 
. II- pelo Superior Tribtmal de Justiça: 

a) os II!lllldados de segurança decididos em úniea 
instância pelos Tribunais Regionais Fedemis ou pelos 
Tnllunais dos Estados o do Dislrito Federal e Tenit6rios, 
quando denegat6ria a decisão; • 

b) as causas em que forem partes, de um lado. Es
tado estrangeiro Ou organismo internacional e, do outro, 

· Mtmiclpio'ou pes5oa residente ou doJDic!liada "':' P~ 
Parágrnfo único. Nas causas referidas no lDC1SO n, 

alinea b, caberá agmvo das decisões interlocutá:ias. · 
Art. 540. Aos recursos menciooados no artigo an

terior aplica-se, quanto aos requisitos de admissibilidade 
e ao procedimeoto no ju!m de origem. o disposto nos 
Capitulos II e m deate Titulo, observando-se, no Supte
mo Tribunal Fedem! e no SuperiorTnÕODal de Justiça, o 
disposto nos seus regimentos intemos. 

CAPÍfULO VII 
Da Ordem dos Processos 

no Tribunal 

Art. 551 _,_, __________ .. ______ , __ _ 

§3~-N;;-~~.,;;;;.-;;;-.,;;;;;;;;;;;, 
dimentos sumários, ele despejo e nos casos de indeferi
mento liminar da petição iDicial, Dão baveri. revisa'. 

··-··-----··-·-··-··-··---...... ----·-
Art. 563. Todo ac6!dão eonteri. ementa." 
Art. 2' Os arts. 541 a 546 da Lei n' 5.869, de II 

·1eiro de 1973, revogados pela Lei n' 8.038, de 28 
· ::io de 1990. flC3Dl reVigopldos com a seguinte re-. 

''Seçlioll 
Do Recurso ExtmOI'dinátio e do Recurso EspeciaL 

Art. 541. O recmso extraordiDário e o recurso es
pecial. nos casos previstos na ConsfjhJiçãn Federal. se
ri!o inteipoStos penmte o presidente ou o vioe-presidenle 
do1ribomal=onido, em petições distintas, que collle1ão: 

I- a expooição do fato e do direito; 
n - a demonstração do cabimento do recurso in

teipoSto; 
m - as XliZÕeS do pedido ele refonna da decisão 

recaiiida. 
Parágrnfo único. Quando o recurso fundar-se em 

dissidio jurisprudencial, o """""""' fan\ a prova de di
vergência mediante certidão, cópia autenticada ou pela 
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou cre
denciado, em que tiver sido publicada a decisão diver
gente, menciouando as circunstâncias que identifiquem 
ou assemelhem os casos confrontados. 

Art. 542. Recebida a petição pela secretaria do 
Tribunal e al protooolada, seiá intimado o reoonido 
abrindo-se-lhe vista pam apresentar contra-razões. 

§ 1 o Findo esse prazo, serão os autos conclusos 
para admissão ou não do recurso, no prazo de quinze 
dlas, em decisão fundamentada. 

§ 2:' Os l1lCUl'SOS extraordinário e especial seriio 
recebidos no efeito devolutivo. 

Art:.543. Admitidos ambos O$. recursos, os autos 
seri.o remetidos ao SoperiorTribunal ele.Justiça. 

§ 1° Concluido o julgamento do I1lCII1'SO especial, 
seri.o os autos remetidos ao Supremo Tn'buna! Federal. 
para apreciação do recUISO ext:taordinário, se este Dão 
estiver prejldicado. 

§ 2:' Na bip<Stese de o relator do recurso especial 
coosiderar que o recurso extraordiDário é prejudicial 
ãquele, .em decisão Íl:recoDÍvel sobrestará o seu julga
meDto e remeteri. os autos ao Supremo Tribunal Federal, 
para o julgamento do recurso extraordiDário. . 

§ 3°No caso do parágrnfo anterior, se o relator do 
reanso extmon:linário, em deCisão itrecanível, não o 
coosiderar prejudicial, devolverá os autos ao Superlor 
Tribunal ele Justiça, para o julgamento dorecmso especial. 

Art. 544. Não admitido o recurso extmordinário 
ou o IeCUISO especial, caberá. agravo de instrumento, no 
prazo de dez dias, para o Supremo Tn'bunal Federal ou 
para o Superior Tribunal ele Justiça. CODfonne o caso. 

§ I' O agravo ele instrumento seri. instruido com 
as peças ap:ésenladas pelas partes, devendo constar, ob
rigatoriamente, sob pena de Dão conhecimento, cópia do 
ac6!dão recorrido, da petição de inteiposição do recurso 
deoegsdo, das oontm-IaZÕOS, da decisão agmvada, da 
certidão da :respectiva intimação e das procurações ou
torgadas aos advogados doagravanteedoagravado. 

§ 2° i:íiS1ribnido éj)roeeSSildo o agmvo na forma 
regimental, o relator proferiJ:á decisão. 

§ 3' Na hipótese de provimento do agravo, se o 
instrumento contivec os elementos necessários ao julga
mento do mérito do recurso especial, o relator determi
nará .Ua -conVetllão, observando-se, dai em diante, o pro
cedimento :relativo a esse recurso. 

§ 4' O dispostO no pon\gmfo anterior aplica-se 
também ao agravo de instrumento contra denegação de 
~ extra~. salvo quando. na mesma cansa. 
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houver recurso especial admitido e que deva ser julgado 
em primeiro lugar. 

Art. 545. Da decisão do relator que não admitir o 
agravo de instrumento, ou negar-lhe provimento, caberá 
agravo para o "'Eão julgador, no prazo de cinco dias. 

Art. 546. E embargável a decisão da bnma que: 
I- em recuiSo eopecial. divetgir do plgamento de 

outra bnma, da seção oo do 6igão espeCial; 
II- em reclitso-extJ:aardinário, divergir do julga

mento da outra turma. ou do plenário. 
Panígrafo único. Obsexva-se-á, no recurso de em

bargos, o procedimento estabelecido no regimento interno.'' 

Ait. 3° Ficam revogados os arts. 464 e 465, o parágrafo úni
co do art- 5!4e o parágrafo único do art. 531, todos do C6digo de 
Processo Civil. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias 
apús a data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 28: 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 66, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

DiscussãO: em tulno úniéo, do Projeto de Lei da 
Câmara n"66, de 1994 (n° 3.8()2$3, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que alteia dis
positivos do C6digo de Processo Civil sobre as ações de 
CO!!Signação em pagamentó e de usucapião. (Depend
endo de Parecer da Comissão de,Constituição,Justiça e 
Cidadania. 

Nos termos do art. 140, a. do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Josajilat Marinho, substilliincio o S~ Wilson 
Martins, ...,.. proferir ·parecer sobre a matéria em substithição à 
Conrlssão de Constitllição, Justiça e Cidadania. · 

O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Paia emitir pa
recer.)- Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, ci projeto de lei sub 
examinePoder Executivo e por ele eoéairiiilhado ao Co!;lgresso Na
cional através da Meilsageril n° 254'93', "Altera diSpositivos- do 
C6digo de Processo Civil sobre as aÇões ~ consip~o em paga-
mento e de usucapião". · · · · 

· A matéria foi submetida à âoilta apreciaçãO da Comissão de 
Constitllição e Justiça e de Redação dá 'Cimala doS Deputados 
onde recebeu parecer favorável quanto aos aspectos preliminares 
de constituciOnalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no méri-
to, pela sua aprovação~ -

O presente projeto não merece qualquer reparo quanto a sua 
constitucionalidade e regimentàlida.de. Pór estar em consonância 
com o sistema jurídico bxasileiro., é também, jurídico. · 

Relativamente ao mérito,· entendemos ser a matéria conve
niente e oportuna tendo em vista que urge a adequação do Código 
de Processo Civil aos novos· tempos. Com deitO. ·veii!ica-se que o 
instituto da audiência de justifiCação continua em Vigór, sobrecar
regando o nosso já combalido Poder Judiciário_ cujas pautas de au
diência, ei:n muitos casos, superam a espera de dois anos. 

Por outro lado, quàildo se remete o consignante ao sistema 
bancário está se aliviando, também, os magistr;idos de apreciarem 
aquela fase preliminar de o consignado aceitar ou não o depósit.o 
oferecido. Não se vislumbra qualquer prejuízo às partes. Pelo con
trário, o procedimento ganha em agilidade e somente será submeti
do à apreciação judicial caso baja recusa por parte do oonsignado. 

Bem disse o eminente Senador Maurlcio Corrêa, na época 
Ministro da Justiça, autor da justificação do projeto om enfocado, 
ao defender sua aprovação: " ... a proposta enseja, sem ofensa ao 

princípio constitucional do acesso ·aojudiciáiio, "'a h"beraç§o do de
vedor pela via extrajJdicial, com a utilização do sistema bancário, 
sem·ônus e com celeridade.'' 

Oubo importante aspeeto a ser ressaltado no p.-ojeto 6 a 
criação do tínilo executivo a partir da sentença que concluir pela 
insuficiência do depósito, furultando-se a execução nos próprios 
autos. Extingue-se,.assim, a necessidade burocrática da propositu
ra da ação de execução em sepaiãdó que, JllliitaS vezes, resta infru
tífera tendo em vista que ao consignante sucumbe:nte na ação de 
consignação em pagamento é facultado o levantamento das impor
tâncias depositadas, apús senteilça transitada em julgado. 

Disnte do exposto, opinamos pela constitucionalidade e ju
ridicidade do projeto, redigido com boa técnica legislativa e em 
termos regimentais. No mérito, pela sua aprovação, tendo em vis
ta ser exlremamente oportuno e conveniente. 

O parecer origiJ!ário do Senador W!lson Martins já estava 
também !lO processo. É, c~ o anterior, referente a mcxlificações 
do Código de Processo Civil visando a simplificá-lo. 

Quanto a sua constitucionalidade e regimeD.talidade, pores
tarem-consonância com o sistemajurldico brasileiro. é tambémju
ddico.- Relativamente ao mérito, entendemos ser a matéria conve
niente e oportuna, tendo em vista que houve a adequação do C6di
go de PJocesso CiVil aos novos lempos. 

E o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jíílio Campos)- Completada a fase 

de instrução com parecer favOiávei. passa-se à dim,ssão do projeto. 
Em discussão o projeto, em mino único. (Pausa.) 

. Não havei:J.do quem peça a palavm. enceno a discussão. 
Em votação. · · 
Os Srs. s-enadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados· (Pausa.) 
- Aprovado. 

O projeto ~ai à sanção. , 

É o seguinte o l"".ieto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N' 66, DE 1994 
(N' 3.802/93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil 
sobre as ações de wosignação em pagamento e de 
usucapião~ · 

O Cougressó Nacional'decreta: 
Art. I o Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei n'5.869, 

de I! de janeiro de 1973- C6digo de Processo Civil, passam a vt
gOiar com a segú~te redação: 

'"Ait.. 890. --·-------·-· .. ··-··--.. --.. ---·--· 
§ I 0 Tratando-se de obrigação em dinheiro, pode-

tá o devedor oo teroeiro opiar pelÓ dÕp6sito dá quantia 
devida, em estabelecimento bancário oficial, onde hou
ver, situado no lugar do pagamento, em conta com cor .. 
reção monetária, cientifica:Qdo..se o credor por carta com 
avisb &.recepção, assinado o prazo de dez dias para a 
manifestação de recusa. 

· § 2° Decon:ido o prazo referido no parágrafo ante
rior, sem· a manifeQaçio de ICCUSa, :repJtar-se-á o deve
dor liberado da obrigaç!o, flcando à disposição do cre
dor a quantia depositada. 

§ 3° O=ndo a recusa, manifestada por escrito 
ao estabelecimento bancário, o devedor oa ten:eiro po
derá propor, denm)de trinta dias, a ação de consignação, 
instruindo a inicial com a prova do depósito e da recusa. 

§ 4° Não proposta a ação no prazo do parágrafo 
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anterio<, ficinl. sem efeito o dep6sito, podendo levantá- relativo à reforma do Código de Processo Civil. quanto ao pcoces-
lo o dep:>sitante.. so de conhecimento e ao processo cautelar. 

·----·------.. -·-·---------·---.. - _ 2. Recebeu naquela Casa parecer favorável da Comissão de 
Art. 893. O autor, na petição inicial, requererá: Constituição e Justiça e de Redação, pela const.itucioo.alidade, juri-
I- o dep6sito da quantia ou da coisa devida, a ser dicidade, técnica legislativa e, oo mérito, pela aprovação, DOS ter-

efet.iVado no prazo de cinco dias contado <Jo deferimen- mqs do pronunciamento do relator. 
to, ressalvada a hipótese do § 3• do art.. 890; 3. A Exposição de Motivos, encanrinbada ao Presidente da 

ll - a citação do réu par.1 levantar o depósito ou República pela Comissão de Juristas que ao.alisa a reforma do 
oferecer resposta. CPC7 apresenta os fimdamentos das alterações sugeridas? nos se-

··--.. -·-·-.. ----·----·-·-.. -· guintes termos: 
Art. 896. Na contestação, o réu poderá alegar que: 

----------------
P!U'ágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação 

será admissível se o réu iJKiicar o montante que entende 
devido. . -

Art. 897. N""ao oferecida a contestação, e OCOIIeD· 

tesos efeitos da revelia, o juizjul.gai1'i procedente o pedi
dO, deelarará extinta a obrigação e condeoará o réu nas 
custas e honorários advoçatícios. 

Art. 899 ............................ - .... --------------·-- -
§ r• Alegada a insuficiência do dep6sito, poderá o 

réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, 
cem a cooseqüente libernção parcial do autor, prosse
guindo o pcocesso quanto à pan;ela controvertida. 

§ 2• A sentença que concluir pela insuficiência do 
depósito detenninan\, sempre que passivei. o montante 
devido, e, neste caso, ValÇcxá como títnlo executivo, fa
cultado ao credor promover-lhe a execução nos mesmos 
autos. 

Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o 
fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, re
quererá a citação daquele em cujo oome estiver registra
do o im6vel usucapiente, bem como dos conf~ e, 
por edital. dos réus em lugar incerto e Pos eventuais in~ 
teressados, observado quanto ao pi3ZO o disposto no in-
ciso IV do art.. 232. . 

Art. 943. Seriio intimados por via postai. parn que 
Il13llifestem interesse na causa, os representantes da Fa
zenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Territórios e dos Municípios." 

Art.2•Esta lei enttaem vigornadatade suap.Iblicação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 29: 

PROJETO DELE! DA CÂMAR.A N"67; DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do -
- art.. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo úniro, do Projeto de Lei da 
Câmam n• 67, de 1994 (n• 3.803/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que alte
ra dispositivos do Código de Processo Civil sobre o 
processo de conhecimento e o processo cautelar. (De
pendendo de P~ da Comissão de Constituição, 
Jnstiça e Cidadania.) · 

Nos temlos do arL 140, a, do Regimento Intemo. designo o 
nobre Senador Josapbat Marinho para proferir o parecerem substi
tuição à Contissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Parn emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de Projeto de 
Lei oriundo do Poder Executivo, e já apcecia:do.pela Câmara dos 
!Jepltados, nos termos do § l" do art. 61 da Constituição Federnl. 

A proposta resulta de estUdos efetuados pelo Ius-
~ - titulo Brnsileiro de Direito Processual e pela Escola Na

cional de Magistrntura, com amplo apoio do Ministério 
da Justiça, que, buscando democrnti.zar a refonna do or
denameoto codificado, realizou numerosos encontros e 
simp6sios. Seu texto básico, amplamente divulgado, foi 
objeto de análise de advogados, magis_trados, repre
sentantes do Ministério Público e professores. 

A redação final do projeto foi elaborada por uma 
· comissão de especialistas na matéria, sob a coordenação 

dos Ministros Sãlvio de Figueiredo Teixeira (presidente) 
e Athos Gusmão Carneiro, secretariada pela Desembar
gadorn Fátima Nancy Andrighi, e contou com a partici
pação dos professores Ada Pellegrini Grinover, Celso 
Agócola Barbi, Humberto Theodoro Júnior, José Carlos 
B3Ibosa Moreira, José _Eduardo Carreiiã Alvim. Kazuo 
Watanabe e Séxgio Shaione Fadei. levadas em conside
ração as im1me~ CIÍticas e sugestões recebidas no am
plo debate. 

Diversas são as al.t.emções e inovações propos~ 
neste projeto, com profundas repercusS;ãe~ na simplifica
ção e eficácia do processo civil .btasileiro. merecendo 
destaque: 

a) o incentivo à conciliação como fODlla alternati
va de solução do conflito, inclusive com a previsão da 
audiência pceiiminaide conciliação quando a lide versar 
dinitos disponíveis (arts.l25, V e 331); 

b) o estimulo DOS modemos métodos de docu
Jl:!enleção recomendados pela atual tecnologia (art-170); 

c) a solução à tormentosa e antiga polêtuica sobre 
a necessidade oa não da participação do c&juge, como 
autor e réu, nas ações possessórias (art.. 10); 

d) a dispensa do reconhecimento de fnma na pro
curação outorgada ao advogado (art.. 38); 

e) adoção do litisconsótcio facultativo recusável. 
-recomendada i>ela dontrina por força de situações prnti
cas tipicas· de COJll1itos hoje verifu:ados na sociedade de 
massa em que vivemos (art. 46); 

I) a dispensa de despacho judicial de atos mern
m~nte ordinat6rios (art.. 162, § 4"); 

g) a realinção de atos pcocessuais até às 20 horns 
(art-172); 

h) a introduçãO do instituto da antecipação da tu
tela, cercado das necessárias cautelas (art. 273), na linha 
do que se adotoo na Lei n° 8.245/91; 

i) a siste"inática paia tomar mais eficaz ó cutllfri
meDf.o de obriga-ções de fazer ou não fazer, detemrinan
-do ao juú; a observância da bltela específica e de provi
dências que as.segurem o resultado prático equivalente 
ao do adimplemento, com possibilidade de liminar fun
damentada e de imposição de multa ao réu (art. 461); 

j) a defmição da competência do tn"bunal parn o 
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conhecimemo da medida cautelar, após a inteiposição 
do recurso (art- 800, parágrafo lÍDioo); 

I) a substituição da medida cautelar pela prestação 
de caução ou de outra gai3.D.tia menos gravosa, desde 
que eficaz (art. 805); 

m) a melhor disciplina do instituto da litigância 
de má fé (art. I8), dos hononirios advocaticios na execu
ção (art_ 20). dos honorários do perito (art. 33), da re
núncia do mandato (art_ 45), da interrupção da prescri
ção (art. 2I9), da intimação das testemunhas por manda
do (art. 239, parágrafo lÍDico, Ill), do procedimento rela
tivo ao indeferimento da petição inicial e atos subse
qüentes (art_ 296) e da documentação pala a prova peri
cial (art_ 4I7). 

4. É o que cabe ressaltar no relatóóo, fundamentado na Ex
posição de Motivos. 

5, Fruto do aabalho da qualificada Comissão de Juristas re
ferida Da Exposição de Motivos. cujo texto básico mereceu análise 
da comunidade de estudiosos interessados na matéria, a proposta 
em exame além de atender a uma premente necessidade de mod
emimção de uma lei adjetiva civil com mais de vinte anos, atuali
za, simplifu:a, e toma mais ágil e eficaz a prestação jn:isdicional. 

6. Assim, elimina procedimentos meramente formais, afasta 
a necessidade de reconhecimento de fmna na procuração outorga
da por advogado; dispensa o juiz dos a tos mei11lllen!e oxdinatórios; 
amplia em duas horas o hocirio pala atendimento dos atos proces
suais; aJJ!eeipa a tutela jurisdicional quando faculta ao juiz, verifi
cada a verossimilhança dos fatos, emitir na hora a sen~ final. 

Este projeto eslá por igual, na linha de entendimento dos 
anteriores e integra um sistema de modificações no propósito de 
simplilicar o Código de Processo. · · 

7. Desta fama, somos pela constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade do presente projeto, e, quanto ao mérito, por sua 
aprovação integral, como admitido pela Casa de origem. 

E o parecer, Sr. Presidente. ' 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer é favo-

táveL · 
Em discussão o projeto, em tumo lÍDieo; (Pansa.Y 
Não navendo quem peça a palavm .. ~ a di~s~o. 
Em votação. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram pennan.ecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂ:MARA N" 67, DE 1994 
(N" 3.803/93, na.Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidenfe da República) 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil 
sobre o processo de conhecimento e o processo cautelar. 

O Congresso Nacional deCreta: 
Art. 1° Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei no 

5.869, de II de janeiro de Í 973 - Código de ProcesSO Civil, pas
sam a vigozar com a seguinte redação: 

"Art. 10. O cônjuge SOIII.ente necéssitará do con
sentimento do ootro paxa propor ações que versem sobre . 
direitos reais imobiliários. 

§ I o Ambos os cônjuges serão necessariamente ci-
tados para as ações: : · - - · 

I- que versem sobre direitos reais imObiliários; 

§ 2" Nas ações possessórias, a participação do 
cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nos 
casos de compasse ou de ato por ambos praticados. 

Art. 18. O juiz, de oficio ou a requerimento, con
denará o litigante de mã fé a jndenjzar à parte contrária 
os prejlíi.OS que esta sofreu, mals Os hODOiá.rios aôv-xa.. 
tícios e as deSpesas '\:.:'e ef.~tuou. 

§ z· o valor da ind'rização será desde logo fixa
--@_ pelo juiz, em quantia rlão superior a vinte po::- L::·ni.o 

sobre o valoc da causa. oo liquidado por arbitramento. 

Art. 20. -------------·--·---------·-----.... - .. 

§ 4° Nas causas de pequeno valor, nas de valor 
inestimável, naquelas em que não houver COL.D::c.a.•: áo oo. 
for vencida a Fazenda Pública. e nas execuçõc:;, embar
~ ou _não, os honorários serão fiXados consoante 
apreciáção eqüitativa do juiz, atendidas as normas das 
alíneas a, b e c do parágrafo anterior. 

Art. 33. ------.. -"---·--------------· 
Parágrafo lÍDii:d. O juiz poderá determinar que a 

parte responsável pelo pagamento dos honorários do pe
rito deposite em juízo o valor cor:respondente a essa n~
munecação. O Illliilerário, recoJhido em depósito r' 
rio à Oidem. do joím e com correção monetária, se. _ 
tregue ao perito após a apresentação do_ laudo, faC"-:- --1 

a sua h'beração parcial, quando necessária. 

·------·-·-------·--·---··---
Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida 

por instrumento público, ou particular assinado pela par
te, habilita o advogado· a pl31icar todos os atos do pro
cesso~ salvo para receber citação inicial, confessar, reco
nhecer a procedêncla do pedido, transigir, desistir. re
nunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar 
quitação e fmnar compromisso. . . . 

··--··-·-··-------~----··---·--.. ···------
Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, 

renunciar ao inandato, provando que cientificou o man
dante a fim de que este DODleie substituto. Durante_ os _ 
dez dias seguintes. o aqvogado continuaxá a representar 
o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Art. 46. ____________ ,;_ _____ _ 

Padgmfo único. O juiz poderá limitar o litiscon
s6rcio facultativo quanto ao número de litigantes. quan
do este comprometer a rápida solução do litígio ou dili
cultar a defesa. O pedido de limitação interrompe o pra
zo para resposta, que recomeça da intimação da decisão. 

Art.l25 ............ _, _______ ,, __ _ 

rir- tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 

.. -·-·-.. - ... ·-··---------··----···~-·-Art. 162. ____ , ______________________ _ 

- § 4° Os atas mernmente ordinat6rios, como a jun
tada e a vista obrigatória. independem de despacho. de
·-vendo ser praticados de oficio pelo servidor e revistos 
pelo joiz quando necessários. 

M·.-i70'.-~iíci;;;-~-;;; w. ~igra~~~;-.;;-~~i-· 
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pia, oo. de outro método idôneo, em qualquer juízo ou 
b:ibunaL 

··-··-----··-··-··-··-··---·-·-·--· 
Art. 172. Os atos processuaiS realizar-se-io em 

dias úteis, das 6 horas às 20 hoxas. 
§ 1° Serão, tOdavia, concluídos depois das 20 ho

ras os atos iniciados: antes, quando o adiamento prejudi
car a diligência ou causar grave dano. 

§ 2° A citação e a pellhora podeião, em casos ex
cepcionais, e mediante autorização expressa do juiz, rea
lizar-se em domingos e feriados, ou nos dias úteis, fora 
do hor.írip estabelecido neste artigo, ·observado o dispos
to no art. 5", inciso XI, da Conslituição FedeiliL 

§ 3° Quaildo o ato tiver que ser praticado em de
terminado pmro, por meio de petição, esta deverá ser 
apresentada no protocolo. dentro do horário de expe
diente, nos termos da lei de orgauização judiciária local. 

Art. 219. ---------------·------------------
§ I o A intemupção da prescrição retroa gizá à data 

da propositura da ação. · 
§ zo Incumbe à parte promover a citação do réu 

nos dez dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, 
n3o f=do prejudicada pela demora imputável exc!nsi
vamente ao sexviço jUdiciáiio. 

§ 3° Não sendo citado o reu, o juiz prorrogará o 
prazo até o máximo de noventa dias. 

Art. 239. -·------------------------
Parágrafo único. ----~c..;·--'•~.--~-- ---------

m- a nota de ciente ou certidão de que o interes
sado não a &.pôs no mandado. 

Art. 272. O procedimento commn é Oitlinário ou 
snmário. 

Pan\grafo único. O procedimento especial 'e o 
procedimento sumário regem-se pelas disposições que 
llie são próprias, aplicando-se-Thes, subsidiariamente. as 
dispcsições gexais do procedimento ordinãrio. 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, 
amec:ipar total ou paft:i~lmenle, os efeitos da tutela pre
tendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 
inequívoca, se convença da verossfuillhança da alegação e: 

I - haja fundado receio de dano in'eparável ou de 
dificil repaxação; ou 

n - fique caiacterizado o abuso de direito de de
fesa ou o manifes~ propósito prote1if6i:io do réu. 

§ 1 o Na decisão que antecipar a tutela., o jliz indi
cará, de :!nodo claro e preciso, as razões do seu conven
cimento. 

§ 2° Não se concederá a antecipação da tutela 
quando hoover perigo de ineversibilidade do provimen
to antecipado. 

§ 3° A ·execução da tutela antecipada observan\, 
no que couber;o disEOsto nos incisos ll e lll doart. 588. 

§ 4° A tutela antecipada p<)!lerá ser revogada ou 
modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 

§ 5° Concedida ou não a antecipação da tutela, 
prosseguirá. o processO até fnial julgament.o_ 

Art. 296. lndeferida a petição iniCial, o autor po
derá apelar, facultado ao juiz, no pmro de quarenta e 
oito horas, reformar sua decisãO-

_Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão. 
os autos _serão_ imediatam~e encaminhados ao tribunal 
competente. 

Art. 331. Se não se verificar qualquer das hipóte
ses previstas nas seções precedentes e a causa versar so
bre direitos disponíveis, o juiz designará audiênCia de 
conciliaçãO, a realizar-se no p:cazo máximo de trinta d1as. 
à qual deverão comparecer as partes ou seus procurado-
res. habilitados a transigir. -

§ 1° Obtida a conciliação, será reduzida a termo e 
homologada por sentença. 

§ 2° Se, por qualquer motivo, não for obtida a 
conciliação. o juiz ftxará os pontos controvertidos. Geei
dirá as questões processuais pendentes e determinará as 
provas a serem produzidas, designando audiência Ge ins
troção e julgamento, se necessário. 

Art. 417. O depcimento, datilografado ou ;:egis
trado por taquigrafia, estenotipia ou outro métOdO idô
neo de documentação, será assinado pelo juiz, pelo de-
poente e pelos procurad~. facultando-se _às: partes a 
sua gravação. 

Pan\grafo único. O dapcimento será passado para 
a veiSão datilográíJ.Ca (Juan.do houver recurso da senten
ça, ou noutros casos, quando o jUiz o determinar, de ofi
cio ou a requerimento da parte. 

. . . ' ··----.. ··-··-·--------····-----
Art. 434. Quando o exame tiver por·objeto a au

tenticidade ou a falsidade' de docmnemo,' ou ror de natu
reza médico-legal, o perito será escolhidó,'de preferên
cia, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais espe
cializados. O juiz autoriZará a remeSsa d~ autos, ·benr 
como do material sujeito a exame, ao diretor do estabe-
leçUnento. · · 

. ' ··-----------........... ·-·· .. ······-·----·--
Art. 460. · ......... , .... , .... CC~ .. --,"·: .... c .... ;.c; .. ~----
Parágrafo. único. A sentença deve ser· certa; ainda 

quando decida relação juridica condicional. 
Art. 461. Na ação. que te.ilia poc objeto o cumpri

mento de obrigação de fazer ou não fazer~ o juiz conce-
. derá a tutela específiéa da obrigação oo; se precedente o· 
pedido, determina.ci. providências que assegurem o resul- · 
tado pcitico equivalente ao do adimplemento. · 

§ 1 o A obrigação somente se conVerterá em per
das e danos s:e o autor o· requerer ou~ impossível a tute
la específica ou a obtenção ·do resultado prático cones- · 
poDdente. 

§ '2: A indenização por perdas e danos dar-se-á 
sem prejllzo da mnlta (art. 287~ 

§ 3° Sendo rele~ante o fundamento da ãer....anrla e 
havendo justificado receio de ineJiCá.Cia-do provimento 
ímil. é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
mediante justificação PréVia, citado o réu. A medida li
minar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer 
tempo, em_decisão fundamentada. 

§ 4• O juiz poderá, na hipótese do parágrafo ante
rior ou· na' sentença, impor multa diária ao réu, inde
pendentemente de pedido -do aUtor, se ·ror suficiente ou-
compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo :razoável 
para o cumprimento do preceito. -

§ s• Para a efetivação da-tutela especifica ou para 
a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 
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··juiz. de oficio oo. a requerimento, dete:nninar as medidas 
necessárias, tais como a busca e _.w, remoção de 
pessoas e coisas, desfazimento de obxas, impedimento 
de atividade nociva, além de requjsição de foo:ça policiaL 

Art. 800. __ , ______ ·,;_ __________ , __ 

Parágrafo Wúco. In!eq>osto o IeCUtSO, a medida 
cautelar setá IeqUerida diretamenle ao tribunal. 

Art. 805. A medida cautelar poderâ ser substituí
da, de ofício ou a IeqUerimento de qualquer das partes, 
pela prestação de caução ou outm ganmtia menos gravo
sa para o IeqUerido, sempre que adequada e suficiente 
para evitar a lesão ou repanl-la integralmente." 

Art. 2• Ficam revogados o inciso I do art. 217 e o § 2" do 
art. 242, reDD~do-se OS incisos ll a V daquele artigo e O § 3° 
deste, do Código de Processo Civil. 

Art. 3° Esta lei eD1Ia em vigor sessenta dias ap6s a data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 30: 

PROJETO DE LEI DACÂMARA!)l"68,DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Int•·-,) 

Discussão. em tumo Wúco, ac- f'rojeto de Lei da 
Cimam n• 68, de 1994 (n• 3.810/93, na c._.,. 1• -' 
gem), de iniciativa do SenhOI' Presidente da Re>' 
que altera dispositivos do C6digo de Processo Civil rela
tivos ao processo dé execução. (Dependendo de Pm:ecer 
da Comissão de Coostltuição, Justiça e Cidadania) 

Concedo a palaVIa ao nobre Senador Josapbat Marinho, 
para proferir parecer em substituição ~ r_ ~-~ão de C.cnstituiçã.o, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-Bt -ferir 
pareoer.Semrevisãodo · lor.)-Sr.Presideote,Sr· -_._ 
dotes, o presente projeto,. semeJhantemente aos anteriores, wmpõe 

, um sistema de emendas ao C6digo de Processo CiviL Tanto quan
to os anteriores, destina-se a tomar mais simples o processo civil 

Oriundo do Poder Executivo, o projeto de lei em exame, já 
apreciado pela Cimam dos Deputados, DOS tem10S do § 1• do art. 
61 da Constituição Federal. "altera dispositivos do C6digo de Pro
cesso CiVil, relativos ao processo de execução." 

2. Recebeu naquela Casa puecer favorá.vel da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela ap:cvação da pro
posição na Ílllegra, com rejeição das emendas apresentadas, nos 

, termos do pm:ecer do Relator. 
· 3 •. A Exposição de MOtivos, encaminhada ao Presidente da 

República pela Comissão de Juristas que analisa a reforma do 
CPC, diz, em reSü.Ino: 

A proposta resulta de estudos efetuados pelo Ins
tituto Brasileiro de Direito Processual e pela Escola Na
cional de Magistratma, com amplo apoio do MiDiSiério 
da Justiça, que, boscando democratizar a reforma do or
denamento codificado, realizou numerosos encontros e 
simpósios. Seu texto básico, amplamente divulgado, foi 
objeto de anãiise de advogados, magistlados, repre
sentantes do Ministério Público e professores. 

A redação fíoal do projeto foi elaborada por uma 
comissão de especialistas na matéria, sob a coordenação 
dos Ministros Sálvio de FigUeiredo Teixeira (presideole) 
e Alhos Gusmão Carneiro, secretariada pela Desembar-

gadom Fátima Nancy Andrigh~ e contou com a partici
pação dos professares Ada Pellegrini G .!lover, Celso 
Agdcola Barl>~ Hwnberto Tbeodoro Jón' r, .Tosé Carlos 
Barl>osa Moreira, José Eduardo Carreira Alvim, Kazuo 
Watanabe e Sérgio Shaione FadeL levadas em conside
.ração as inúm.eJ:as CJÍticas -e sugestões recebidas ilo am
plo debate. 

O projeto objetiva basicamente ampliar o elenco 
dos títulos executivos extrajudiciais, além de introduzk 
simplificação no procedimento da execução por quantia 
certa contra devedor solvente, buscando? outrossim, so
hlcionar várias questões a respeito das quais há diver
gências na doutrina e na jurisprudência. 

Com esse objetivo, a Comissão de processualistas 
que analisau as deficiências do atual Código. prop8_: -:-:: 
seguintes alteraçõeS: 

a) atribuir efiCácia de tíb.llo executivo não só ao 
documento do qual conste obrigação de pagar. ou .de dar 
coisa fungível. como tatnbém aos documentos p:íblicos 
ou particulares em g· 1JUando ass..:u..ulos pelo deve
dor, sem as restrições-d&. :eiatual. Assim, os documen
tos alusivos a obrigações de dar coisa certa, ou de fazer 
ou não fazer, também São conceituados como título exe
cutivo exlrajodicial, sempre no pressuposto da liquide:. 
certeza e exigibilidade da prestação de pagar, dar ou fa
zer (art. 585, n, 621, 632, 644 e 645); 

b) ocminar multas, como fonna de execução ' 1in
direta " .o:'!~ molde a reforçar a eficácia do tírulo extraj..Idi
cialn.~_:_- ~' a ot:rigações de fazer, bem como a saocio
nar os atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 601); 

c) a penhora em bens imóveis realizar-se--á me
diante o termo nos auios e a inscrição d3. penhor-~ --: ~ --:>:S

pectiva inScrição imobiliária, disposição essa , .. ,. 
:veair futuras demandas com alegações de fmu\,;.- c;;; exe
cução, como tão freqü. demente OCOlTe na prática foren
se atual (art. 668, § 4'); 

d) o projeto busea a simplificação, na medida do 
conveniente, do rito previ'!'•- __ o--nacão de beru: 
em hasta p.íblica (art. 6-· · ~i.emando, V..i.U'OSsim. a 
proibição, de alto conteúdo etico, da alienação de bens 
por preço vil (art. 692,686, VI, mfine); · · 

e) à n~"• redaçãO ProPosta p.rà o àit.i38, L vem 
uniformizar v d1es a quo do prazo para oferecimento de 
embargos do devedor; 

f) a introdução de um parágrafo ao art. 739 expli
cita o princípio de que os embargos do devedor serão 
sempre recebidos com efeito suspensivo, confonne, 
aliás, é da doutrina predominante (art. 739, § 1•, 741, 
capute79l,I); ' · · 

g) o proposto § 3• do art. 739 resolve ponto mui
to questionado, nos casos em que nem tOdos os executa
dos hajam oposto embargos; 

h) ao art. 747 é atribuída redação que consoa co::r: 
orientação dominante na jurisprudência. 

As alterações e inovações ora propostas certa
meDte servirão para aprimõta:i- a prestação jurisdicional 
execut6rla. máxime ao ampliar o elenco dos títulos exe
cutivos extrajldiciais com a conseqüente dispensa do 
prévio e oneroso processO de conhecimento,. :razão pel2. 
qual submeto ao descortino de Vossa Excelência o pro
jeto de lei que altera o processo de execução regulado 
pelo Código de Processo CiviL 

4. É o que cabe ressaltar no relatório, com fundamento na 
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exposição de motivos. 

PARECER 

S. A proposta em exame, que consubstancia o resultado do 
amplo debate jwfdieo !lavado elllre eonceitnados especialistas na 
mafkia,. atende oportunamente ao clamor geral de uma p:estação 
jurisdicional mais célere, simples e eficiente. Atualiza a lei adjeti-
va civil no que se refere ao processo de execução, ampliando o rol 
de títulos executivos extmjudiciais. com ênfase no pressuposto da 
liquidez, certeza e exigibilidade da prestação de pagar, dar ou fa
zer, e Dão afronta a Constituição. 

6. Desta forma, somos pela CODStitucionalidade, legalidade 
e jnridjcidade do presente projeto~ e, quanto ao mérito, por sua 
aprovaçic. 

Cabe somente um reparo, para maior clareza, na redação. 
Parece-nos ter havido um equívoco datilográflco ao omitir-se uma 
vitgula llO inciso n do.art. 585, que diz: 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto<a oferecendo a 
redaçio final da matéria, que sem lido pelo Sr. l"Sectotário. 

É lida a seguinte 

PARECER N" 262, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação 6naJ do Projeto de Lei da Câmara n• 
68, de 1994 (n' 3.810193, na Casa de origem): 

A Canissão Diretora apresenta a redaçio final do Projeto 
de Lei da Câmaran• 68, de 1994 (n'3.810/93, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República cple altera dispositivos do 
C6digo de Processo Civil relativos ao processo de execução. 

Sala de Reoniões da Ownissão, 6 de dezembro de !994.. -
Humberto Lucena Pmsidente - Jú&o Campos - Relator Nabor 
Júnior- Luádio Portella. 

ANEXO AO PARECER N"262. DE 1994 

Art. 585 ... -------·----·----··-·----
L---. .:.·--··--··-·-··--··-··-··-··-·-·-·--

· ·.Redaçao final do Projeto de Lei da Câmara n' 
68, de 1994 (n' 3.8111, de 1993, na Casa de origem), 
que altera dispositivos do Código de l'ro<esso Civil 
rdaüvos ao proc:esso de execução. 

n. escritma pública ou outro documento público 
assinado pelo devedor; o documento particular assinado 
pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de 
transação referendado pelo Ministério l'líblico, pela De
fensoria l'líblica ou pelos advogados dos transatores; 

7. A redaçio primitiva do C6digo de Processo mencionava, 
genericamente, no artigo referido, "o documento público, 011 o par
ticular assinado pelo devedor ... " Se o legislador quec especificar, 
distinguindo ''escritura pública" ''ou outro documento público assi
nado pelo devedor," as duas: sihtações devem ser separadas por 

_ virgula pam fixar bem a diferença. A escritura pública, C<)OlO título 
execut6rio, pode Dão ter a assinatota do devedor, como no caso de 
analfabetos, de pessoas impossibilitadas fiSicamente de as:;iDar, ou 
mesmo quantO aos herdeiros que respondam pela divida. Impõe
se, assim, a virgula, depois da exp<OSSão "escritura pública." O 
problema não é de simples pontueção, envolve o cuidado da clare
za. A lei não deve permitir dúvida ou equívoco. 

Destarte, o inciso n do ar!. 585 ficar.l assim redigido: 

Art. 585---·---· ----··-----
L---··----··-··-.. -·-··-·-··-··---··-··---··-
ll. escritura pública, ou outro documento público 

assinado pelo devedor; o documento particular assinado 
pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de 
transaçio referendado pelo Ministério l'líblico, pela De
feDSOria l'líblica ou pelos advogados dos !Iansatores;" 

É o parecer, Sr. Presidénte. 

O Sr. Júlio Campos, 1~ &cretário, deixa a cadei· 
ra da presidt11Cia, - é ocupada pelo Sr. Humberto Lu
cena. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hnmberto Lucena)- O parecer é 
favomvel, com emenda de redaçio. 

Em. disa1ssãn o projetO e a emenda, em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo quein peça a palavm, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Sena<hxes que o aprovam queiram pennanecer sen· 

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda de redaçio. 
Os SIS. Senadores que a aprovam queixam pennanecer sen· 

lados. (Pausa.) 
Aprovada. A matéria vai à Comissão Diretora pam redaçio 

O Congresso Nacional decreta: 
.Art. 1° Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei U0 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - C6digo de Processo Civil, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 569. ---·-··--------.. ----·--· 
Pari.gmfo único. Na desistência da execuçio, ob-

servar -se-á o seguinte: 
a) seiio extintos os embaxgos_ que veiS3l'e!D. ape

nas sobre questões processuais, pagando o credor as cus
tas e os honorárlos advocatlcios; 

b) nos demais casos, a extinçio dependerá da 
conca:dância do ~te. 

Art.584. -·---·--··-------·-··-·-·--

m - a sentença hanologat6ria de laudo arl>itml, 
-de conciliaçio ru de tmnseção, ainda que esta Dão VOISC 

questão posta em juízo; 

Art. 585. -----··-·---·-------·-·--
!- a letta de cémhio, a nota promissória, a dupli' 

cata, a debênttn:e e o cheque; 
n - a escritura pública, ou outro documeftto pú

blico assinado pelo devedor; o documento particular as
sinado pelo devedor e por dnas testemunhas; o instm
mento de tianseção referendado pelo Ministério l'líblico, 
pela Defensoria l'líblica ou pelos advogados dos tmnsa
tores; 

§ I' A propositura de qualquer eção relativa ao 
débito consta.Dle do titulo executivo não inibe o ctedor 
de promover-lhe a execução. 

Art. 601: Nos Casos previstos no artigo anterior, o 
devedor incidiiá em multa fixada pelo juiz, em montante 
não superior a vinte por cento do valoc atnalizado do dé
bito em execução. sem prejlízo de outms saii.ções de na
tureza processual ou material, multa essa que reverterá 
em proveito do credor, exigí .. l na pt6pria execução. 

Art. 614. ·--··-·-·---·-··---··-·-·---------
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IT- Com o demonstrativo do débito amaHzado até 
a data da propositura da .,w, quando se tiatar de execu
çãD Por quantia certa; 

m- com a prova de que se verificoo. a condição7 

ou ocorreu o teimo (""'- 572). 

Art. 621. O devedor de obrigação de eDtrega de 
coisa certa, constante de título executivo, será citado 
para. dentro de dez <lias, satial'a.mr a olrigaçãD, ou, segu
ro o juizo (""'- 737, II), apresentar embargos. 

Art. 623. depositada a coisa, o exeqüeute Dão po
derá levantá-la antes do julgamento dos embargos. 

Art. 632. Quando o objelo da execução for olri
gaçãD de fazei; o devedoc sexá citado para satisfa:$-la no 
pza:zD que o ju:iz lhe assinar. se óufi:O não estiver deter-
minado no título exea.ttivo. -

Art. 644. Na execução em que o credor pedjr o 
cumpri.mentD de obrigação de fazer ou Dão fazer, deter
miDa.da em título judicial, o juiz, se omissa a sentença, 
!ixaiá DIIllta poc <lia de atraso e a data a paitir da qual ela 
será devida. 

Panigrafo·único. O valor da multa poderã ser mo
dificado pelo juiz da execução, verificado que se tomou 
insuficiente ou excessivo. 

Art. 645. Na execução de obrigaçãD de fazer ou 
não fazer, fundada em titulo extrajudicial, o juiz, ao des
pachar a inicial, íoou:á multa poc <lia de atxaso no cum
primento da olrigação e a data a partir da qual sexá devida. 

Parágrafo único. Se o valor da multa estiver pre
visiD no titulo, o juiz poderã reduzi-lo, se excessivo. 

Art. 655. _________ .. ___ , ___ " __ .. _ 

§ I o-.. -·-.. --.--·---·----·-·-.. -·--

V- alribirir valor aos bens nomeados à penhora. 

Art-659. -------·-----·--. . . ··-·-··--------· 
§ 4' A penhora de bens imóveis realizar-so-á me

diante auto ou teimo de penhora, e inscrição no respecti
vo registro. 

Art. 669. Feita a penhora, intimar-se-á o devedor 
para embargar a execução no prazo de dez dias. 

Parágrafo único. Recaindo- a penhora em bens 
imóveis, sexá intimado também o·c&jlge do devedor. 

. . ··-·---------·-·------.. ----
Art. 680. Prosseguindo a execuçãO, e Dão confi

gurada qualquer das hipóteses do art, 684, o juiz nomea
rá perito para estimar os bens penhorados, se Dão hou
ver, na oomatea.. avaliador of'J.ci:al, ressalvada a existên
cia de avaliação anterior (art. 655, § I', V). 

Art. 683. ----·--··---.. -·---·~ .... --

m- houver fundada dúvida sobre o valor atribui
do ao bem (art. 655, § I', V). 

Art. 686. --··-----·----··--··-.. ;;,'-----

V - meução da existência de ônus, recurso ou 
causa pendente sobre os bens a""""' arrematados; 

VI - a comunicação de que, se o bem Dão alcan
çar lanço superio< à impoctância da avaliação, seguir-so
á em <lia e hoxa que forem desde logo desiguados entre 
os dez e os vinte dias seguintes? a sua alienação pelo 
maior lanço (art. 692)- . . 

Art. 687. O edital será aÍ!xado no local de costu
me e p1blicado. em IeSOmo? com antecedência minima. 
de einco dias, pelo meuos uma vez emjomal de ampla 
cimulação local 

§ 1° A publicação do edital será feita no 6Igio 
oficW, quando o credor for beneficiário da justiça gra
blita.. 

§ 2° Atende!ÍdÓ ao valor dos bens e às cODdiçi'ie& 
da coman:a, o juiz poderã alterar a forma e a freqüêneia 
da publicidade na imprensa. mandar divulgar avisos em 

· . emissora local e adotar ootxas providências tendentes a 
mais ampla publicidade da alienação. 

§ 3° Os editais de praça seriio divulgadas pela im
prensa preferencialmente na seção oo local reservado i 
publicidade de negócios imobiliários. 

§ 4° O jliz poderá detemlinar.a reunião de publi
cações em listas referentes a mais de uma execução. 

§ 5° O devedor sexá intimido pessoalmente, por 
mandado, oo .carta com aviso de recepção, ou poc outro 
meio idôneo, do dia, hom e local da alienação judicial. 

Art. 692. N'ao será aceito lanço que, em segunda 
praça ou leilão, ofereça preço viL 

Parágrafo único. sexá suspensa a ac:ematação 
logo que o produtD da alienação dos bens bastar para o 
pagamentD do credor. 

··--~---· ·-----··---·---·-
. Art. 738. O devedor ofereoerã os embargos no 

prazo de dez dias, contados: · · 
I- da juntada aos antDs da prova da intim.,w da 

penhoxa; 

:-:---------·-------·-.. -
Art. 739. -·-------·-·-·--_; ______ _ 
§ 1 o Os embargos seriio sempre recebidos com 

efeito suspensivo. 
§ 2° Quando os embargos forem parciais, a exeaJ

ção prosseguirá quantD à parte Dão embargada. 
. § 3°. O oferecimento dos embargos por um dos 

devedores não sospendcrá.. a êxeal.ÇIO contm os que não 
embargaram, quando o =pectivo fundameutD disser 
respeito exclusi~~te ao embargante. 

. Art. 741. Na execução fundada em título judicial, 
os embargos s6 poderão versar sobre: 

··-.. -------··---·-·-·-··--·-·--
Art. 747. Na execução por carta, os embargos ~ 

ião oferecidos no juízo depeecao.te ou no juizo depreca
do, mas a competência para julgá-los é do juizo depre
_cante. salvo se versarem unica.inente vícios ou defeitos 
da penhora, avaliação ou alienação dos beus-

-··~··--··-·-·-··--·-·------··-·---··--Art. 791 ................ _____________ _ 

I- no tDdo ou em parte, quándo recebidos os em
bargos do devedor (art. 739, § 2'); 
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A.rt. 792. ···-·· .. ··~------------·---·- tras providências", que tJamita em conjunto com o Projeto de Lei 
Parágmfo ún.ico. Findo o praZo sem cUmprimento doSenadon° 89, de 1993. 

da obrigação, o processo retomará o seu cu:i"so.11 Em votação o requerimento, em tumo único. 

Art. zo Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a data de Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer senM 
sua publicação. tados. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em discussão Aprovado. 
a redação ímal (Pausa.) Os Projetes de Lei do Senado n"s 76 e 89, de 1993, sexão 

Não havendO quem peça ã palavra, encerro a discussão. incluídos em Ordem do Dia oportunamente. 
Em votação. O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 45: 
Os Sr&. Senadores que" a aprovam queiram permanecer sen- Votação, em turno único, do Requerimento n° 869, de 1994, 

tados. (Pausa.) · · · · · do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos do art. 172, 
Aprovada. inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Onlem do Dia do 
A matéria vai à sanção. . Projeto de Lei da Càmara n• 37, de 1994 (n• 4.150/93, na Casa de 
O SR. EDUARDO SUPLICY _ Sr. Presidente, peço a pa- origem), de iniCiativa do Presidente da República, que dá nova re-

lavrapela ordem. dação ao artigo r• da Lei n•6.567, de 24 de setembro de 1978, al-
o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_ ConCedo a teradopelaLein•73!2,de 16 de maio de 1985. 

palavra a V. Ex•. . Em votação o requerimento, em tumo único. 
O SR. EDUARDQ .Sl!P,UCY (PT -SP. Pela ordem. Sem Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer seu-

revisão do orador.)- Sr. Presidente, diante do noticiário de hoje da tados. (Pausa.) 
imprensa de que o Senado Federal faria uma operação que foi de~ Aprovado. 
nominada ''tartaruga", considero importante registrar que esta Casa O Projeto de Lei da Cfunaxa n<> 37, de 1994, sení. incluído 
está funcionando normalmente. em Ordem do Dia: oportunamente. 

Sr. Presidente, iDc!usive'gosuiria de registrar que, boje pela O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 46: 
manhã, dialoguei com v. &,•, que extemou a importância de 0 Se- Votação, em turno único. do Requerimento n° 877. de 1994, 
nado estar funcionando nori:rialmente. Hoje, pela manhã. 00 mo- do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos termOs do art. 172, 
mente em que o Senador Júlio Campos estava presidindo a sessão, inciso L do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
registrei a import.âlicili· de, boje, tCnnos uma sessão nOimal, com Projeto de Lei do Senado D

0 
42, de 1994- Complementar, de au. 

· reflexões· sobre· 0 ·assunto que preocupa 0 Congresso Nacional, toria do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre o exereicio do 
· mas sent prejuíiD de trabaDros tão 'importantes ao inleressepuôlico. direito de greve dos servidores públicos da administração direta, 

·.Era este o.registró~C}ue.qileria fazer, Sr. Presidente. autárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
O SR.. PRESIDENTE "(Humberto Lucena) _ Nobre Sena- .Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no art. 37, 

dor Eduárdo Suplicy, agradeço "e registro de v. Ex'. inciSo VII da Constifuição Federal e dá outras providências. 
· Devo·dizer-·Ihe que; em nenhum momento a notícia que saiu Em votação o requerimento, em tumo único. 

na imprensa tem fundamento. O Congresso Nacional e, especial· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen· 
mente. o Senado Fedeial, sobre o qual me compete falar, nunca tados. (Pausa.) 
deixaram de ter presentes as suas altas responsabilidades. Ós nos· Aprovado. 
sos trabalhos-estão funcioiaandO normalmente, inclusive no sentido O Projeto de Lei do Senado n° 42, de 1994- Complemen-
de defender, cada vez mais, a aQeleráçãb da elaboração legislativa, tar, será ú:J.duído em Ordem do Dia oportUnamente. 
·p0rq11e, acima de tudo. temos qtie zelar pelo interesse público. · O SR. PRESIDE~ (HutD.berio LUcena)- Item 47: 

Muito oJ:>riga?o a.~· ~x~ •. npbre ~e~~ Edu~Suplicy. . piscussão. em -~m9 ·únicO, da. ~~çãç F_inal (oferecida 
O SR; PRESIDEl'!TE (Humberto Lucena)- Item 44: pela Comissão Direl.ora em seu Pareoer n• 234, de 1994), do Proje-

. Volàçãó, em tiu:Do únicO, do Requeriaiéirto n• 867, dé 1994, to de Lei do Senado n•.J42, de 1993, de autoria do Senador Jutahy 
do senadOr Alfre'do Cani:P:Os: SoliCitando. nos termos do art. 172. Magalhães, que acrescenta parágrafos ao art. 259 da Lei D0 8.069, 
. iD.ciSo I, do Regimento Inlenlo. a inclusãO em Ordem cio bia do de 13 de j~_O de 1990~ (jue -"disPõê SO'b_re o -~to da Criança e 
Projeto de Lei da Câmara D0 .128. de 1994 (n°. 4.147/93, na Casa de . do Adolescente, e dá outras providênciaS. 
OJ.igem), que tr311Sforma a ·Companhia de Pesquisa de Reoursos Em discussão a redação ímal em turno único. (Pausa.) 

· · : ~ ~ :~~~~ein ~~pública e dá o~~s provid~c~. Não havendO quein peça a Palavrã;encerro a discussão. 
Em votaçãp _o requerimento, em tumo úriico. - . &Cenada a dlscussão~seM. a~taçãO ·de entendaS, a re.-

. · Os Srs. Sêriadores que O aprovam queiram--permanecer s·en- dação é considerada deímitivamente aprovada. nos tennos do dis· 
· "tádos. (Páusà.) · . · · ' · ' ' · , · · posto no art. 324 do Regimento Interno. 
· · · · A~~ado: · · · - O projeto vai à Câmara dos-Deputados. 

O Projeto de Lei da Câmara n• 128, de 1994, será incluído 
em Ordem do Diâ oportUnamente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 42: 
VotaçãO. etli tumo Único, do Requerimento n° 1.207, de 

'1993, do Senador Beni Veras, solicitando, nos termos do art. 172, 
I,. do Regimento Interno, a· inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado n• 76, de !993, de autoria· do Senador César 
Dias, que altera a redação de dispositivos da Lei n• 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, que "dispõe sobre a vigilância sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêwi· 
cos e conelatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá ou· 

É a seguinte a redação ímal aprovada: 

Redação ímal do Projeto de Lei do Senado n• 
142, de 1993, que acrescenta parágrafos ao art. 259, 
da Lei n• 8..069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do A-dolescente, e dá 
-outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
A:rt:J• O art. 259 da Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990, 

passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2° e 3°, renumerando~se 
para§ 1° o seu atual parágrafo único: -
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''Att. 259. ___ ...................... _______________ _ 

§ 1• Compele aos Estados e Mmicfpios promove
rem a adaptação de seus órgãos e programas lis diretrizes 
e princípios estabelecidos nesta lei. 

§ 2-• As autoridades médico-legais dos Estados e 
do Distrito Federal devem comunicar todas as OC<lll'ên
cias envolvendo morte violenta de crianças e adolescen
tes lis entidades ru OCgiios competentes na peoteçio e de
fesa dos direitos da criança e adolescente. 

§ 3° Pai3. efeitos desta lei. CODSideram-se mortes 
violentas as que se atribuem a homicldio, acidente ou 
suicídio.11 

Art- 2-•Esta Lei entia em vigor na data de sua publicação. 
Art- 3°Revogam-se as disposições em con!Iário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto J..ncena)- Item 48: 
Discussão, em tumo suplementar, do Substitutivo do Sena

do ao Projeto de Lei da Câmaia n• 184, de 1993 (n• 1.568/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a com:essão de desconto nos 
valores dos ingressos em espetáClllos cultm:ais e artísticos para 
pessoas idosas ou portadoias de deficiência tisica, tendo 

Parecer sob n•2-3s, de 1994, da 
- Comissão Diretora, ofere<:endo a re<1ação do vencido. 
Em disrussão o substitutivo, em tumo suplementar. (Pausa.) 
Não havendo queni peça a palavra, encerro a disc1issão. 
Encenada a disrussão sem apresentação de emendas, o 

substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos tennos do 
art. 2-84 do Regimento Inlemo. 

A mareria volta à Câmaia dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

Redação do vencido, para o tumo suplemen
tar, do Projeto de Lei da Câmara n• 184, de 1993 (n• 
1.568, de 1991, no Casa de origem), que dispõe subre 
a ooncessão de desconto nos valores dos ingressos em 
espetácu.los culturais e artísticos para pessoas, idosas 
ou portadoras de defidência &ia. 

O Congresso Nacional decxeta: 
.Art.. 1 o Os maiores de sessenta e cinco anos e as pessoas 

portadoras de deficiência teiio desconto de cinqilenta por centó 
nos valores dos ingressos em espeüculos cu1tunris e artísticos, in
clusive cinemas. teatros e museus, promovidos ou de qualquer for
ma subsidiados pela União ou entidades a ela viru:oiados. 

Art- z• A concessão de licença pam promoção de espetácu
los artisticos e culturais é condicionada, nos termos da legislação 
local, à previsão de meios de es!Ímulo à participação dos maiaies 
de sessenta e cinco anos e de portadores de deficiência, mediante 
desconto no valor dos ingressps e facilitação de acesso. 

Alt. 3° Esta Lei entta em vigoc na data de sua publicação. 
· Art. 4°Revogam-se as disposições em contr.írio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto l..ncena)- Sobre a mesa, 
requerimento de preferenda Cjlle ser.í lido pelo Sr. 1• Secre!ário. 

É ljdo o seguinte 

REQUE~NTOJII• 950, DE 1994 
Nos tetmos do art. 311, alínea a, do Regimento Intemo, re

queiro preferência pam o Projeto de Decreto Legislativo n• 45/94 a 
fim de ser apreciado antes da ma rena constante do item da Ordem 
do Dia. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Cid Saboia de 
Carvalho-

O SR. PRESIDENTE (Humberto l..ncena) -:Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (pausa.) 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação do item 26 
da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena)- Item 26: 

PROJEro DE DECRETO lEGISLATIVO N" 45, DE 1994 
(lnchúdo em Ordem do Dia nos termos 
do ar!- 336, "b", do Regimento Intemo) 

Votação, em tumo llnico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 45, de 1994 (n• 2-72/92-, na Câmar.t dos 
Deputados), que aprova o texto do Aca:do Ortogxáfico 
da Ungua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de 
dezembro de 1990, tende 

Pare<:« favorável, JXOferido em Plenário, Relator. Senador 
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações Exte
riores e Defesa NacionaL 

A discussão da matéria foi enceuada na sessão extr.t.<Xdiná
ria do dia 2-4 do commle. 

Sobre a mesa, requerimento que sem lido pelo Sr. 1 • Seae
tário. 

É lido e xejeitado o seguinte 

REQUERIMENTO W 951,DE 1994 

SenhOr Presidente, 
Nos lemlos do art. 352-, inciso R, do Regimento Inlemo, re

queremOS a elr.ânção da urgência coocedida pata o Projeto de De
cretoLegislativori045, de 1994, que aprovaotextodoAcordoOr
tográfico da Lingua Portuguesa assinado em Lisboa, em 16 de de
zembro de 1990-

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994. - Esperidião 
Am1n- Magno Baeelar- Jaeqnes Silva- Jonas PiDhelro. 

O SR. PRESIDENTE (Hnmberto J..ncena) - Rejeitado o 
requerimento, a matéria comimwá em regime de urgência. 

Passa-se à votação do projeto, em tumo ÚDÍC0-

0 SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presidente, peço a 
palavm pata encamiDbar a votação • 

O SR. I'RESIDENTE (Humberto J..neena) - eor.,-..; 
palavra a V.Ex'. . . . . -

O SR. JOSAPHAT MARJNBO (PFL-BA. i'aia encami
nhar a volaÇâo- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenle, St's e 
Srs- Senadores, em verdade, quero apenas prestar alguns esclaroci
mentos. Reiator desta matéria, ofereci o parecer penmte a Comil>
são; vinda a mareria .a plenátio, o parecer foi lido- Quero oomnni
car a V. Ex• e à Casa que li devidamente o projeto. examh!ei~n 
coosullei dados complementares de livros que ruidatam ck. "-'"'"· 
to. O Acotdo está em leml<ls adequados; estabelece apenas criló
rios pam gamntir a nnidade da LlnguaPorlnguesa na liUa eSsência, 
mas o parecer resguarda as particularidades IiDgülsticas de cada 
povo. Nio há nenhuma violência às peeuliaridades da Llngua Por
tuguesa em Portugal, no BtaSil ou nos rutros pa!ses da mesma lín
gua. Ttata-se de matéria que resultoo de longos estudos encam.
nhados pela Academia Bmsileim de Letras, que poreoe o 6Q<ão 

..mais oompetenle e plÓpriO pata o exame de matéria dessa natureza_ 
· Não fiZ. podan1o, um exame supedicial da matéria. Com

preendo as divep;gências, mas devo fixa:r esses esclarecimentos 
pata noSSa devida responsabilidade pelllllle a cultura nacionaL 
Q.Janto à garantia do encaminhamento da matéria. evideltem~e 
não cabe a mim, mas aos Uderes responsáveis pela direção dos 
1rabalhos em oome do Govemo. 

O SR. ODACIR SOÀRES- Sr. Presidente, peço a pelavra 
~-(o,ncat'njnhar a votação.- --
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. . a SR. PRESIDENTE (HumbertoLucena)-Temapalavn Pedro Simon. 

oeminenteSenadorOdacirSoares. O Sr. AlfrEdo Campos- Eu CODCOidaria com V. Ex", Se-. 
O SR. ODAClR SOARES (PFL-RO. i'aia encaminhar a nador, até poxque sabemos que esta matéda já não tem urgência al

vo~. Sem revisão do orodor.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena- guma. O Senador Pedro Simon dificilmente iria solicitar novamen
dores, vou levantar mna questão cup emhasamento regimental te dos Líderes partidários essa urgência, pocque o Pre~dente lta.
não tenho aqui em mãos, mas pediria à Mesa que procurasse ade- mar Franco não irá mais· a Poctugal assinar esse acordo. Deveda-
qoá-la às IlOIDlaS regimentais. mos deixar que isso acontecesse no pr6ximo Govem.O. 

O Senador Pedro Simon, como Uder do Governo, tem pro- O SR. ODAClR SOARES- Nada tenho a opcr ao que V. 
curado encaminhar esta matéria no sentido da sua aprovação. Em Ex• está argüindo. Peço apenas à Casa que agwu:demos o Lider do 
função diss_o, parece-me que o próprio Senador Josaphat MariDho Govemo amanhã, a fon de que S. Ex\ até quem sabe, retire a ur
foi designado Relator, em consonância com a orientação de se dar gência. TivemoS agom a OpOrtunidade de retirar o regime de ur
a esta matéria um encaminhamem.o favorável. Por conta disso, foi gência e. lamentavelmente, ele foi mantido. 
requerido o regime de urgência paxa a matéria. Posteriormente, ou- Gostaria que se adequasse essa questão que levantei ao Re
tras Lideranças requereram à Mesa a extinção desse regime de ur- gimento, de modo que pudéssemos votar essa matéria tão impor-
gência, que foi rejeitado agora nesta sessão. tante com a preseb:ça -dO Líder.do Govemo.. 

Estava eu, neste momento, conversando com o Llder do __ O SR._JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 
PMDB em exercício? Senador Cid Saboia de Carvallio, e entende- palavm pela ordem. 
mos que seria mais adequado aguardarmos a presença do Senador O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
Pedro Simon em Brasília - S. Ex" estará chegando amanhã. As- pela ordem o nobre Senador Jutaby Magalhães. 
:rim, sugiro que encontremos uma fonna regimental de deixar a O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
votaçãq desta matéria paxa a semana. que vem. Sem revisão do Oiador.) -Sr. Pre_sidente, acredito que, no·-ponto 

E essa a proposta que apresento e cuja concordância o Se- em que nos encontramos, tendo V. Ex- colocado esta Il)atéria. em 
nador Cid Saboia de Carvalho naturalmente manifestaria a sua votação, não podedamos mais aceitar qualquer pedido paza voltar 
opinião. a· toatéria para outra Comissão. Temos, entretanto. Uma fttma 

É matéria da mais alta importincia.. Temos aqui vários Se- muito fácil de resolver essa questão, se o problema. é deixar pam 
nadores que são conlr.! a aprovação desse Acordo, mas de qual- amanhã: basta votar e pedir verificação de quorum. Coll.lo não há 

. quer maneiia envolve as relações do nosso País com nosso pais-ir- quorum necessário para votar, cai a matéria e volta pma ser vota
mão Portuga4 e nós desejávamos apenas que a matéria não fosse da e apreciada pelo Pl~nário na pt6xima. sessãO. Isso é muito mais 
votada. inclusive em homenagem ao Uder do Govemo, que não se fácil do que criar qualquer precedente, o que. no momento, não se-
encontra nesta sessão. - - - ria adequado. 

O Sr. Josaphat MariÍtbo - Pennite-me V. Ex• um aparte? O SR. CIQ SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
N"'ao sei se será possíveL. (Assentimento do orador.) QuerO :ilpe- peço a palavra pela ocdem. 
nas elucidar que o pare<:er foi dado, tendo em vista os termos tée- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coneedo a 
nicos do projeto. Fiquei satisfeito em dar o pronunciamento a fa- palavra ao nobre Senador Cid Salx>ia de Carvalho. 
vor, mas nenhum Óil)ão do Governo falou-me a esse respeito. . O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex' tem razão, eu me en- Pela ordem. Sem revisão elo ·omdor.)- Sr. Presidénte, pedi a ma
ganei. O regime de urgência é que foi requerido pelo Senador Pe- nutenção da matéria pilli:resõiveOnos logO essa questão. 
dro Simon. como Lider elo Governo. Entendo o problema de um modo diferente. Na verdade, as 

OSr~AlfredoCampos-Pemüte-nieV~Ex .. umaparte? mudanças contidas aí, já as venho estudando há muitos anos e, 
O SR. ODAClR SOARES- Não sei se cabe aparte, Sena- nesta tribuna do Senado, já debati isso em longo discurso, inclusi-

dor Alfredo Campos, mas V. Ex' tem a palavra. ve trnzendo estudos de filólogos e guunãtiros a respeito desse 
O Sr. AlfrEdn Campos- Eu perguntaria a V. Ex', Senador acordo. .. 

Odaci:r Soares. se concordaria que esse projeto- não é o caso de Veja V. Ex. .. ciue. no mérito, podemos pensar em vários ca.
voltar à Comissão de Relações Exteriores porque o SenadOr Josap- minhos dentre os quais o cultDial. A língua é uma expressão cultu
hat Marinho já deu parecer em plenãrio, e melhor parecer não po- ral, tem uma análise sociológica; portanto Dão posso igualar a lín
deria ser dado simplesmente por mudar de local - voltasse à Co- gua portuguesa do Brnsil, da <}mérica do Sul. ã língua portuguesa 
missão de Educação. Eu peiguDlaria se V. Ex' concorda que ele da Europa, de Portugal oo da Aliica, onde estão alguns países sig-

·. volte e temla um parecer dado naquela Comissão .. Aí_ n6s concor- natários desse acordo.. Não podemos submeter culturalmente um 
dariamos em não colocar ém votação hoje. país a outro. como mmca ninguém submeleu a Inglaterra aos Esta-

O SR. ODAClR SOARES - Senado< Alfredo Campos, dos Unidos nem vice-versa. O fato de falarmos uma mesma língua 
não tenho nada a opor. O fundamento da colocação que aca.lx> de não leva a esse cinturio de força cultural. pcxque assim o <lille, a 
fazer reside no fato de que o autor intelectual do regime de mgão- Argentina, o Equador, a Colômbia, o México, a Espanha, os países 
cia é o L(der do Governo, Senador Pedro Simon. de língua espanhola estariam também culturalmente acommtados, 

Eu não desejaria emi_l:ir~ a!J!Ii um~. in~lusive, não ·estou e não estão. . 
emitindo juízo nenhum sobm o Acordo, estou apenas levantando Por outro lado, sabemos que o problema da fonética é se
uma questão de Oidem. Nada tellho a opor à sugestão de _V. Ex:'\ riíssimo. que tem vinrolações até de ordem geográfica. Assim Sen
mas eu queria pedir apenas que n6s tivéssemos aqui preseme na do. esSe acordo Dão é desejável nem recomendável de modo algum. 
sessão do Senado o Uder do Govemo, Senador Pedro Simon. O Sr. Maosueto de Lavor- Nobre Senador Cid Sabuia de 

Amanhã S. Ex .. estará aqui, nós podemos __ voltar a debater Cmvalho, V.Ex .. me~eumaparte? 
essa questão, e S. Ex', o Senador Pedro Simon, pode tomar a fren- O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Ouço V. Ex' 
te dessas discussões e dessa deliberação. Solicito apenas a com- O Sr. Maosueto de Lavor -Nobre Senador Cid Sabaia de 
preensão desta Casa par.l deciclínnos esta matérili com a presença Carvalho, não sei se é conveniente lembrar Nelson Rodrigues paza 
daquele que foi o auttt do regime de urgência. ou seja. o Senador dizer que ''toda unanimidade é huna". Todavia, no caso. pelo me-
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nos, a unanimidade, a pa.cirocização, esre ~-~!orç;:. ortográ
fica que se quer impor à llngua portuguesa de diversos palses e 
continentes não deixa de ser um ato de força. Pot" isso, nobre Sena
dor, devemos pensar bastante para não aprovannos algo inoportu
no contia o nosso próprio povo, que tem na língua um instrumento 
de unillcação nacional, não necessariame.nte de unificação interna
cionaL Direi que esse ponto de vista está mais de acordo com o es
pírito da nossa Constituição, que coosidera o português a única 
língua oficial do País. Aliás, vale salientar que fui contra essa tese 
por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte., porque entendia 
que também alguns troncos lingüísticos indígenas, línguas dos 
nossos antepassados, deveriam ser igualmente reconhecidos como 
línguas oficiais, afinal não vejo o porquê dessa discriminação- No 
entanto, pissou a tese de miicidede da língua, no caso, a portugue
sa. AgOia, quer-se impor uma pronúncia. uma gzamál~ uma or
to~ uma prosódia, uma fonética não apenas áO- Brasil, mas a 
três ou quatro continentes diferentes. Ora, até mesmo em Portugal. 
algjunas palavtas têm ortogmlias diferentes, o que propicia o sur
gimento de disputas, e há aceitação disso- No Btasil, por exemplo, 
de Norte a Sul, há diversidade- O uso comum admite certas formas 
no Nordeste que não são admitidas no Centro-Sul do País. e tudo 
isso faz parte da vitalidade de um idioma. Não queremos engessar 
a nossa língua portuguesa! Não aceitamos que ela vire múmia. para 
ser colocada no museu! Queremos o dinamismo das diversidades, 
dentro de um tronco único, dentro dos seus principies únieos. É 
por isso que apóio a posição de v, Ex' nesse pronunciamento da 
maior oportunidede, pedindo a pondetação deste Plenário sobre 
matéria de tanta importância para a nossa unidade nacional e so
bretudo pata nossa identidade- Muito obrigado. 

O SR- CID SABOIA DE CARVALHO - Q•ero lernbtar 
_Y- Ex' a luta de grandes intelectuais brasileiros que ous3I>m, ainda 
no século passado, tornar a língua portuguesa no Btasil denomina
da de lingua brasileira- Foi a luta de José de Alencar- Houve uma 
famosa polêmira pronomiDal enlre Castilho e Alencar- ~ltos fo
tam os brasileiros que polemizuam com portugueses. E cêlebre 
uma polêmica de Camilo Castelo Bnmco em tomo- de Fagundes 
V are la com Carlos de Laet. o brasileiro, exatamente em decon€n
cia de circunstâncias brasileiras no emprego do verbo haver. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena- Fazendo soar a 
campainha-)- Peço licença a v_ Ex' para consultar o Plenário so
bre a prorrogação da sessão por 15 minutos. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão 
por 15 minutoS- . 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Q•ero lembtar a 
luta hexóica de intelectuais htasileiros que queriam a lingua htasi
Jeira_ No BtaSil, há centenas de linguas indígena$. -riem tOdas codi

. . ficadas. e não as podemos isolar pelo menos como fonte <!e novas 
. palavtas da !íngua portuguesa ou da lingua brasileira, não sei 
êomo devamos chamar. 

Wao podemos interromper o processo de fQrmação da lín
gua, qlie é feDÔmeno cultural do povo nem subordinar o Btasil a 
paí~ da Áfri~ e da Europa. Além do mais, as extravagâncias de 
cará.ter científico estãõ nos Anais desta Casa, potque, com grande 
antecedência, debati nesta tnbuna cada um dos problemas mais 
gmves desse acordo. 

Quando pedi que a urgência fosse mantida, foljma derro
tamlOS logo. para acabannos logo com esse problema. Não sei 
como farii V. Ex' a partir de agora, mas ainda quero lembtar o as
pecto industrial de tudo isso- Imagine, Senador Humberto Lucena, 
a tmca de todos os dicionário~ gramáticas. livros didáticos e tex
tos da língua portuguesa-

Imaginemos essa mudança drástica pai:a adaptmnos o Bra
sil a palses africanos e a Portugal-

O Sr. i\úu;sueto de i..s·võJ&:- V. Examecouc:edeum aparte? 
O SR- CID SABOIA DE CARVALHO -Tem v_ Ex" a 

palavra. 
O Sr. Mansueto de Lavor- Para trocam:J.os um hífen, ago

ra, se aprovado esse acordo, temos que ter debates como esse em. 
no mínimo, doze países, doze assembléias nacionais de países. 
Isso não é possivel. Vejo que há um desperdício de tempo_ Isso é 
um absurdo. isso é inoportuno, além dos gastos com a adaptação 
desse contrato. Sei que as editoras gostam disso, dessa mOvimen
tação, dessa tro.;a de cii.cionário e de gramática:. Todavia, os pais de 
alunos. nós que temos bibliotecas que vão ficar defasadas, nã..., 
gostamos e não ac_ei~~s. O povo não vai gostar. Devemos refle
tir neste mómento o sentimento do povo e não dos gramá.tico~ dos 
intelectuais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço a V. Ex' 
que conclua a sua manifestação para que a Presidência possa deci
dir a questão. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Sr. Presidente, 
concluo manifestando a minha posição individual. contra e, como 
Lider do PMDB, vooando contrirlo-

0 SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em atenção 
às palavras do nobre Uder em exercicio do PFL, Senadcc Odacir 
Soares. secundadas_ pelo nobre Senador Jutahy r-dagalhães e pelo 
Senador Cid Saboia de Carvalho em nome do PMDB, a Presidên
cia lamenta dizer que no momento não bá"como deixar de conti
nuar o processo de votação, que já foi anunciado_ Nesse particular, 
a Presidência vai ao encontro das considerações emitidas pelo no
bre Senador Jutahy Magalhães- Dessa fonna, continua em votação 
o projeto. 

O SR- ODACIR SOARES- Sr- Presidente, não está mais 
em discussão? 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Wao, em vota
ção. A discussão já foi encemiJ,L 

Em votação o prójeto, em bJmo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queir.m:J: penna.necer sen

tados. (Pau~) 
Aprovado-
O SR- ODACIR SOARES- Sr. Presidente, peço verifica

ção de votação, com o apoiamento de vários Senadores. 
-.O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O nobre Se

nador Odacir Soares pede verificação de votação, com o apoia
menta por vários Sxs. Senadores. 

O SR. ALFREDO CAMPOS -Peço a palaVta pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem v_ Ex' a 
palavra . 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG- Pela OideDL) 
- O projeto não foi aprovado, Sr. Presidente_ 

. O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O projeto foi 
aprovado, mas boove o pedido de verificação de votação. 

O SR- ALFREDO CAMPOS'- Sr. Presidente, data veoia 
acho que o projeto não foi aprovado; ele foi recusado_ O Lider d<> 
PMDB já adiantou seu voto antes e os outros Líderes que aqui se 
encontram._ _ _ 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O nobre Uder 
Odacir Soares não se manifestou-contra o projeto, só o nobre Uder 
doPMDB-

0 SR- ALFREDO CAMPOS - Mas o Uder do PMDB 
manifestou--se contra: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Mas V- Ex' 
há de convir que, embora a Bancade do PMDB seja isoladamente 
a majoritária, ela não é a maioria do Plenmo. Tem que haver, pelo 
menos, o apoio das duas Lideranças COilttárias e mais a liderança 
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do PSDB, pa: exemplo. 

O SR. ODACIR SOARES- E a maléria foi aprovada, Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Hw:nberto Lucena)- Foi aprowda, 
mas com pedido de verificação de votação. 

O SR. ODACffi SOARES - Mas eu desisto do pedido de 
verificação de votaçãO. -

O SR. PRESIDENTE (Hw:nberto Lucena)- V. &• desiste 
da veriíiCaÇão. · 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Sr. P=idente, 
mas eu peço verificação de votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceoa) - O note Se
nador Cid Saboia de Carvalho pede verificação de votação. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Pela ~eira vez; vejo a 
minoria aprovar. - -

O SR. PRESIDENTE (Hw:nberto Lucena) - Espero que o 
Senador Alfredo ,Campos tenha compreendido a minha posição. É 
que, como o voto é simbólico, o voto contrário apenas do Lider do 
PMDB não constitui a Inaioria da Casa. Teria que haver o voto 
contrário dos Lideres das tn!s maiores Bancadas, pelo menos, para 
que tivéssemos, então, a rejeição da matéria. 

O SR. ALFREDO CAMPOS -Sr. Presidente, não concor-
do, mas acato. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucem)- Pois nio. 
O SR. ALFREDO CAMPOS- Não compreendo, mas te

nho que acatar a decisão da Mesa. É a primeira vez que vejo a mi
noria prevalecendo sobre a maioria.. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. &•, ·la
mentavelmente, está-se equivocando. O note Lider Cid Saboia de 
Carvalho representa a maior Bancada, mas é a minoria da Casa, 
Dão é a maia:ia.. 

Vou deixar de fazer a verificação pela evidente falta de 
quorum em plenário. · --c · - - -

Os itens I a 17,39 a 41 e 43 da pauta ficam oom as suas 
apreciações sobrestadas em virtude do ténnino do prazo regimen-
tal da sessão. -- · - · 

Os itens 18 a 25, 35 a 38 e 49 a 52 são retirados da pauta, 
nos termos do art.!75, e, do Regimento Interno. 

São os seguintes os itens cuja apreciação fu:a so
brestada: 

-l-
PROJETO DE DECRETO IEGJSLA TIVO N" 44, DE 1993 

(Jncluido em Oidem do Dia nos termos do 
art.375, vni,doRegimentofntemo) 

Votação, em bJmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câmam dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio "Independente Ltda., para 

· • explor.or serviço de r.odiodil'usão sonora em fi:oqi!&lcia modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Gmnde do Sul, tendo 

Pareceres, proferldos em Plenário, em substituição ii Comis
são de Educação. 

1• pronundamenlo: Relato!: Senador Amir Lando, favorti
vel ao projeto; 

2• pronundamento-, Relato!: Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(Inc!uido em Oxdem do Dia nos termos do 
art.375, Vlll,doRegimentofntemo) 

Votação, em tumo único. do Projeto de_l>e<%eto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na ai:aWa dos Depuados), que aprova 

o ato que renova a om'%0São outotgada à RMio Capimal Lida, 
para explotar serviço de ndiodifusão SOilOlll em Ollda média na ci
dade de Capinzal, Emdo de Santa Catarina, tendo 

Puoceres, proferidos em Plenório, em substituição à Comis-
sio de Edoc:oçio. . 

t• pronandameato: Relato!: Senado< Amir Lando, favorti-
ve! ao projeto; · 

z• pronnndamento: Relato!: Seuador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e l""'""'imen•os COIICelDe!ltes à proposição. 

-3-
PROJETODEDECRETOIEG:5LATIVON"4é,DE!993 

- - (Jnclufdo em Oxdem do Dia, nos tennos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em lumo Wúco, do Projeto de Dectoto Legislativo 
n• 4é, de 1993 (ri' 248/93, Dll Câmam dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pem>is•iio ootorgada il Rádio Fmttmidade 
Uda., pora explorar serviço de tadiodifusão sooma em freqiléncia 
modulada na cidade de ADlas, Estado de São P81llo, tendo 

p....,.,, proferido em Plenário, em subolituição à Comissão 
de Edncaçio. • 

1° pronnndammlo: Relato!: Senador Alvaro Pacheco, fa
vmvelao p:ojelo; 

z• proannclamento: Relato!: Senador Jonas Pinheiro, pela 
zegularidadedos atos o JliXlC"CCünent cOncanentes à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(lneluldo em Ótdeln do ma; nos tennos do · 
art. 375. vm. do Regimento fnlemo) 

Votação, em 1nmo Wúco, do Projeto de Dectoto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264193, na CBmam dos Depntados), que aprova 

· o ato que renova a pemüsoio da lUdio Jomal do Bmsil Ltda., para 
explotar serviço de Iadiodifusio """""' em freqil&Jcia modulada 
na cidade do Rio de Janoim, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Parocereo. proferidos em Plenário, Relato!: Senador Auieo 
Mello, em snbotiluição à Comissio de Eduea9'o. 

.t•proallll<illmento: favcxáve!aoprojeto; 
. z• pl'OIIllndammlo: pela "'gularidade dos atos e procedi

- cx:acomeDes à pmposiçio. 

-5-
PROJETO DE DECRETO IEG:fiLATIVO N"49, DE 1993 

(Inc!uido em Oxdem do Dia nos tennoo do 
art. 375. vni, do Regimento Intemo) 

Volaçio, em bJmo Wúco, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49. de 1993 (n• 273/93, na C4uwa dos Depntados), que aprova 
o ato que renova a pennissio da !Udio Litoral Lida, para explotar 
saviço de ndiodifusio sonora em freqil&lcia modulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, lolldo 

- Parocereo. proferidos em Plenório, em snbotituição à Comis
sio de Educ:oçio 

t• proaundamealo: Relato!: Senador -!\mir Lando, favorfi· 
vel ao projeto; 

z• proanndamealo: Relator. Senador Ney Matanhiio, pela 
re~~ dos atas e p:c• ~jn,entos CODC::eme"tes i. proposição~ 

-li-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Jncln!doel!l O!domdo Dia, nos tennos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votaçlo, em 1umo único, do Projeto de'Deemo Legislativo 
n• 50, de 1993 (n• 277/93, "" CBmam dos Deputados), que aprova 
o ato que MnOV& a outcxga deferida ao Sis~ Nova de COJumi-
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cação Ltda., parn explor.u- serviço de radiodifusão sonma em onda 
· . média na cidade de Boml2ópolis, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josê Edaardo, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 375, VJII, do Regimento fntemo) 

Votação, em illmo únieo, elo Projeto de Deereto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n' 246/93, na.Cfunala dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão aitOrgada à Rádio Grande Lago 
Ltda., parn explorar serviço de radiodifusão sonma em onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substibli
ção à Comissão de Educação. 

l 0 pronundamento: Relator..8enadorNeyManmhão; 
2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concementes à propo
sição. 

-8-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO J-lo'ss, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos _do. · 
art. 375, VJII, do Regim:entofntemo) 

. '-. . . ' ' .. ' 

Votação, em rumo único, do Projeto de Deereto Legislativo 
n• 5S, de 1993 (n• 267193, na Cfunaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão ootorgada à Paquet.i E/ni>reendimen
tos Uda., para explorar serviço da tadiodiÍ'usãÓ · sonorn em onda 
média na cidade de Floriano; Estado do Piatú, telielo 

. . Parecer favorável, 'prOferido .em Plenário; Relator: Senador 
Ney Manmhão, em substituição à ComisSão de Educa9io:. 

:....9·- - ... '. 

PROJÉfO DEDECREToLEdisi.Anvo'N"?, DÉ 1994 
· · (Inc!uício'emQNeni do D;a·b.óiténDoS do. · · 

art: 375,_'VIII, do Regil'neóiD ~mo) · -·. '. . ' .... , '. .. ' 

SEN para executar serviço de radiodlfusao sonora em freqllência 
modulada, com fms exclusivamente educativos. na Cidade de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis.- proferidos em Plenário. em subsúb.li
ção ã Contissão de Educação. 

1' pronnnciamento: Relator. Senador João França, favorá
vel ao projeto; 

2° proonnàamento: Relator: Senador Meira Filho. p la re
gularidade dos a,tos e procedimentos concementes à pror-: .1;;a..•. 

-IZ--
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1994 

(Inclnido em Ordem do Dia nos ténnos 
do art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 11, de 1994 (n' 265193, na Cfunaia dos Deputados), que aprova 
o ato que reuova a pennissão outorgada à S.A. RÁDIO VERDES 
MARES~ para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qiiência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Cear.!, tendo 

__ Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
_ Dirceu Cãmeiro, eril substituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VJII, do Regimento Interno) 

Votação, em tumoúnico, do Projeto de DeCreto Legislativo 
n' 12, de !994(n'319/93, na Câmaia dos Deputa•" ·\que aprova 
o ato que out....,a pennissão à FUNI:>AÇÃO CULl URAL CRU
ZEIRO DO St.;L parn executar -serviço de xadiodifusão sonora em 
freqUência modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, 
tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário~ Relator. s·ena
dor Meira Filho, em substiillição à Comissão de Educação: 

· .1 °pronunciamento: fav~:r;$'vel ao projeto; 
2° proounâamenío: pek ~gularidade dos atos e procedi-

mentos concementes à proposição. · -

-14--
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1994 

· (Incluído enl Ordem do Dia nos termos 
do art.375, VID, do Regimentolntemo) 

Votação, em illmo único,· do l'l!>jek,,9.\l_J)ecreto Legislativo 
.n• 7, de 1994 (n~ ~./!!3.; .oa-Câmara<j<>s.-Deputados}, que aprova o 
ato que renova a ouloQ!a de(e.:ida·&Rãdio Ga1t!na.di> Timbó Lida., · 
para explorar serviço de radiodifusão Sohõra ·em onda média na ci

-dade de Tunbó, Estado de Sailta Cata:cina, tendo .. . • • • 
· · · 'Pal:écer fávorávéi; proferido .êm'Pleuáiio; Relàté>': Senador . Votação, em illmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
Meira Filho, ~'!'ftúbs~\'Jl#.'.à:9"ili'ião'cle E_ducação. __ ri' 18, de 1994 (n'252193, na Cfunaia dos Deputados}, que aprova 

. · -iO- ___ -_ -~-- _- ---- _- o ato que renov3 a concessão outorgada à RÁDIO ARAGUAIA 
'. . ' PROJETO oÊ:DEêREro LEGIStA.'rí.Vo_N-:9·. PI\ !994 LTDA. pata explor.u- serviço de radiodifusão sonata em onda mé-

'_(Incluido em Ordem do Diá DÓS termos do ' 'dia na Cidade de AiaguaiDa, Estado do Tocautius, tendo 
· ·art.: 375, VJII, do Re ... entb lntemo) ·- - - Parecet favorá-:e~, proferido em Plenário, Relator: Se-
•• 1 • :·r •.•. • .- ~~ .> ••• · • ._ ~ , • • . _nador Carlos-·PatroClD.lo;- em_ ·substituição à Comissão de 

Votação. em tumo único. do Projeto .de .DeCreto Legislativo. . Educação. 
· ·· · n~-9-. del994 (n• 30)(93,1l<l Câmara dos Deputados}; que aprova o 

ato que renova a oouoessão ou!oQ!ada à Rádio1o·.TV 'fapaj6s Ltda, 
. , para.explorar serviço d<l rndiodifusl!Q·de oonse·imagens (televi

são) na cidade de Santarem, Estado do Pará, tendo .. 
. ' - , · · Parecer favoráveL p:oferido em PlenfuW~RelatOr: Senador 

. Dirceu Cameiro?.em substituição à Comissão--de.EdÚcação .. 
·. -11-

. PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVQ'N"'!O, DE 1994 
' '(Incluído em Ordem do Dia nos t.ei:mos 

do art. 375, Vlii, do Regimén'to intento) 

Votação, em tumoúnioo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 10, de 1994 (n' 297193, na Câma1a dos Deputados), que aprova 
o alo que outorga pemlissão à FUNDAÇÃO Pe: URBANO THIE-

-15--
PROJETO.DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994 

(Incluido em Oidem do Dia, nos termos 
dO art. 375, vm, do Regimento fntemo) 

Votação,· em tumo único; -do Projeto de Decreto Legisla
tivo n' 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmata dos Deputados}, que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCAN
TINS L TOA._ para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (telcyisão) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiãs, 
tendo · 

Parecer 'favorável, proferido em Plenário, Relator: Se
ilador CarloS' ·Patrocínio, em substituição à Comissão de 
Educação. 
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-16-
PROJETO DE DECREfO lEGISLATIVO N"23, DE 1994 

(Em regime de ~cia, nos termos 
do art. 375, vm:, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 23, de 1994(n• 327/93, na Câmaia dos ~putados), que "'""Ya 
o ato que renova a concessão outcxgada li RADIO MONrANHES 
DE BOTELHOS LIDA. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na Cidade de Botelbos, Estado de Minas Ge
rais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Almeida., em substiluição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Em regime de ~ia, nos termos 
do art. 375, vm:, do Regimento Intemo) 

Votação, em tum o único, ·do Projeto de Decreto Legislativo 
n"24. de 1994 (n"32&'93, na Câmaia dos_ Deputados), que aprova 
o ato que outorga pemrissão à FpNDAÇAO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V AlE DO SAPUCAI para executar serviço de radiodi
fusio SOOOia. em freqUência modulada, com fms exclusivamente 
edneativos, na cidade de Pooso Alegre, Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portelia, em substituição à Comissão de Educação. 

--39-
PROJETODELEIDACÂMARAN" 13,DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo únieo, do Projeto de Lei da Câmara n• 
13, de 1991 - Complemeotar (n" 223/90- Complementar, na Casa 
de origem), que regulamenta o § 2" do art. 171 da Cnnstiluição Fe
deral, disporulo sobre a edição e o prooesso legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá 
outras providências, tendo ' 

Pareceres, sob n"s 49 e 88, de l991,da COmissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia

mento: favorável ao Projeto, coin as Emendas de n~ 1 a 4- CCJ, 
que apresenta; zo pronunciameuto: coo.trário às Emendas de n°s 5 
a 17, de Plenário. 

-40--
PROJEfO DE LEIDA CÂMARA N" !25, DE 1991 -

COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
doart.!72, I, do Regimento lutemo) 

Votação, em tumo úniCo, do Projeto de Lei da Câmara D0 

125; de 1991- COmplementar (n" 60/89-Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas oom o funciona
lismo público, na foxma do art. 169 da ConstituiçãO-Federal, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substiluição à Co
missão de Assuntos-Econômicos, Relator: Senador Meira Filho, 
1° pronundamento: favorável ao Projeto~ 2° pronunciamento: 
favori.vel à emenda de Pleliliio. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas pe-
rante a Comissão) · - -

--41-
PROJETO DE LEI DO SENADO N"27, DE !991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei do Senado n• 
27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 

Lavor, que regulatnentà o§ 3" do art. 192 da Constiluiçlio Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favmável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranbão, em substituição à Comissão de Assuntos Econô
~~~ . 

--43-
REQUERIMENTO N" 484, DE 1994 

Votação, emtumoúuico, do Requerimento o• 484,de 1994, 
do Senador Mareo Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Presidente e do Secretário do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxias e Doutor Herbert de Souza (Betinho ), para 
prestar, perante o Plenário do Senado Federal, esclatecimentos so
bre o quadro de mcxtalidade infantil no Brasil especialmente nas 
regiões mais pobres, e apresentar as sugestões e medidas que o 6r
gão propoxá ao Senbor Presidente da República. com vistas a en
Jrentar tão grave questão. 

São os seguintes os itens retimdos da pauta: 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dla, nos tennos do 
art. 375, vm, do Regimento Jntemo) 

Disrussão, m1 turno único, do Projeto de D~to Legislati
vo n" 62, de 1993 (n"' 268/93, na Câmaia dos Deputados), que 
aPJova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE 
RADIO VILA REAL LIDA., Jl3r.l explornr Serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Coiabá, Estado de Mato 
Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-19-
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 375, vm:, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo únic:O, do -Projeto de Decreto Legislati- . 
vo n• 64, de 1993 (n" 275193, na Câmaia dos Deputados), que 
a~a o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE 
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/A para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Lon
drlna, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 

. Educação) 

-20-
PROJETO DEDECREfO LEGISLATIVO N"69, DE 1993 

(.lncluído_ em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, vm:. do Regimento Intemo) 

Discussão, -em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmaia dos Deputados), que 
aprova o ato que ontcxga permissão à RÁDIO MARIANA LTDA. 

~para explorar se.tViço de radiodifusão sonora em f:reqdência modu
lada na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação) 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos 
do art. 375, vm:, do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumO único. do ProjetO de DeCreio Legislati
vo n• 8, de 1994 (n" 303/93, naCàmara dos DepJJtados), que apro
va o ato que renova a pemrissão outorgada à RADIO CULTURA 
DE PAULO AFONSO LIDA, para explorar sezviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade_ de Paulo Afonso. 
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Estado da Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

-22--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1994 

(Incluído em Ozrlem do Dia, nos te:InlOO 
do art. 375, VID. do RegimeniO Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de DeaeiO Legislati
vo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmam dos Depo!Bdos), que 
aprova o aiO que renova a ~ssão ootorgada li REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSAO L 'IDA., atualmenle denominada 
REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para expl013rservi
ço de radiodifusão sonoxa em freqüência modulada na Cidade de 
São Josê dos Pinhais, Es!Bdo do Paraná- (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

-2>-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV0!'1"21, DE 1994 

(Incluído em Ozrlem do Dia, nos termos 
doart-375, VID,doRegimentrilnteiDõ) ~ 

Discussão, em tw:no único, do Projeto de DecreiO Legislati
vo n• 21, de 1994 (n• 29'U93, na Câmam dos Depu!Bdos), que 
aprova o ato que renova a pennissão da FM RADIO INDE
PENDENTE DE ARCO VERDE L TDA., para eocploxar serviço de 
radiodifusão sonoxa· em freqüência modulada na Cidade de Aroo
veroe, Estado de Pemambuco. (Depeodendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-24-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-26, DE 1994 

(locluido em Ordem do Dia nos tennos 
doart. 375, vm, parágrafoúnico,doRegimentointemo) 

· Discussão? em tumo único? do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 26, de 1994 (n• 344/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga pennissão à RÁDIO CAMPOS 
DOURADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira, Esta
do do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu .. 
cação) 

-25-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(locluído em Ozrlem do Dia, nos termos 
do art. 375, VID. do RegimeniO Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto_ d_e Decreto Le-
~- gislativo n• 39, de 1994 (n• 296193, na Câmara dos D<;Puta

dos), que aprova o ato que outorga permissão à RADIO 
SERRA NEGRA FM LTDA., para explorar serviço de radio
difusão sonora em_ freqü.ência modulada na Cidade de Alte
rosa, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Edu~ção) ----

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 3, DE 1994- CN 

(Em regime-de Urgência, nos tennos 
do art. 336, b, do Regimenlo Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Resolução n° 3, de 
1994- CN, que dispõe sobre a estrutura admilrislrativada Comis
são Parlamentar Conjunta do Meroosul. (Dependendo de pareoer 
da Comissão de Constituiçãu, Justiça e Ciruidania) 

--36--

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos 
do art. 336, <; do Regimenlo Interno) 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Resolução n• 94, de 1994) 

Díscussão, em tomo único, do Pl'ojeiO de Resolução n• 122, 
de 1993, de autoria do Senador Marco Macie~ que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição, JUstiça e Cidadania e Diretora) 

~7-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94,DE 1994 

(Em regime de mgência nos tennos 
do art. 336, c.; do Regimenlo fntemo) 

(framitando em conjunto com o 
ProjeiO de Resolução n• 122, de 1993) 

Díscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 94, 
de 1994. de autoria do Senador Cootinho Jmge, que altera o Regi
menlo Interno do Senado Federal, transformando a Comissão de 
Eclncação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: (De
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

~8-

0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos tetmos 
do art. 336, b, do Regimenlo Interno) 

· Ofici;; n• snz. de 1994. do Senhor Presidenle do Baoco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Gov· ·: 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Leuas 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFfP, destina
das ii. liquidação de precat6rios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Cootissão de Assuntos Eeonômicos) · 

~ ~ -49--
PROJETObELEIDACÂMARAN" 15l,DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos 1ennos 
do art.172, I,doRegimeniOinlemo) 

Discussão, em lumo único, do Projeto~ de Lei da Câmara 
-- n• 151, de 1992 (n• 1.002, na Casa de origem), que dispõe so

bre a extinção-da contribuição sindical a que se referem os arts. 
578 a 591 da Coosolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá. outras 
providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário. Relator: Senador Edoatdo 
SUplicy, favorável ao ProjeiO, com einendas n"s I e 2, que apre
senta, em substituição à Comissão de Assuntos Sodais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Ple
nário) 

-50-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1991 

(locluído em Ordem do Dia pos termos 
do art. 172, I. do RegimeuiO Inlerno) 

De autC!ria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de estudantes em estágio para complemen
tação de estudos univexsitáriós. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Eronômicos) 
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-51-
MENSAGEM N" 314, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nO$ texmos 
do art. 281 do Regimento Intemo) 

Discussão. em-tum.o únicO. do Parecer n° 237, de 1994. -da 
Comissão de Constiblição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 314, de 1994 (n• 899/94. na origem), de 24 de ootubro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
delibetação do Senado a escolha do Senhor VALDIR RIGHET
TO, pata exercer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior 
do Trnbalbo .. 

-52-
MENSAGEMN0349,DE 1994 
ESCOLHA DKUJTORIDADE 

(lncluldo em Ordem do Dia ooo termos 
do art; 281 do Regimento Intemo) 

Discussão, em tnmo único, do Parecer n° 236, de 1994. da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 349. de 1994 (n• 991194, na origem), de 11 de junho do con"Onte 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
tação do Senado a escolha do Senhor EDSON RODRIGUES
CHAVES pata exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) - Na presente 
sessão teuninou o prazo para apresentação de emendas As seguin
tes matérias: . 

-Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1991 (n• 3.998/84, na 
Casa de origem), que autoriza a União a doar, à Região Escoteira 
do Rio Gtande do Sul, filiada ã União dos Escoteiros do Brnsil, o 
imóvel que menciona; ... 

- Projeto de Lei da Câmara n• 216, de 1993 (ri• 3.569/93, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o trabalho, o estudo e a rein
tegtação social do condenado e dá outras providências; 

-Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1994 (n• 557/91, na 
Casa de origem),que dispõe sobre a constmção de creches e esta
belecimentos de pré-escola; 

- Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1994 (n• 471/91, na 
Casa de origem), que discipfuta a execução trabalhista. contra a 

massa falida. acrescentando ae: art. ·sso da Coo.solidação das Leis 
do TI3balbo um parágtafo numerado como § 4• ; 

-Projeto de Lei da Câmaran• SI, de 1994 (n"l-978191, na 
Casa de origem), que alteta os arts. 846, 847 e 848, capnt, da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CL T. que dispõem sobre 
procedimentos a serem adotados na audiência inaugural das Juntas 
de Coociliação e Julgamento; 

-Projeto de Lei da Câmara n• 120, de 1994 (n• 3.202/92, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
alteia dispositivos da Lei n• 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que 
dispõe sobre o Tribunal Marltimo; 

-Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1991, de autoria do 
Seriador Jutaby Magalhães, que altera a redação do art. 15 da Lei 
n• 8.004, de 14 de IrnUçO de 1990, qile dispõe sobre traÍlsferência 
de fm.a.llciamento -no âmbito dQ Sistema Ffuanceiro da Habitação e 
dá outras providências; e · 

-Projeto de Lei do Senado n• !60, de 1992, de autoria da 
Senadora Júnia Maris~ que submete a nomeação do Secretário da 
Reoeita Federal ã prévia aprovação do Senado Federal. 

Os Projetas não reoeberam emendas. 
As matérias serão· incluídas em Ordem do Dia,. oportuna-

mente. ·- · . · 
O SR. PRESIDENTE IJiumberto Luoena) - A Presidência 

convoca sessão eitraordiDá.ri.a" a realizar-~ hoje. às 19h, com a ~--
guinte - - -- . 

ORDEM DO DIA .. 

Item único 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 248, DE 1993 
(Inclu!doem.Ordemdo Dia= termos 
do art. 172,·r, do Regimento Intemo) 

N" 4332, de 1993, ni.Casa de origem, que regÚlamenta o§ 
3• do "!'- 8~ ~ t>-,to <1:\s. D\SPosiÇõeS Constitucionais Transitórias, 
dispondo sobre a repataçãi> de natureza'ecónômica. (Dependendo 
de paréCei" da CoóiisSão de Assuntos Eronômi"'!~) · · 

O SR. PRESIDENTE (Hmriberto Lucena) - Está enoerra-
da a sessão. , ·-

··:- (~~s~iz~ie.~ifo.-iz"s.iBllim~:f: .. 

Ata da 18la Sessão, em 6de dezembro de 1994. 
4• Sessão Legislativa Ordinária_, da 49:' Legisla1!ll'a · 

- EXTRAORDINARIA-
Presidência do Sr. Lucídio Ponella 

. -

ÀS 19 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 9~ SRS. SENA- • ~0.-:-!uta!Jy ,M_ag~~ -:.J.,avpisier Jl.!.a!a:: I,evy Dias,:.Lonri-
DORES . . .. .• . .. . · . vai Baptista.- ·Lucidio Portella,-' •Magno Bacelar- Mansueto de 

Affonso Cama:rgo - Albano Fr.mco _ AleXandre CoSia _ Lavor,- Mm;o l$ciel-.MarluR!' P.iJ+to '-~Mauricio Cotrea- Mau
Alfredo Campos- Alulzio Bezerrn- Amir Lando _ Antonio Ma- ro.Benevides~Meira Filho- Moisés Abrno- Nabor Júnior- Nel
riz - Aureo Mello - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio _ César son Carneiro·- Ney Matanhão- Odacir Soares - Onofre Qilinan
Dias - Cid Sabóia de Carvalho :: Cootinho Jorge _ Dirceu Camei- Rachid Saldanha Derzi - ·~mundo Lira - Regina! do Duarte -
ro - Eduardo Suplicy - Epilácio COfeteira - Esperidião Amin - Ronaldo Aragão- Ronan Tito .. 
Fernando Henrique Cardoso - Flaviano Melo -Gilberto Miranda O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!la) - A lista de pre
- Guilheune Palmeira - Hugo Hapoleão - Humberto Lucena - sença acusa o comparecimento de 62 Srs. SenadOres .. Havendo nú
Hydekel Freitas= frapu:m Costa Júnior- Jacques Silva - Ja.t-b-as mero regimental, àeclaro aberta.a sessão. 
Passarinho -João Calmon- João França -João Rocha - Joaquim Sob a proteção de Deus, iniciamos nOsSos trabalhos. 
Beato --JÕD.ice Tristão- Josaphat Marinho- José Eduardo- José Sobre a mesa, requerimentos-que serão lidOs pelo Sr. 1 o Se-
Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- Júlio Campos- Júnia Cretário. 
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Sio lidoc os oegujntoo 

REQUERIMENTO N" 952, DE 1!1!14 
Senhor Pmidette, • 

· Requeremos mg&cia, nos tem1os do ut. 336, alinea b, do 
Resimento Im:mo, pora a MeDssagem n• 369, de 1994, que anto
riza a CODir.llaçio de op<DÇio de mdilo de US$400.000.000,00, a 
ser celebrada entre o BNB e o BID. . 

Sala das Sessões, em 6 de -de 1994.-Mauro Jle. 
Derides- Joio Rodla- Jonu Pinheiro-Jubas~
Magno BIIC<Iar- Ney Manuahão. 

REQUERIMENTO N" !153, DE l!lll4 
Requ~ urgência, nos tmnos do art., b, do Regimenlo 

JnJemo, pam · o Projeto de Deaeto LqJislativo n• 82194, que 
"Aprova a altmiÇio de coniiato de empmtimo acmda entre Fur
nas - Centmis El6tricas S.A. e um consótcio de bancos a!emies, 
pam traDsferirrecmsotlfinanceiros destinados à <:oasttuçio da Usi
na Nuclear Angm m para a Usina Nuclear Angm n, e aia comis
são de avaliaçio das atividades do setoc DIJCJem:''. 

Sala das Sessões, em 6 de dez<mb.to de 1994.- Mauro Be
nevides (PMDB)- Elperidlio Amln (PI'R) - Mamiclo Carrei
ra (PSDB) -Joio Rocba (PFL). 

O SR. PRESIDEN'IE (Lucídio Portela) - Os requerimen
tos sedo votados após a Ordem do Dia. 

Passa-se à 

ORDEMDODIA 
Item6nklo 

PROJEro DBU!IDACÂMARA N" 248, DB 1993 
(Incluldo em Ordem do Dia nos 1l!mloo do 

art. 172, I. do Regimento Jntemo) 

N" 4.332, de 1993, na Casa de o:tigem, que -· 
!amada o § 3• do ut. 8" do Ato das Disposições Coasü
tucionais Transitórias. dispaJdo """"' a ·10p0I~Çio de 
nstllitlZa econamiea. (Deper>dende de pore= da Comis
são de "-los E<on&mlms) 

Nos teonos do art. 140, b, do Regimento Jntemo, designo o 
nobre SeDada: <lilbe1lo Minmd& pom proferir pore= sobro a ma
tériaem..,bstih•içioàOynjssiode~Jlcml'miros (Pima.) 

. Nio estando ~te o Senador <lilbe1lo MiDnda, a Ptesi
d&ciuefua a matériadaOidemdo Dia, nos tmmosdo art.175,e, 
do Regimento Jntemo. · 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Partella) - Passa-se, agora, 
à votaçio do R~ n• 952 de 1994, de Uig&!cia, lido DO 

Expodie:Dte, pam a Mensagem n"369, de 1994. 
Em votaçio o requerimento. · 

Os Srs. s~ que o aprovam queiram P"'"'8 necet' sen~ 

18doo. (Pausa.) 
Aprovado. 
.Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da seguoda sessão ordinária subseqüente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Passa-se, agom, 

à votaçio o Requerimento n• 953 de 1994, de Urgência lido no 
Expodie:Dte, para o Projeto de Decreto Legislativo n• 82, de 1994. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra para 
erramjnbar a v<Xaçio. -

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Tem a palavra 
V. Ex•. 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pai:aencaminhar avo
taçio. Sem revisão do orador.)- Sr. Ptesidente, Sr's e Srs. Sensd<r 
res, aprovo esse requerimento. 

No proxim.o ano, se o Brasil crescer 7%, faltará energia elé
trica.. Os recursos são iDsuficientes pata tem:cinar as duas usinas e 
já que as obras da usina de Angm n estão mais adiantadas, está 
sendo feita a transposição dos recursos de Angra m P""' Angra n. 

Em o que tiDba a di=, Sr. Ptesidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteDa)- Em votação o 

requerimento. 
Os Sxs.. Senadoies que o aprovam. qoeir.tm permanecer sen-

18doo. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figuui 

na Otdem do Dia da seguoda sessão ordinária subseqüente. 
O SR. PRESIDEN'IE (Lucidio Portella) - Nada mais ha

vendo a ttatar, a Pzesid&lcia vai encenar os tmbalbos., convocando 
sessão exl!:ao<dinária a realizar-se hoje, às 19h10min, com a Se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 

PROJETO DB LBIOO SENADO N"S. DB 1994 
(InclWdo em Onlem do Dia nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Jntemo) 

De autoria do Senador Jutahy Mlgalhães, que disj>õe sobre 
a responsabilidad da empresa na prolllOÇão da saúde de seus em- · 
pa:gados e dá ootras providências. (Dependendo de pareceres das 
Comissões de Coustituição, Justiça e Cidadauia e de Assuntos 
Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Está encerrada a 
sessão. 

Ata da 1828 Sessão, em 6 de dezembro de 1994 
· 4• Sessão Legislativa Ordinãria; da 49" Legislatura 

- EXTRAORDINARIA-
Presidencia do Sr. Lucfdio Portella 

ÀS 19 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES 

Affooso Caou~Q~o - Albano Fmnco - Alexandre Costa -
Alftedo Campos - Aluízio Bezena- Amir Lando- Antonio Ma
riz - Auree Mello - Carlos De'Oirli - Carlos Pa1roelnio - César 
Dias -Cid Sab6ia de Carvalho- CootiJJbo Jorge -Dirceu Camei-

ro - Eduardo Suplicy - Bpitkio Cafeteira - Bsperidião Amin -
Fernando Henrique Cardoso - Flaviano Melo - Gilberto Miranda 
- Guilhen:ne Palmeira.- Hugo Napoleão - Humberto Lucena -
Hydekel Freitas- Jrapuan Costa Júnior- Jacques Silva - Jarllas 
Passarinho -Joio Calmon -Joí!Q França- Joio Rocha- Joaquim 
Beato - Jônioe Tristão..; Josapbat Marinho - José Eduardo- José 
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Fogaça -José Paulo Biso!- José Ricba- Júlio Campos- Júnia 
Marise- Jutaby Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias - Louri
val Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor- Marco Maeiel- Marluce Pinto-'- Mauricio~COil:êa~- Man
ro Benevides- Meiia Filho- Moisés Abrão - Na &>r Júnior- Nel
son Cameiiõ- Ney Mar.mhãO ~ Odacir Soares - Onofre- Quinan
Racbid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Regin.ildo Duarte -
Roualdo Alagão- Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamOs nossoS--tiiõalhos. 
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-

cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 954, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei de Cãmara n• 136, de 1994 
(n.0 4.801/94, na Casa de origem), que cria e trari.sfOJ:ma, no Qua
dro Pe=ente de Pessoal de Secretaria do Tn"bnnal Regioual do 
Tmbalho da 6• Região, os cargos que menciona-e dá ou!ras provi
dências. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994. - Mauro Bene-
vides (PMDB)- Odacir Soares- (PFL)- José Eduardo - (PI"B) 
-Jonas Pinheiro- (PI"B)- Mauricio Corrêa- (PSDB)- Espe
ridião Amin- (PPR). 

REQUERIMENTO N" 955, DE 1994 

Senhor Presidente. 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336. alínea h, do 

Regimento lntemo, para o PLS n° 160, de 1992. qUe submete a no
meação do secretário da Receita Federal à prévia. aprovação do Se~- _ 
nado_ 

Sala dss Sessões, 6 de dezembro de 1994.- João R<Jcba
(PFL)- Jonas Pinheiro- (PTB)- Epitácio Cafeteira- (PPR)
Manricio Corrêa- (PSDB)- Jacques Silva- (PMDB). 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os requerimen
tos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único: 

PROJEfO DE lEI DO SENADO N" 5, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, L do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutaby Magalhães. que 
dispõe sobre a responsabilidade da empresa na promo
ção da saúde de seus empregados e dá outras providên
cias. (Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de ASS"..!ntos SD
ciais). 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, desi@O o 
nobre Senador Cid Saboia dê Carvalho para proferir parecer sobre 
a matéria, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. . . ~ 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para 
proferir parecer. sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, o parecer presente já estava elaborado pelo Sena
dor Francisco Rollemberg, de tal sorte que vou fazer a leitura do 
mesmo, em substituição à Comissão de Constituiçãó,J ustiça e C i-

dedania, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1994, que dis
põe sobre a responsabilidade da empresa na promoção da saiide de 
seus empregados e dá outras providências. 

De autoria do ilustre Senador Jutahy Magalhães, o presente 
projeto de lei tem por fmalidede dispor sobre a resiJoDsabi!idede 
da empresa na promoção da saúde de seus empregados. 

Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposta alega: 

"As empresas devem ter ~ma obrigação social 
para com seus_ empregados e para com a sociedade 
como um todo. No Brasil são mais de quinhentos mil 
trabalhadores vitimados por acidentes de trabalho 
em cada ano, o que representa uma tragédia para 
milhares de famílias. 

AS despesas corif saúde e previdência repre
sentam milhões de dólares de gastos para os cofres 
da União. Esta situação precisa mudar e ser ameni
zada. 

A prevenção ainda é o melhor caminho, por 
is..."'' a Decessidade de adoção de medidas objeti.vas 
que tragam uma melhoria substancial das condições 
de trnbalho no Brasil". 

Inegavelmente.- a segurança e higiene do trabalho consti
tuem fatores vitais no que tange à prevenção de acidentes e na pre
servação da saúde dos empregados. Somente dessa maneira é que 
se previnem tanto o oofrimento humano quanto os -prejuíZos às 
empresas e ao próprio País. Trita:.:se,_ pois, de medida de grande 
alcance social que complementa o nosso Direito do Trabalho. 

Cabe-nos, entretanto. sugerir alguns repaD?s à proposição 
com o objetiVO-dti-aperfeiçoã-la. 

Nossa primeira observação refere-se ao artigo 1°, capot, 
onde se usa indevidamente a expressão "empregadores públicos". 
Se o objetivo era o de alcançar também o Estado, a expressão é 
inipi6pria e, ao mesmo telnpo, não.cOndiz com a ementa do proje
to. Melhor seria fosse usada a expressão "empresas pertencentes à 
Administração Pública lndireta". 

Merece igualmente reparo 0 inciso Vll do art. 3° que visa à 
redu< lo gradativa da insalubridade e sua extinção nos locais de 
traba.. .• o. Ideal seria o fim de toda insalubridade. Entretanto. é sa
bido que tal meta é impossível para algumas empresas devido à 
natureza do bem ou serviço por elas produzidos. Portanto.- preten
der, através de lei. o f:u:D de toda insalubridade no ambiente de tra-
balho nãó seria cõ:ildizente com a realidade. . 

Por fim, cabe-nos assinalar, o-Presente projeto é juddiOO, 
vez que não fere qualquer princípio do nosso direito positivo, es
tando ainda redigido em obediência às nonnas de técnica legislativa. 

_ Assim sendo, opinamos pela constitucionalidade.juridicida
de e boa técr:.ica legislativa do Projeto de Lei do Senado n° 04. de 
1994, com a~ seguintes emeiid3s: - -

EMENDA N• 1 - CCJ 

Dê-se ao a.t1.. 1°, CI!_Pi4, a se~te redação: 

"Art.- 1° As empresas, inclusive as pertencentes à 
AdministraÇão Pública Indireta, têm responsabilidade 
suplementar na promoção da saúde de seus empregados 
e obrigaÇão social e civil de protegê-los contra riscos à 
saúde no ambiente do trabalho". 

EMENDA N" 2 - CCJ 

Dê-se ao inciso Vll do art. 3° a seguinte redação: 

"VII- elaborar plano, que será submetido ao ár
gão do MiQist.é:rfo" do Trabalho até o dia 31 de dezembro 
de 1994. paro redução ·gfãdativã da insalubriéiàde nos lo-
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cais de trabalho, devendo sua execução não ultrapassar o Sem revisão do Oiador~) - Sr. Presidente, 0 projeto sobre 0 qual o 
=7~ de 5 'cinco) anos,·" s dor Cid s bo" de n--alh .. ~-- , ena ~ a "' ~ • o emruu parecer, em substituição à 

O parecer é favorável, com essas emendas, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - O parecer con

clui favomvelmente à proposição, com duas emendas que apresenta. 
A Presidência retim de pauta a matéria por falta de parecer 

da Comissão de Assuntos Sociais, nos tennos âo art. 175, e do 
Regimellto Intemo. ' 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Pass<-se, agora, 
à vobção do Requerimento n• 954, de Urgência, lido no Expe
dieme, para o Projeto de Lei da Câmara n• 136, de 1994. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pansa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se retere-figurará 

no Ordem do Dia da segunda sessão ordioária sribseqüente. 
O SR. PRESIDENTE (Lncídio Portella)- Passa-se, agora, 

à vobção do Requerimento n• 955, de Urgência lido no Expedien
te, para o Projeto de Lei do Senadon• 160, de 1992. 

Em votação. 
Os Sts. que o aprovamqueimm permanecer sentados. (pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Lncidio Portella)- Tem a palavra o 

nobre Senador Jutahy Magalhães. - ~ 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (I'StfB-BA. Pela ordem. 

Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, foi retirado de 
- pauta para receber parecer da Comissão de Assuntos Sociais. 

Pergunto à Mesa se a matéria voltará à Comissão de Assun
tos Sociais oo se aqui no plenãrio será solicitado que alguém, 
substituindo a Comissão, apresente o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- O parecer será 
dado onilinente em plenário. ~ 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Quando, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Lnc!dio Portella) - Amanhã, na 

sessão extraol:dinária. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lncídio Portella)- A Presidência 

convoca sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às 19h15min, 
cOmaseguinte: -

ORDEM DO DIA 

Item Úoi<O 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 83, DE 1993 
~ - (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autocia do Senador Jutahy Magalhães, que altera o art. 
48 da Lei n• 4.504, de 10 de novembro de 1964, para jlermitii are-
dução do imposto incidente sobre teu-as arrendadas. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos E<Onôm.i<Os.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Está encerrada a 
sessão. - -

(Levanta-se a sessãc às 19h12min.j 

Ata da 183a Sessão, em 6 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legislativ;;t Ordinári~ da 49a Legislatura 

- E.XTRAORDINARIA- ~ 
Presidência do Sr. Lucídio Portella 

ÀS 19 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo- Albano Franco ~'Alexandre Costa
Alfredo campos - Aluízio Bezerra- Amir Lando- Antonio Ma
riz- Aureo Mello- Carlos De'Carli- Carlos Pat.roclnio - César 
Dias- Cid Sabóia de Carvalbo- Coutinho Jorge- Dirceu Carnei
ro - Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin- Fer
nando Hemique OnOOso- Flaviano Melo- Gilberto Mir.mda - Gui-

. -lhem>e Palmeira - lfugo Napoleão - HumbeJ;to Lucena ..: Hydekel 
Freitas - Jiapuan Costa Júnior- Jacques Silva -~Jarbas Passarinho -
João CaJmon- João Prança- João Rocha c- Joaquim Beato - Jônice 
Tristão-Josapbat Marinho- José Eduardo-José Fogaça- José Pau
lo Bisol- José Richa- Júlio Campos- Júnla Marise- Jutahy Maga. 
lbães - Lavoisier Mala - Levy Dias - Louriv>l BaPtista - Lucídio 
Pate11a - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Maito Maciel -
Madoce Pinto- Mamú:io b.:rea- Mauro Benevides- Meira Filho
Moisés Alxão- Nabor J:lnior- Nelson Carneiro- Ney MaraJJhão
Odacir Soares- Ooofre Quinan- RadJid Saldanha Derli- Rainrundo 
Lira- Reginaldo Duarte- Ronaldo Amj;ão-Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo nú-
mero regimental. declaro aberta a sessão. -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso:rtrabalhos. 

· Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidos os_~guintes 

Oficio n• 763194 

Brss!Íia, 6 de dezembro de 1994. 
Senhor Presideme, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelê)lcia _pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, o Deputado SIMAO SESSIM 
para integrar. como titular a Comissão Especial Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória n° 706, de 11 de novembro de 1994 
(reedição da MP n• 653/94- revoga MP n• 701/94), que "autorira 
a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, 
em favor da CompaDhla de Navegação Lloyd Btasil.eiro- LLOYD
BRAS", em substituição ao Deputado Marcelino Romano Machado. 

Atenciosamente,..:. DepUtado Marcelino Romano 'Machado 
Líder do PPR ~ ' 

Oficio n• 764194 

Brasilia, 6 de dezembro de 1994. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de ;ndicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Deputados HUGO BJEHL e 
CARLOS AZAMBUJA para integrarem, respecttvamenre como ti-
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miar e suplente, a Comissão Especial Mista destinmrla a apreciar a 
Medida Provloória n• 707, de 11 de novembro de 1994 (reedição 
da MP n° 654194), que "ahem o art.. 4° caput, da Lei. n° 8..427, de 
27 de maio de 1992, que dispõe sobre a CODCeSS1io de mbvenção 
econtmica nas opemções de crédito rural", eDl substituição aos 
Deprtados Man:elino Romano Machado e Amaral Netto. 

Atenciosamente, - Deputado Mara:tino Romano Macba-
do,LlderdoPPR. -- --

Oficio n• 765/94 

IIIasllia, 6 de dezembro de 1994. 
Senhor Plesidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista RefODJ18dor- PPR, os Deputados ROBERTO CAM
POS e FE'ITER JUNIOR pua integmrem, IOSpeC!ivamente como 
titn1ar e suplente, a Comisslio Especial Misla destinada a apreciar 
Medida Provloória n• 708, de II de novembro de 1994 (reediçaõ 
da MP n• 655/94), que "dispõe sob!:e a aplicação dos direitos pre
vistos no ACO<do Antidumping e no ACOido de Subsldios e Direi
tos Compensatórios, e dá ou1ras providências", em substilnição 
aos Deputados Man:elino Romano Machado e Amaral Netto. 

Atenciosameme, - Deputado Mara:&no Romano Macha
do, Llder do FPR. 

Oficio n• 766/94 

Bmsllia, 6 de dezembro de 1994. 
Senhor Plesidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Refcmnador - i>PR., os Dep11ados ERALOO TRIN
DADE e LEOMAR QUINTANILHA pam integmrem, respectiva
meme oomo titular e suplente, • Comissão Especial Misla destina
da a apreciar a Medida Provisória n' 709, de 11 de novembro de 
1994 (reedição da MP n• 657/94), que "fixa critérios pua a pm
gressiva unilicaçio das tabelas de vencimentos dos servidores ci
vis, altera o Anexo n da Lei n• 8.237, de 30 de setembro de 1991, 
para implementação da isonomia a que se refere o§ 1° do art:. 39 
da Constituição, e dá outms p:avidências", em substib.lição aos 
Deputados Man:elino Romano Machado e Amaral Netto. 

Atenciosamente, - Deputado Mara:&no Romano Macha
do, Lfder do PPR. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - O expediente 
lido vai ii. publicação e serão feitas as substituições soliciladas. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I' Se
cretário. 

Silo lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N'956, DE 1994 

Senhor Plesidente, 
Requeremos w:gência, nos termos do art. 316, alínea b, do 

Regimento Intemo, pua o PLS 112/93. 
Sala das Sessões, em 6 de dezembro de 1994.- Mauro Be

nevldes- Odaâr Soares- Epiláclo Cafeteira- Magoo Bacelar 
- Jooas Pinbelro- Melra FDho. 

REQUERIMENTO N'957, DE 1994 

Nos termos do ar!- 336,-c, do RegimentO Jnle!no, ""l"ere
mos w:gência para apreciação do Projeto de Lei da Cimata n'l17, 
de 1994, que "Altera dispositivos do Decreto-Lei n• '127, de 28 de 
fevereiro de 1967". 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Mauricio Cor
rêa- Mauro Benevides- Magno Bacelar- Marco Maciel 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Portella) - Esses requcri
memos seri!o valados após a Ordem do Dia, na forma do disposto · 

no ar!- 342 do Regimento Interno. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
ItemÚoico: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'83, DE 1993 
(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 72, I, do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que ai
leia o art. 48 da Lei n• 4.504, de I O de novembro de 
1964, para permitir a redução do imposto incidente so
b!:e terras arrendadas. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Econômicos.) 

Nos termos do art. 14o, d, do Regimento Intemo, designo o 
nobJ:e Senador Ronaldo Aragão para proferir parecer sob!:e a maté
ria em substituição à Comissão de Assuntos Ecoo.ômicos. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. p.,. emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Projeto de Lei 
dO Se.JadO n• 83, de 1993, de autoria do nob!:e Senador JUTAHY 
MAGAlHÃES, acrescenta três parágrafos ao art. 48 da lei n° 
4.504, de lO de novembro de 1964, visando a reduzir o imposto 
tenitorial rural- riR incidente sob<e terras arrendadas a tiabalha
dores rurais. 

Dispõe o !rimeiro parágmfo proposto que lie o latifúndio, 
por exploração ou dimensão, for, por seu proprietáiio, amindado a 
trabalhadores rurais, o imPosto sob<e ele incidente será reduzido 
num pexcentual correspondente a três vezes o va1oc que pagaria a 
área arrendada. 

O parágrafo segundo eslabelece que o ammdamento poderá 
ser feito ao Governo Federal. que o SDbarrendará. 

E, fmaltnente, o pan\grafo terceiro determina que o an-enda
mento não seiã impedido por eventDais loteamentos de parte do la
tifúndio, prevalecendo para aferição da área amendável a extensão 
da área indivisa. 

Despachada _a matéria a esta Comissão de Assuntos Ecmô
micos, compete-lhe, nos temtos regimentais, deh'ber.!r em caráter 
tei:m;"lativo sobre a proposição. 

Nenhuma emenda foi apresentada no prazo regimental. 
É o relatório. 

Voto 

O projeto tem o evidente objetivo de estimular o aproveita
mento de teiiaS improdutivas, porém férteis, integrantes de latifún
dios, via incentivo fJ.SCal, consistente l!l1 redução do imposto tetii
torial rural incideate sobre terras ammdadas a tmbalhadores rurais. 

A Constituição de 1988 garantiu o direito de propriedade, 
assim oomo disp& que a propriedade atenderá a sua função social 
- Art. s•, incisos xxn e XXDI. No pertinente à propriedade mra1, 
sua função social é annprida quando atende aos requisitos de: 

a) aproveitamento IaCional e adequado; 
b) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente; 
c) obseiVância das disposiçl'es que regufum as relações de 

trabalho; 
d) exploração que favoreça o hem-eslar dos proprietmos e 

tmbalhadores- CF, art. 186. 
Não atendidos cumulativamente a todos esses requisitos, a 

propriedade rural deixa de Cll!!lprir sua função socia~ ficando pas
sível de desapropriação- CF, art. 184. 

Um dos elementos constitutivos da função social da pro
priedade rural é, sem dúvidas, a prOdutividade. 

Aliás, o legislador conslitllinte demonstrou boa dose de 
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preocupação com a improdutividade da tena, qu:mdo estabeleceu vel ao projeto: 
que· a lei garantirá tratamento e~ial à propriedade produtiva; 2° pronunciamento: Relator. Senador Áureo Mello, pela 
que é insoscetível de desapropriação para fms de reforma agrária a regularidade dos atos e procedimentos concernentes a proposição. 
propriedade produtiva; e que q imposto territorial rural tení •2• 
soas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção 
de propriedades improduti,-liS- C!·~ art. 153, § 4•. 

Como se vê. o ITR é um imposto sobre patriiDÔDio, que tem 
por escopo funcionar como instrumento de política agrária. Assim. 
cabe ao legislador, atento ãs <tiretriz<:s constitucionais, graduar o 
tributo de foona que as propriedades improdutivas sofram maior 
gravame f!SCal e aquelas que apresentem bons níveis de produtivi
dade sejam incentivadas mediante redução do ônus tn'botário. 

Em face dessas considerações, emendemos ·que o projeto 
em exame se ajusta plenamente às diretrizes c:)e política agrária e 
tn'botária, IliZão pela qual nosso parecer é pela sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Pre:;idente. 

O SR. PRESiDENTE (Luádio Portella) - O parecer con
clui favoravelmente à proposição. 

A matéria ficar.i sobre a mesa dunmte cinco sessões otdiná
ri.as, a fnn de :receber emendas, nos ten:nos do art. 235. n. do Regi
mento Intemo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portellii)- Em votação Re
querimento n• 956, de 1994, de Urgência, lido no Expediente, para 
o PLC n• 112, de 1993, que altera o art. 19 da Lei n• 6.001, de 
1973. 

Em votação. 
. Os. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária .>Ubseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Passa-se, agora, 
à vota:ã<J do Requerimento n• 957, de 1994, de Urgência H ' "' 
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 117, de 19~. que 
altem dispositivo do Decreto-Lei n° 227, de 21 de fevereiro de 
1967. ' -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento~ a matéria a que se· refere figw:ará 

na Otdem do Dia da segunda sessão ordinária Stibseqúéille.-

0 SR. PRESIDENTE (Luádio Portella) -Nade mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 

·para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1· 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(Jnclnido em Ordem do dia nos termos do 
art. 375, WII, do Regimento) 

Votação, em tnmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n• 250193 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente L TDA. para 
explorar serviço de tadiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, estado do Rio Grande do Sul, tendo Parece
res, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação: 

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, fuvorá-

PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 45 De 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legisl~ti· 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados), que ap> 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Lt,c 
pra explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Ci
dade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição a Comis
são de Educação. 

r' pronundamento: Relator:' Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto. 

zõ pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à pro
posição. 

.a-
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO W 46, DE 1193 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento interno) 

Votação. em tumo único, do Projeto de Decrt":to Legisla
!ivo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos P··pu14dos), que 
aprova o :tto que renova a permissão outorgac~ ·"";"§.dio Frater
nidade l . para explorar serviço de radiodi.t .... --.o sonora em
freqüência modulada na Cidade de Araras, Estado de São Pau
lo. tendo 

Parecer, proferido em Plenário em substituição à Comissão 
de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas_ Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro
posição. 

- -4-
PROJETO ~.,DECRETO LEGISLATIVO W 41!, DE 1993 

(inch!ldo emOr<lem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Regi]Dento interno) 

Votação, em tnmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264193 na Càmara dos Doputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rãdio Jomal do Brasil LTDA .. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modu
lada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 
pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador Áureo Mello,. 
em Sllbstituição a Comissão de :Ed;lcação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos__ e procedi

mentos concernente~ à proposição. 

.-S. 
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N• 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento interno) 

Votação, em turno único, do P!ojeto de Decreto Legisla
tivo n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão àa Rádio Litoral LTDA. 
para explorar serviço de rediodifusão soilora ezn freqüênc_ia mo-
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dulada na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
Parecer, proferido em Plenário em substituição a Comissão de 
Educação. 

1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando~ favor.í
vel ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro .. 
posição. 

PROJETO DE DECREIO lEGISLATIVO N" 50, DE 1993. 

(Incluído em Onlem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Intemo) 

Votação, em tmno 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 Co
municação Ltda., para explomr sexviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Banazópolis, estado do Par.má, tendo 
Parece< favOiável proferido em plenário, re!atoc Senador José 
Eduanlo, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Oidem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Intemo) 

Votação, em tmno 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 Gra.D.de Lago 
LIDA. pam explorar serviço de radicdifusão sonma em onda mé
dia na Cidade de Santa Helena, Estado do Panmá, tendo Pareceres 
favoráveis, proferidos em Plenário, em substituição a Comissão de 
Eduaação: 

1° prouunciamento: Relator: Senador Ney Mar.mhão; 
2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo. 

pela regularidade dos atos e procedimentos concemc_mtes a propr· 
sição. 

-li-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Oidem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Intemo) 

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a concessão outoq:ada a Paquetá Empreendimentos LIDA. 
pam explorar seiViço de I3diodifusão sonOia em ouda média na 
Cidade de Floriano, estado do Piauí, tendo Parecer favorável pro
férido em plenário , relator. Senado!- Ney Mar.mhão, em substitui
ção a Comissão de Educação. 

-9-

PROJETODEDECRETOLEG!SLATIVO N"7,DE 1994 

(Incluído em oroem do Dia nos termos do 
art.375, Vlll,doRegimentolntemo) 

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•7, de 1994 (n•308J93,naCâmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida a. Rádio Cultura de Tunb6 
LIDA. para explorar serviço de I3diodifusão sonma em onda mé
dia na cidade de Timb6, estado de Santa Catarina, tendo Parecer 
favorável, proferido em Plenário, Relator: Senado!- Meú'a Filho, 
em substituição a Comissão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

(Incluído em Ordem de Dia nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 9, de 1994 (n• 301193, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à- Rádio e TV Tapaj6s 
LIDA., pata explorar sexviço de I3diodifusão de sons e imagens 
(Televisão) na Cidade de Santarem, Estado do Pará, tendo parecer 
favorável, proferido em plenário, Relator Senador Dirceu Camei
ro, em substituição à Comissão de Eucação. 

·11· 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N' 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Intemo) 

Votação, em rumo 'Único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n' 297193, na Câmara dos Depotados), que aprova 
o ato que outorga permissão a Fundação Pe. Utbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüêocia mcxlnlada, 
com fms exclusivamente educativos. na Cidade de Novo Hambur
go; Estado do Rio Gciilde do Sul, tendo Pareceres favor.\ veis, pro
feridos em Plenário, em substituição a Comissão~ EducaçãO. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador João França. favor.i
vel ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela re
gularidade dos atos e procedimentos concementes à proposição. 

-12-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos Termos do 
art. 375, Vni, do Regimento Intemo) 

Votação, em tiuno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n'J1, de 1994 (n• 265193, na Câmara dos Depotados),que aprova 
o ato que renOva a permissão outorgada a S..A. Rádio Ven:les Ma
res, para explOiai' serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, tendo Parecer 
favorável, proferido em Plenário Relator: Senador Dirceu Camei- · 
ro, em substituição a Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 12, DE 1994. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fuodação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar setviço de radiodifusão sOn<i:a' ein freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo Pareceres 
favoráveis, proferidos em Plenário. Relator Senador Meira Fllho~ 
em sobstituição à Comissão de Educação: · 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
2° pronuoci.ame"b:to: pela regularidade dos atos e procedi-

mento concernentes a proposição. -· -

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°18, DE 1994 
- (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, vm, do Regimento ln temo) 

Votação. em lllmo lÍD.Íco, do Projeto de J?ecreto Legislativo 
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n• 18, de 1994 (rt' 252/93, na Câmaia dos Deputados),que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada a Rádio Aiaguaia L TDA. 
para explorar serviço de rediodifusão, sooora em onda média na 
Cidade de Araguaína, estado do Tocantins Parecer favorável pro
ferido em Plenário Relator. Senador Carlos Patrocinio, em substi
tuição a Comissão de Educação. 

-15-

PROJETODEDECRETOLEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art- 375,Ill, do Regimentolntemo) 

Votação, em tumoúDico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 199 de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada a TV Tocantins LIDA. 
para explorar serviço de mdi.odifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Anápoles, Estado de Goiás, tendo Parecer favo
rável proferido em plenário, Relator. Senador Carlos Patrocinio, 
em substituição à Comissão de Educação. · 

-16-

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de mgência nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento Intemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tiw n• 213, de 1994 (n• 327/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Montanhês de Botelhos Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de Botelhos, Estado de 
Minas Gerais, tendo Parecer favorável, proferido em plenário 
Relator: Senador Hemique Almeida, em substituição à Comis
são de Edocação. 

-17-

PRO.IETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24 DE 1994 

(Em regime de mgéncia, nos termos do 
art. 375, VIll, do regimento Intemo) 

Votação em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 32&'93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pemrissão à Fundação de Ensino Superior do 
V ale do Sapucai para executar seiViço de raiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci~ 
dade de Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, tendo Parecer fa~ 
vOI:ável proferido em Plenário, Relator: Senador Lucidiq Portela,_ 
em substituição A Comissão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 62. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
doart.375, VIll, do Regimento lutemo) 

Discussão, em rumo úDioo, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62. de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos 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. Estado de Mato Grosso. (De· 
pendendo de pa:rccer da Comissão de Educação) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos 
doart. 375, VTII. do Regimento Interno) 

Discussão, e:ttilurn:o único, do Projeto de Decreto Legis-

lativo n" 64, de 1993 (n• 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renOva a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
EmissoraParanaense S/ A para explora.rserviço-cleradiodifusãode 
sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Estado do Para~ 
ná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-20-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos . 
do art- 375, VIll, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo úDico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda.. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Mariana, Estado de Mmas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

-21-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•8, DE 1994 

(Incluído em Chdem do Dia, nos termos 
do art- 375. VTII, do Regimento Intemo) 

Discussão, e~ turno único, do Projeto de De~ Le-:: 
gislativo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmara dos Deputa
dos). que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltcla., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada- na cidade 
de Paulo Afonso, Estado da Bahia (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) 

. -22-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"20,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia., nos termos 
do art.375, VIll, do Regimento Intemo) 

Discussão, em turno único;- do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 20, de 1994 (n" 266/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato_que renova a peimissãO outocgada à. Rede 
Nova Terra de Radiodifusão Ltda .• atualmente denominada 
Rede Fênix de Comunícação Ltda., para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqüência-modulada na cidade de São 
José dos Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos 
do art. 375, VIll, do Regimento Intemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 21. de 1994 (n• 292/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Inde
pendente de A_rcoverde Ltda .• para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em frequência modUlada na cidade de Arcoverde9 
Estado de Peroa,mb_l,l,_cO. (D~pendendo de parecer da Comissão 
de. Educação.) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"~.DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VDI, 
parágrafo úDico, do Regimento Intemo) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 26, de 1994 (n° 344193, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que outorga pemrissão ã Rádio Campos Dourados pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
FM Ltda-, para explorar serviço de xadiodifusão sónora_em fre- -cidadaniaeDiretora-) 
qüência modulada m cidade de Medianeira, Estado do Panmá. -30-
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) -

-25-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39. de 1994 

(Incluido em Ordem do Dia, nos termOs 
do art. 375, VIII. do Regimentó Intemo) 

Discnssão; em nnno llnico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outmga pemrissão ã Rádio Sem. Negra FM 
Ltda-, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-26----

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia nos temlOS _ 
do art. 336, b, do RegimeDlo Interno) 

Votação, em tnmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n° 22J/92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortogtáfico da Ungua Portuguesa, assinado em 
Lisbca, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat marinho, em substib.lição à Comissão de Relações Exte
riores e Defesa NacionaL 

-27-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 3, DE i994:c'l'f
(E:[n regime de urgência. nos termos do-

art. 336, b, do Regimento Intemo) 

DiscUssão, em turno úxúco. do Projeto de Resolução n° 3,. de 
1994-CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comissão 
Parlamentar ConjuDla do Mercosul (Dependendo de parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-28-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"-122: DE 1993 

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

~1r.amitando em conjunto C()J;D,O Projeto de Resolução 
n•94,de 1994) 

Discussão. em-tõiuo útiico, do Projeto de Resolução n° 
··122. de 1993. de autoria do Senador Marco Maciel. que cria a 
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres 
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Dire. 
bi'a.) 

-29-

PROJETO DER?SQLUÇÃO N' 94, DE 1994 

(Em regirite de urgência nas teimos do 
art. 336;o, do Regimento Interno) 

(framitaD.do em conjunto com o PrOjeto de Resolução 
n• 1;!2, de 1993) · - - -- ----

Discussão, em tnmo únicO~ do Projeto de Resolução D.
0 94, 

de 1994, de autoria do Senador Cootinho Jorge, que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal. transformando a Comissão de 
l~ucaçfio em Comissão de Ed1Jçaçáo, Qência e Tecnologia. (De-

OFÍCIO N" Sln, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Intemo) 

Ofício n• _snz, do 1994, ®_Senhor Presideme do Banco 
Central, encaminbaodo ao Semeio Federnl sofu:itação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letxas 
Fmaoceims do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destina
das à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de paracer 
da Comissão de Assuntos Econômlcos.) 

-31-

PROJETO DELE! DACÃMARA N" 13, DE 1991-
.- ---- . COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo llnico, do Projeto de Lei da Câmara n• 
_ 13, de 1991-Complementar (n•223f90- Complementar, na Casa 

de origem), que regulameota o § 2° do art. 171. da Constituição Fe
d~ dispoodo solre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da Constituição F~ e dá 
ouiias providências, tendo 

Pareceres, oobn"' 49 e88,de 1991, da CoÍDissão 

- de Constituição, Justiça e Cidrui!;mia, 1° pronuncia
mento: favocl.vel ao Projeto. com as Emendas de n~ 1 a 4- CCJ~ 
que apresenta; 2° pronunciamento: cont.I:ário às Emendas de nd> 5 
a 17. de Plenário. 

-32-
PR.OJETO DELE! DA CÃMARA N" !~,DE 1991-

coMPLEMENTAR.. -

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. I n, I, do Regimento Intemo) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara D.0 

1~. de 1991 - Complementar (n° 60/89-Complementar, na 
Casa de origem). que disciplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição 

- Federal tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são -de AssUntos Econômicos, Relator: Seruldor Meira Filho, 1° 
pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° proounc:iamento: fa
vorável à emenda de Plenário. (Dependendo de parecer sobre as 
emeudas apresentadas perante a Comissão.) 

-33-

PROJETO DELE! DO SENADO N"27, DE 1991-
COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo llnico, do Projeto de Lei do Senado n• 
~7, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Maosneto de 
Lavor, que regulatnenta o § 3° do art. 192 da Constimição Federal. 
que dispõe sobre a cobtança de juros reais máximos, e dá ootxas 
providências, tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maraobão, em sabstiluição à Comissão de Assuntos Econô
mlcos. 

-34-
REQUERIMENTO N" 484, DE 1994 

Votação, eni tllmoúnico, doRequerimenton•484,de 1994, 
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do Senador Muro Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Presidente e do Seeretário do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Manro Morelli, Bispo 
de Dllque de Caxias e Doutor Herllert de Souza (Betiuho), para 
prestar, perante o Plenário do Senado Fedem!. esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Bxasil, especialmeute nas 
regiões mais pobres? e apresentar as sugestões e medidas que o ór
gão proporá ao Senhoc Presidente da República, com vistas a en
frentar Ião grave questão. 

-35-

REQUERIMENTO N" 858, DE 1994 

Votação, em tumoúni~ doRequerimenton°858,de 1994. 
do Senador Eduaxdo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 95, 
de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre a divulgação dos princi
pais devedores juntO à Secretaria da Receita Federal. ao Ministério 
do Txabalho e Previdência Social e Caixa Econômica Federal e dá 
outtas providências. 

-36-

REQUERIMENTO N" 860, DE 1994 

Votação, emb.lmoúnico, doRequerirnell1on°860, de 1994. 
do Senador Eduaxdo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 349, 
de 1991, de sua autoria, que extingue disposições legais que asse-
guram a prisão .Special. · 

-37-

PRO.iETo DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nós rermos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) ~ 

Discussão, eni tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
151, de 1992 (n• 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
extinção da contribuição sindical a que se referem os arts. 578 
a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá. outras provi
dências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduaxdo 
Suplicy, favorável ao Projeto, com Emendas n"' I e 2, que apre
senta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. (Depend
endo de parecer sobre a Emenda n• 3, de Plenário.) 

-38-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 83, DE 1994 

(Jncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, n, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em tum.o único, do ProjetO-de Lei do Senado n° 
83, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo, que pronoga a 
vigência da Lei n• 8.199, de 28 de junho de 1991, revigocada pela 
Lei n• 8.843, de 10 dejaneiro de 1994. (Dependendo de parecer da 
Comissão_ de Assuntos Eco"Qmjco~) 

-39-

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N"30, DE 1991 

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

(N" 3.107/92, naquela Casa~ de autoria do Senador Mauri
cio Cotrêa. que regulamenta a proflSsão de- ortopústa e dá outras 

providências. (Dependendo de parecer da Comissão de AssUntos 
Sodais.) 

-40-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 248, DE 1993 

(Jnciuido em Ordem do Dia nos termos do 
art.172, L doRegimentointemo) 

N" 4.332, de 1993, na Casa de origem, qu~ regulamenta o§ 
3' do art. g• do Ato das Disposições Constiblcionais Txansitórias, 
dispondo sobre a repaxação de natureza econômica. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Econômioos.) 

-41-
PROJETO DELE! DO SENADO N" 73, DE 1991 

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

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe so....., 
isenção do Imposto de Renda para bolsas de esbldo de mêdicos ,,._ 
sidentes e reiDllilei3Ção de estudantes em estágio para complemen
taÇão de estudos universilários: (Dependendo de pareoer da Co
missão de Assuntos Econômic:os.) 

-42-

MENSAGEM N"314, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

(Jncluido em Ordem do Dia nos termos do· 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em tomo único, do Parecer n° 237, de 1994, da 
Comissão de Constiblição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 314, de 1994 (n• 899/94, na origem), de 24 de ooblbro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
delibexação do SenadO a escolha do Senhor Valdir Righetto. fora 
exercer o cargo de Ministro Togado do Tn'buual Superior do T·~
balho. 

O SR. PRESIDENTE tLucldio Portella)- Está encen-ada a 
sessão.-

(Levanta-se à sessão às 19h15min.) 

ATO DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N"368, DE 1994 

Altera o Quadro de detalhamento da despesa 
do Prodasen. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regimentais e regulamentares e, com base no dispos
to no § 2° do art. 57, da Lei n° 8.933, de 9 de novembro de 
1994, resolve: 

Art. 1• Aherar o Quadro de Detalhamento da Despesa -
QDD. da Unidade 02.103- Centro de Informática e Processamen

~ to de Dados do Senado Federal- Prodasen, na forma do Anexo a 
este Ato. 

Art. 2' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Fedexal, 2 de cleZembro de 1994. - Senador Hum

berto Lucena, Presidente. 
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02000 - SENAOO FBIEIW. 
02103 - CfNTIIO DE INI'OIIMÁTICA E PAOCESSAMENTO DE DADOS - PRODASEN 

n• 1 oo 
CIÉXTO SUI'lEMENTAII ANEXO I AS CAL 

CAIIICfLAIIENTD 

CODIGO ESPECJFICAç.\1) NATUREZA FT DETAl.HADO TOTAL 

010070024.2028 ~E COORDENAÇI.O ODS SERVIÇOS DE 3.1.90.11 100 1.6!50.000 1.660.000 
INFOIUÚ-TlCA 

01007002 • .202L0001 MAHUTENÇAo 00 CENTliO DE INFOIIMATICA E PROCES- 3.1.90.11 100 1.660.000 1.660.000 
SAMENTO DE OAOOS 00 SENAOO FB1E1W. 

R. 1 00 

CIÉXTO SUI'lEMENTAil ANEXO li FISCAL 

SUPI.EMENTAÇACI 

CODIGO ~ NNTUREZA FT DETAl.HADO TOTAL 

010D'l'OD24-2021 ..-sTRAç.\1) E COOROENAç.\1) OOS SERVIÇOS DE 3.1.90.13 100 960.000 . 1.660.000 
INFOIUÚ.TICA 3.1.90.16 100 soo.ooo 

010070024.2028.0001 MANUTENÇlO DO CENTRO OE INFORMÁ TfCA E PROCES- - 3.1.90.13 100 960.000 1.660.000 

SAMENTO OE DADOS DO SENADO FEDERAL 3.1.90.16 100 600.000 
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ATO.DO DIRETOR-GERAL N" l43,DE 1994 

O Diretor..<Jeral do Senado Fedenl, no uso da atriooição 
que lhe foi conferida pelo art. 10 do Ato do Presidente n• 252, de 
1993, e tende em vista o que consta do Processo n•002.010193-3, 
resolve: 

Homologar, pma fins do disposto no ar1igo 20 da Lei n• 
8.112, de 1990, a avaliaçllo de desempenbo dos seguintes servido
res em estágio probatório: 

Nome do (a) servidor {a) 
Atila Cesetti 
João Francisco Costa Meirelles 
Edgar Benício Rosa 
Cinthia Teles Peter Silva 

Matricula 
4.806 
4.827 
4.833 
4.840 

Média Final 
188 
175 
186 
188 

Femandes Tomyoshi Talamo 
Iiliane Cunha Meodonça 
Danilo Rw:ik Periquito Sad 
Ana Beatriz G.A. Táveim 
José WellingtonA.M. Amado 
Máicia Lemes da Silva 
Máicia Carneiro Filippi 
Naim Maria de Araújo Bomfim 
Iiliane Claret c.c. Matais 
Viviane Rocha Resende 

4.844 
4.857 
4.858 
4.860 
4.862 
4.853 
4.863 
4.866 
4.867 
4.868 

185 
188 
188 
185 
188 
188 
176 
179 
174 
184 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1994. - Manod Vilela 
de Magalhães, Diretoc-Geral. 
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CONGRESSO NACIONAL 
(*)RELATÓRIO N" 4, DE 1994-CN 

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRIT(l 

-BRASÍLIA-DF 

_ . . C!'iada através do Requerimeoto n• 493191-CN, "destinada a investigar as causas e di-
. meosões do atraso tecnológico nos processos prodntivos da indústria brasileira, bem como nos pro
cessos de pesquisa e instituições de eosinoe pesqnisa do Brasil". 

EMENDAS" APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA, 
DESTINADA A EXAMINAR E EMI'riR PARECER SOBRE A 
MEDrDA PROVISÓRIA N". 728, DF :tf; DE NOVEMBRO 
OE 1994, QUE "01SP0E SOBRE O "hLOR DO SALÁRIO 
MINI MO, ALTERA DISPOSIÇOES DAS LEIS "N• 8.212 E N• 
8.213, AMBAS DE 24 DE JULHO DE 19111, E DÁ OUTRAS 
PROVIDêNCIAS", (Reedição da MP n• 679/94): 

CONGRESSISTAS 

- - Deputad<> ARI'IALDO FARIA DE SÁ. . . • • 016 

Deputado JOSE MARIA EYMAEL ... _. . . 004 

Deputado ODELMO LEÃO .... -··.. •. . . 014, 015 

Deputado PAULO PAIM. . . . . • • • • . . . • 001. 005, 006, 008, 
009, 010, 011, 012, 
013 

Deputado VALDIR CQLATTO ..•.....• · 007 

Deputado VICTOR FACCIONI. . . . . . . • . 002, 003 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado·Federal 

MANOEL VlLELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Seoado Federal 
AGACIELDASJL VA MAlA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL· 
' ' ' ' > •• J • ~ 

Diretor Executivo 
Impresso sobrespoosabilidad da Mesa do~ Fecbal 

LUJZ AUGUSfO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor AdnüDistndivo · 

ASSINATURAS 
Semestral -::::-~~~~-- R$ 23;54 
Timgem: 850 exempbres LUJZ CARLOS BASTOS .. · .·• 

Diretor Industrial 
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0000:i. 

MEDIDA PRpVIsÇRIA ~8. de 25.de I10VEJI11bro <;lq 1994 

(DO POOER EXECuilvO) 

E~Eiiii)A MOOIACATIVA 

"OispÓo sobre o valor do salário mlnimo, 
altera dispositiws ~ Leis n"s_ 8.212 e 
8:213; ambas de'24 de julho de 1991, e 
di outras providências." ' ' ' ' 

Dê-se ao artigo 1" a seguinl8 radaçiio : 

Alt 1•- A partir de 1" de dezembro de 1994, o salário. minimo sen!i 
fixado em R$100,00(Cem reais), RS 3,33 ( Três reais e trinta e três centavos) ãnlrios e 
R$,046(qúarànta e se,is centavos) horários. ' ' ' '' ' 

· l>arágra'o Primeiro. O disposto ma artigo aplica-se ao bel l8fk:ios de 
pt estaçilo a>nlinueda de Pravii!éncia Social. ' 

JUS'nFicATIYA 

O salário mínimo no Brasn, acha-se, atualmente, por rãiça de ragras 
de canvorsAo edotadas pelo Plano Real, em somente R$70,00.Trata-se de um dos 
valores mais baixos de sua história, e o mais baixo dos últimos 4 anos: em outubro de 
1991, o salário mínimo efetivarriente pago chegou a US$99, e. em maio de 1m foí de 
US$80. Com um salário mfnimo nestes patamaes, fica comprometida a sotJnovívêneia 
da dasse lrabalhadora manos favcrecida, espacialmente em faca dos aumento$ de 
preços verificados desde a antrada em vigor da URV. A nossa proposta é de que em 
'dezembro de 1994 este valor atinja o valor de R$100,00. Embora nAo esteja 9>Cplicito na 
MP 728. e para que nAo haja dúvidaS, fica garantido, aos beneficiários da Previdência 
Social, o ruajusllt dado ao Salário mínimo. 

SALA DAS SESSOES, 29 DE NOVEMBRO DE 1994 . 

. ~~~lll.o -:ti f\\ M 
~T/~5 -
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L APRESENTAÇÃO DE. E!\lf;:NDA.S 

r 2 ,.... .. sutr......... 3 
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:lJSTIFICATIVA 

·o' Art' .. ~ da Piodida PioviBÕriá altera o Ai-ta 3D d8 'Lai. 8.212 ds 24 do 
julho do 1.9917 qua di8pl5e 8Cibl'll a organizaçAo e o custeio da Saguridada Soclâl. 
O t'Oforido artigo 30 Dl!ltipul.a 8 data da racolh~to das contribuiçl\ee sociaiS 
davi.doa i: Soguridada Social, cuja arrecadaçlo rica a cargo da Instituto Nacional 
.do Seguzo -5ac.ial. - ·INSS. 

· Pràtencss a l'tOO.ida Prvia6ri8 BStabelacor o recolh.t.anto da -contribuiçao 
'incidiunfà sài:irO a rBâ.Dn-açllo paga 8os trabo.lhadores a. geral a&~ja &tatuado no 
dia 02 do .h .ae9ui.tlta ao 'de cohipdtOnc:Ia darpllo ~to. Obsarvo-au, contudo, 
~ a Coneolldaç&J das leia do Trabalho clota1'td.na c:p1 o ~ dos salirios 
poduri """ llfetuado ·ati a 511 dia útil do .OS .. .,...,JOOta .O 'da ._..,uva ~,:;.,~ 
ela. Asai~~ IS8Cldo poder..:JS nlS defrontar COI ta quadro • cp~ a contribuiçlo po-

dará ser recolhida aoe COfres •do· INSS ·.rtaa _,_, do salário aobra o tpJ8]. incido 
tor sido pago ao trabal.J:llldor. Nesta caso, poder-ae-ia discutir a conafrl.tu::ionall
- da l'lodido Provisória, aiéoo da .rato inoqu!voco do que trata grandoa diriculda 

. daa operacionaia para as Gllpreaas • goral. . 

_'Por .todo 0 .oXpoota, ea~ propondo a' !SUprassAo çb art. ~.da Plad~l~' 
Provis6ria Vala ressaltar qua, nesta caso, a &Upressia ~ ~ia o ·~-
80 111 do· art. 30 que protanda tari:Jid a llll.ldança da. data dlt rocol.hlJiànto do. con
tribuiçlo incidente sobre a· ·valor da produçio o ~ufa pol~_P.ror:tutor ~ral ou con 
aignat.ário, adquirente ou cooperativa. Tal procech.IIIOilto ea JUBt.ifi!=arl4 ~ uaz 
qua, tradicionalmente, principal.manto por .ot!vos operacionais. o recolhl.lllento de 
aA'Iba3 aa contribuiçl5ea U. sido fixado na mesma data. 

--·- ------~ 

1 ::J ..-..... z ~] ....... ~ ... -..... 3' 4_ -x-,. _.,~ 

--1 

r;-~;;·-~-· 1 

. ' . . . 

~-·---~-·--------------
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r.---------------------------~--------------------------, 

I Acreecanta-• _. Art.. 2i1 da lkti.da Praviaõr.ia, .._ radlçBD- preposta 
., Art. 3D da Lili nD' 8,.212, da 24 da julho da 1 ... 991. caa a radaçiD dada prda: Lei 
na 8.260., de os da j..UO da 1.993, o eaguinte i.n::iao , onde Cd.lber: 

•Art. 30 ................................................................ . 

··:::ci~>·:·b·.d:·;:..·······~·:.:.::·····;.;·;.;.;;.;.;·;:.;.t::·~-
dar.inidas pelo Art.. 21! c111 La1 n8' a .. B&t, da 28 dlt ~ dlt 1.994., reco:u.dD -
contrfhtdçlli- • q~.a - rul"ara o ~ artigo ati o oitavo dia do ... MgUinta 
.. c~oo~. 

:DSTIFICATIVA 

. O Art. 211 ds IIIBdi.dlll ProU'isôria ~ pua o dia 02 dlt cm. 
.los, ao invés do dia 00, cc.l ara antàri.or.mta, o ~ dll ~ 
aaciai. dila ...,.. para a Ssguridada Sociel. .. 

Eata .rtecipaçi!lo é cpuraci~ .iJIIpoe:aivol. de -.r cimarvadll, 
~peha"""'~ • .._.... __ 

Aa:Jia,~.- cuObCAAcia c.- o ~ dirann::iado previsto no 
A~. 179. da. Constituir;Ao para • 11icro e pequenas 811Pr&SBS, astou ~ 
~ . .....-, CFJ11 ~ aeja acolhids: .. 

------uJJ;i~.-- --------------------
·-·--.----~-------~--- ----

HP0072S 

liPRE'SENlliÇli DE EMENDAS 
00004 

~29/1-,~,~- ~~·------------~-------------------~ ~ S4 I . Ef!ENDA a I'IEOIA PROVISORIA NO n• de 25/11/94 

-~------~------~------~-------~---~~---------------~ r tO·- •o-- •0----- •{ii-- •o----- I 
G7o";:=J L.c ___ -__ ~::::~~----------_·_-__ :::.._-:_---__ ---__ ---__ -_---__ "-_-__.'_---_~-:_-::-::J ...... .___. 
~----------------------------~--------------------------, 

r. Acrescentar-ao ao Art.. 2R o seguinte parigraf~ único: 
"Art. 2a• 

§ Onico - fts •icrca•prasaa • as eaprea•a 

de pequeno port•, asai• d•finidaa pelo arL 

2m de Lei 8.964 do 28 de aarço da 1994 7 r~ 

colharlo.ae contribuiçe•a a que se r•f•r• 

o art. 30 da Lei 8.212, de 24 da julho da 

1991, ati o oitavo dia do •Is aagainta ao 

da co•patOncia. 

:JUSTIFICATIVA 

- praaonta ••anda vida definir u• prazo razo&val da rac~ 
lhi•anto do INSS, para as •1crooapreaes a as o•praaas d~ paquano po~ 
ta, par•itlndo o runcionaaanto adequado delas. 
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HF"0072:S 

00005 
MEDIDA PR0111S0RJA N"728, 25 de- DE 1994 

(DO PODER EXECUTl\10) 

"'isp::e scbr8 a valar do - miníma, 
. altera <ispasilivas das Leis ..... 8.212 .. 
8.213, -de 24 dll julhO de 1991, .. 
déauii'IIS ~. 

· · 5upo ír1 "" no art. 3", na - Pi<Niaácia 7211194, o ini:ãoa 
III do paáyláu únia> do art 106, com a radoçlo- pela Lei 8.870, de 15 de 
abrilde1994. 

JUSTIFICATIVA 

Aalldi!anKJS que deve oor ~ a d8c!araçAD - pela 
Minisléim Pública procarüzada nas moldes da radoçlo ..- da Lei a -
madifa:ada. ....a vez que IDdo as dacunOniDs a as pnMdênc:ias ll!igiJis pa11 a 
cai~ de -c:ias ficariml_...,. na mAa da Pra'tidiiiCia Saciai. que 111m 
sempre a última palaVra sobra o •accn"lEic:Ai&"ICo ou niq .de tais. dQcDnanlos 
UXI4Ji t:Jbalól KJ:s. 

Saladas Sess6es. 29 de novautNode 1994. 

HP0072'S 

MEDIDA PROVISÓRIA N"728, 25 da na-.. DE 1994 

(DO PODER EXECUTIVO) 

"Díspile salnl a valor do - minimo, 
altera dispositivos daS Lois II"S 8.212 a 
8.213, anilaS da 24 da julho de 1991. a 
dá ourras providênciaS." 

EMENDA MODIFICATIVA 

AIIBriH8 na art.3" da MP 728194, a radoçlo pc~ ao 
art 143 da Lei n'8.213, da 24 da julho da 1994, pam a saguinto: 

Art 143. O -...clar rua! ora enquadrado com _..a, 
obc igaláio do Regime Geral da P.-.cia Social. na forma da alliiM "lt' do 

Qoíola-~ 8 8fQl 
.. '. . . 



8202 Quinta,feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) 

inciso I, ou do inciso IV ou Vlf do art.. 11 desta lei, pode requerer aposentadoria 
por idade, no valor de, pelo menos, 1{um) salário mínimo, durante 15 '{quinze) 
anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o 
exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no periodo anterior 
ao requerimento do beneficio, iQual ao número de meses correspoe lidei das à 
carência do referido beneficio. 

Parágrafo único - Será facu~edo , ainda, ao segurado ou aos 
seus dependentes, conforme o caso, o recebimento de auxílio-doença, 
aposentadona por invalidez. auxilio-redusão ou 'pensão por morte, no valor 
de1 {um) saláno mínimo, contado a partir da data da vigência da Lei n"8.213, de 
24 de abnl de 1991,. desde que seja comprovado o exercício de atividade rural 
nas• últimos 5(cinoo)· anos anteriores à data do requanmento, mesmo de lccma 
des<:ontinua: . não se pelicado nesse período, para o segurado especial, o 
disposto no inciso I do art. 39. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1994 . 

• '!'' 

HP00"7"28 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS· 
00007 

,r---,------·----·-~-~· 

EP!E,NDA A PIEDIOA PROVIS0RIA N!il 728 OE 26/11/94 

Dezembro de 1994 

J 

G/~; ~ ._L____::;3.:;_0 -..,..<-' ________ ,:_I --~-_,b,__'_··-~-....1 

r 

Dê-ae a alínea 11 0" do inci~o. r .do Art.tgo 30 a seguinte redação: 
Art. 30 

I . • , 

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea antsrior, assim 

como as contribuições a 3sr cargo incidant'as sobre as -rfimUnEr-raçõas 

pagas ou cr8ditadaa, a qualquer t!tulo, inclusive adiantamentos aos 

segurados empregados, empresários~ trabalhadores avulsos e aut6no

mos a sou serviço, no dia 8 do mês seguinte ao da compatên~ia, pro~ 

rogando o Pt.a~o para o pri.rnairo dia útil .subsaqÜllnt·a se o vencimen

to cair àm dia em que não ha.ja expediente bancário; 

JUSTIFICATIVA 
A alteração do prazo da recolhimento das contribuições sociais 

para benefício e custeio da Previdência Social, do dia OS do mAs 

s~bsaq~ênta, trouxa l~~nstor~os e 6nus ~s ampr~s~s, uma vez que as--

tas t~m que fechar a folha ~e _pagamento no 1 Q dia do mês subseqiiên

ta a no dia seguinta já recolher as re'fàrid.is contribuições. 

·~~------
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fo~F"0072S 

00000 

MEDIDA PROVISÓRIA N"728, de 25 de novembro de 1994 

(DO PODER EXECUTIVO) 

EMENDA ADITIVA 

:'Dispõe sobre" o valor do salário mínimo, 
attera dispositivos das Leis n"s · 8212. e 
8.213, ambas de 24 de julho .de 1991, ·e 
dá outras providências." 

iNCLUA-5E ONDE COUBER O'SEGUINTE ARTIGO : 

Art O ·poder d8 cÕmpra do salário mínimo será preoermdo,a partir 
de 1" de outubro de 1994, mediante a aplicação da variaçao integral do IPC-r sempre 
que a variaçilo IICUITKJiada ullrapessar 5%(cinco por cento). 

JUSTIFICATIVA 

Assegura-se a proleçilo do seu poder de ccmp<a mediante a fíxaçilo 
de regra de ""'juslll sempre que a inftaçAo medida em Real (IPC-r) ulb "" - 5%, 
evilanCf<HMJ , assim, o seu congelamento e a sua perda mensal, caso ocamJ um 
pn>cessO inflacionário . • 

.sala das SessOes, 29 de novembro de 1994. 

00009 

MEDIDA PROVIS~RIA N"728, de 25 de novembro de 1994 

(DO PODER EXECLITIVO) 

''Dispõe sobre o valor do salário mlnimo, 
attera dispositivos das Leis n"s 8.212 e 
8.213, ambaS de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências." 

Quinra-fei:ta 8 8203 



8204. Qumta-feim 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

EMENDA ADmVA 

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO : 

Art Por oc:asillo do rescisAo do CXJnlraiD de -.... o ..... &giÂJ 
r....->t a maior~ assim ccusideo- para llfeiiD de cálculo da
rasc:isóoias, aquele riiCI!bido no poricxlo, a>USCÜ> do variaçllo do IPC-.- ""'"""*'do 
-.o o dia 1° de julio de 1994 até a data de dom- ':. 

SaladosS "es,30denovanbrode1994. 

MP0(:)720 

000:1.0 

MEDIDA PROVlSORIA N'728, de 25 de novanbro de 1994 

{DO PODER EXECUTlVO) 

EMENDA ADITIVA 

"'isppe sobra o valOr do -
minimo, aliem dispositivos das lois n'S 
11.212 e 8.213, anbas de 24 de julro de 
1991, e dá outras providênciaa. • 

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE ARTlGO: 

Art. Per ocaliAo da resâsio dO contrata da trabalho, o &iipi&gi!l& 
,... t >i a maior ............uçl -. Qll--. para faiiD de cálculo dos -
rasc:isóoias, aquolo percobida no periodo ...- do variaçllo .......- do IPC..
_a úl!ina r-.. ow alá a data da deirlissar>. 

Sala dos S1 1 1!'es. 30 de novem1x1> de 1994. 

Dezembro de 1994 



Do2l::mbro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (;>eção II) 

MEDIDA PROIIISÓRIA N"728, de 25 de novembm de 1994 

(DO PODER EXECUTIVO) 

EJENDA ADITIVA 

"Disppe sobra o valor do salário mínimo, 
aliara dispositivos das t.e;s rts 8212 .. 
8.213, - de 24 de julho de 1!1lri; · a 
dá oulras providências .• 

INCl.UM>E ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO : 

Art. No caso de -.;AD do IPC-r, saá pago iltDgiSII!Ida, o 11!1U 
valor acumuladD,- b-IIICb&S e aos baildo1cios canlinuadoS da~ Socilll, 
-..1"de...,..de 1994ea datado sua -.;AD. 

Sala das SI ..... 30 de novembm de 1994. 

000'!l2 

MEDIDA PROVISÓRIA N"728. do 25 do novembm de 1994 

(DO PODER EXECUTIVO) 

a.EN0A ADITIVA 

"Dispi!e sobra o valor do salário mínimo, 
aliara dispositiwS das LeiS n"s 8212 e 
8.213, -· do 24 do julho de 1991, e 
dá ou1ms providênciaS.. 

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE ARTIGO: 

Art. A partir da publicac;:lt> d&Sia lei, o salário mínimo - -* 
reajo ....... cem O 11QéscioiiO do perc:eniiJ8I do IPC-r...,...._ desde 1" da...,.. da 
1994,8PIIIIOI10m6s ....... iol. 

Salll das ss .... - ... 

Qublla-feim ~. ~205 



8206 Quinia-reira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

MEDIDA PROVISÓRIA N-728, de 25 de novembro de 1994 

(DO PODER ExECUTIVO) 

EMENDA ADITIVA 

1Jisp69 sobra. o _valor do salário mlnimo, 
· attera diSpositivos das Leis ~- 8.212 e· 

8.213, ambas de 24 de julho de 1991,' .... 
dá OU!raS poovic:klncias.. . . . . . • • 

. ·. ',-.' 

INCLUA.SE ONOE COUBER O SEGUINTE ARTIGO: 

. ' 
Art O pen:entual de reajuste do salário mínimo será esl8l odido, 

também, aós beneficies da po estaçêo continuada dli Pravidência Social. 

Sala das-. 30 de novembro de 1994. 

HP-00728 

000:1.4 
EMENDA ADITIVA A MEDIDA PROVISÓRIA NR. 728194 . 

DispOc sobn: o \'aJor do salário miaimo • 
altera u disposiçllcs das leis Nn. &.212 c Nrs. 
3.213 amabasdc 24 dcjulbo de 1991, c di OUlJaS 
pt0\''1" .,, 

Acrescente-se onde couber, na fonna de inciso ao Anigo 12, ela Lei 
8.212, de24 de julho de 1991: ______ _ 

Aniso 12- Sio segurados .obrigatórios ela l'mlidênc:ia Social as 

... _Como tnlbalhador eveotual: quem presta serviço de aatureza 
urbana ou runl sem vinculo empregaticio, em ooriler sazonal, fortuito, aàdenlal. 

JUSTIFICATIVA 

A legislaçlo - dispõe sobre a Seguridade Social prev.; a figura do 
tnlbalhador avulso, cuja oonttibuiçio é descontads oo reoibo de pagamento do serviço c:oalrlllado, 
tendo oomo med'wlor o Sindic:ato ela sua oatesoria profissional. Agora. é pr<>o;iso garantir oS 
mesmos direitos ao trabillwlor eveotual. arregimentado sazonal, fortuita ou acideoWmente, para 

Dezembro de 1994 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Qiúnta-feiia 8 8207 

tarem trareiltónas, Cabe lembrar que a atividade sazonal é d~ poi· grande çontingtntc 
de trabalhadores rurais., volantes, chamados de "bóias mas•, nonnalmente uregimeatad.os por um 
agenciador ou "gatO". · · 

O Ministério da Previdência Social, em sua Orientação Nonnativa 
Nr. 2, de 11 .de agosto de 1994, no sub-ítem 5.1, letras "'S" e S.l", reconhece a existência do 
trabalhador volan~ ou "bóia fiia", como segurado obrigatório. Entretanto, a Lei 8.212/91, que 
instituiu o Pano de Custeio da Previdência Social. igno~ em seu artigo 12, a figura do 
!rllbalhador eventual, mantendo-o i margem do sistema de Seguridade Social. 

. ~ uma Orientação Normativa não tem força para alterar o que foi 
definido em lei, .exigindo aSsim uma adequaçlo legal ao conceito de. trabalho eventual, já aceito 
~-Previdênçia Social. Permitir milhares de trabalhadores que atuom no CliJllPO ou na cil!i~~ 
rcaijzandó ta(efàs ~- fortuítas, acidentais. contnõuam para a Prcvi4~cia Social e usuttuwP. 
dos beneficias que os demais trabalhadores sem vinculo gaticio há muito já possuem é uma 
Qllestlo de justiça social. 

- -,' 

000 ·i. 5 

-EMENDA ADITIVA ~-MEDIDA PROVISÓRl":NR. 728 f'tlr_· ...,_ ~-

Disp& sobre o VÜif do sa1ãrió ilúnimo • 
altera disposl~ das leis Nrs. B;.tr2 é Nrs. a2IJ. 
·ambas de 24 'de julbo de 1991, c dá Ollll'liS 

"""'idóncias . 
.Acrescatte«o iD:iso IV ao Padgraf'o lodo artiSO 106 da Lei Nr. 3.213 de U/01/91, r=Wl'lCraDikHc os 

demais: 

Arti.so 106. 

Parigrafa 12 , 
IV - - do -dos_.,.., num. ..... que bomolopda pelo INSS. pua '""" ele 
~ de 3tivi4adc rural do produtor sem empregados. enquadrados c:omo cmprr:gador nos ICimOS do 
Dccrclo-Lti Nr. 1166de 1S.04.71. 

JUSTJFICATIV A . 
Exiac um imcnsõ-•• aúmi:m de proc1ulores rums que. mesmo sem empregados, esdo enquadrado$ DO 

sistema fõiodiçal rural pauooat por fon;a do Dec:rc:to Lei ll66.dc 15104n1. o artigo to deste deactoddemri.D.!t. 

Arti&O lo. -Para efeito de coquacbarueuto sincfical, c:onsidera-sc: 
l-
n- Empresário CIU Ernpregadcr Rm:al 
~ . . 
b) quem. pr:oprietirio ou Dlo c mesmo sem cmprcpdo. cm regime de o::onomia familiar. explore im6vd 

rural que msorva toda fbrça de uabllbo c lhe garanta at,sjsréw::ja c progresso todal c ccoo6mico cm área ipal Clu 

supcri«à ........ do .-lo nua! da-oqilo. 
c) OG propriel!rios de mais de um imóvel rwa1. desde que a soma de suas arcas seja igual ou superior à 

<timcnslomnlda--. 

A lei. 8.213. de 24.07.91 CSlabdccc cm· seu attigo 106 as 1ormas de eomprovaç1o pm~ efeitos de dllcQç:lo 
de 'I tldorias nnis. o ld'crido dccn:ao -=olbc oomo documell1o hãbil a clociaraçiD cb SWdicalo dos 
,...,.. ........ _ dcscJequchomologadapclo Minislmo l'úb&o,OUOOJ!'8SIIUIOridades-dosclefinidas 
pcloCNPS. 

Pro:::cclencia- desta forma, íRDQrHt também a rcprcscmativida dos Sindicatos Patmnais dos Produtores 
Rmiis. abrigando-se. em muilaS 'IICZeS. o pequeno produtor rural vinculado ao !tistema Confe:c1eraçlo Nacional 
da Agricultura a solicitar dc:darlçlo do Sindieato a que: 111o seja filiado. 

Sala dos S..."f/)K 1 

..... ~ 
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·ÀPRESENTAÇÃO DE EMENDAS L. . 

0'00:\.6 J MP0072B 
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~- i r-,,_.,...-_----.-.=,-":~.--.--:_:..!=-.. ---.-~.-~~,=.--.~--~:~.--~._~,.,--~-.:-:-.~.~.-~.--.~·7:- :1 
[ 9-9-9--~""~'-• o-~--:-

..----------------------------------------~ 
Acrsacante-se ~n~e eoubar: 

' . . ' . . ' 

~to'pruvisto nesta medida i 

ta:s". 

n O psrcontu~i· cprrespon~~n~~ ·~~ ·~umen I 
estendido aos .apos~ntá~cs: e : . ,;.;.;,;iónis".:' I 

O ~rtigo 201, pa;igráfo 2Q 'da Consti

tufç5o Feder~!, as3egurE Q reajusta•ento doa banef!cios para·preao~ 

var-lhus e• carátar parr.3nanta D va1or real. 

Oa aposentad-oS o 'panaioniata'a ·que re-. 

cabem sansalmonto um po~:o acima do tato ficam prejudicados. 

, Acreditaaos que, por um lapso, a ~a

dida P~oviséria e• up!grafa nao os contoaplou co• o percentual da 

aumento nela contido. Ora, co• efeito, o custo de vida, o praça dos 

ali•antoa, Vestuário, •edica•antos, •ensalidadea ascolar•a, sofra

rio 111ajoraçl:o, atingJ.nd.c indiatintamante a toda p.opulaçao braail.aira .. 

Noaaa amanda visa corrigir tal o•is-

são, incluindo os aposantaàos e pensionistas, ~or u•a queatao do 

aqÜidade a justiça social. 

A lei qua instituiu a ~.R.V .. astabala

ca auaonto •obrigatárJ.~· aa •aio, nAo i•padindo a antacipaçAo 

~ garantia da •anutonç&o do ~alar raal. Ali• disto, sarAo 

virias •adidas judiciai~'co•o as relativas soa •147X". 

lato posto. cont .. oa coa o apoio du 

r·- --
DEPUTADO ARN l 
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA, 
DESTINADA A ·EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N" 731, DE 25 DE NOVEMBRO 
DE 1994, QUE- "DISPO E SOBRE O PLANO REAL, O SISTEMA 
MONETÁRIO . NACIONAL, ESTABELECE AS REGRAS E 
CONDIÇOES DE EMISSÃO DO REAL E OS CRITéRIOS PARA 
CONVERSÃO· DAS OBRIGAÇ0ES PARA O REAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDêNCIAS", (Reedição da MP n• 681194): 

CONGRESSISTAS EMENDAS- N•s •. 

Deputado ALb'd REBàõ::. :.·. _. _. _. 025, 044, 047; os7; 
070, 082, 086, 090, 
093, 098, 099, 101, 
115, 134, 142. 

Deputado BENEDITO DOMINGOS •. -: . . 120. 

Deputado CARLOS NELSON BUENO.... 114. 
. . 

Deputado CARRION J!JNIOR .....••.. - 062. 

Deputado CLÓVIS ASSIS •..•.••...• _ . 079, _122. 123, 124, 
125, 126, 127. 

Deputado EDISON ANDRINO ...•• -- .. . 

Deputado FRANCISCO DORNELLES. : .. . 

135,_ 136. 

001, 009, 012, 015, 
028, 061, 074, 076, 
083,089, 09l, j02, 
109, 110, 171. 

Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. . • . . • 043, 046, 071. 

Deputado JOSÉ FORTUNA TI ........ :·.-

Deputado JOSÉ LOURENÇO ...••• - .. 

Deputada JOSÉ LUIZ CLEROT ....••.• 

Deputado LUIZ CARLOS HAULY .....•• 

Deputado LUIS ROBERTO PONTE ..•.•. 

Deputado LUIZ SALOMÃO ..•... - •••.• 

Senador MAGNO BACELAR ........ - . _ 

Senador MAURO BENEVIDES ...•.•••• 

Deputado NELSON JOBIM ..•.••••• : • 

Ot1, 017, 051; 081, 
085, 087, 092, 094, 
096, 100, 103, 130, 
132. 137, 139, 143, 
146, 149, 150, 163, 
164,_165, 166. 

042. ·aso .• o6o, 011. 
078, 128, 161, 162. 

029 .. 

038, 040. 064, 072, 
075, 147. 

018, 019, 030, 031, 
152. 

002, 004, 008, 007. 
010, 020. 027, 033, 
037, 045, 052, 054, 
055, 066, 067, 068, 
069, 080, 104, 105, 
106, 107, 111, 116, 
117, 118, 119, 121, 
131, 133, 138, 140, 
141, 144, 151, 167, 
168, 169, 179. 

048. 049. 129, __ "' ota. 

155, 156, 157, 

108. 

QWnta-feira 8 8209 
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. . . 

IDeput,;d·o oÓACJR,KLEIN .. ~ -. ~--_--: ... -

Deputado PAULO MANDARINO .. ... -. 

Deputado RICARDO IZAR .....•...•. 

Deputado TOURINHO DANTAS ...... ---· 

Deputado VALDIR COLATTO ...•. ~ ·- ... 

Deputado VALDOMIRO LIMA ..... 

Deputado VI_CTOR FACCIONI. ....• ; : 

Deputado VIRMONDES CRUVINEL ..... 

EMENDA ADffiVA NO 

003. 053, 088, 097 

008, 026, 095. 

032, 034, 035, 036, 
056, 065. 

- 041. 

016, 021, 059, 084,. 
159, 160. 

.11.3. 

· 005 · 013 · 014· C22· · 
623~- o24:. 039: · Q5~: 
063, 073, 145; 153, 
154. 

112 ... 

. , ·)&EDJi:iÁ. PROVISÓRIA N"731, DE 1994 ,. 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Acrescente-se ao an. 3° um parágrafo, com a seguinte redação: 

·Art. 3!il ···············-----·-' -··---···----···-··~...:....--~--······ .. ~ ' 

· · ·§ 6" A inobservância das metas monetárias impfica em improbidade 
administra:tiva e caradariza' em crime de responsabilidade, nos tennos do art. 85 a 
_102,1, c, CFe Lei n°1.079, de 10105/50, art. 4°, V, com as sanções a6 cabíveis." 

JUSTIFICAÇÃO 

Da nada adianta fixar metas se não há uma sanção forte para o des
cumprimento~ Tais penas· não podem ser simples sanções disciplinares; dai a. pena 
de responsabilidade. 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS [ 
1--= ~0111194 · . :-{:>·l~ap ';&·MP-731 J 

I-~Súcmfo 11~- 306 
.. I 

[ ·D ..:...,. ·O~ ·O.........,.§- ;o=-"" r·. 
l- 111

·. r 1- 1- 1- 1- 1 
Tatlle ... T • ·-- • ..._- - •••••• - • ' •• - ' ••• 

ln<:lua-seoadecoober o_.... orúgo: 

"Art. ..... FJC& suspema. pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) cliu, a delnis>io 
Km juzta causa. •. 

JlJSID1CA TIV A 

A perda do poder de c:ampra ocuioaoda pela urverizaçio dos salários é poteate. Os proços 
em URV clispmnm, tnnslbrmados que funm pelo pico. Euqumlo isso os solários fixam 
coavenidos em UllV pela módia doo últimos quatro meses (novembroi93 a fewreiro/94). 
A revislo saluial ocorrat nas~ das mpeciMs cafesorias. É~ pois 
pnltegil!r os tnbalhadores como fuma de impedir, oeste periodo, demiWies ubitririu e --13 

APRESENTA~ OE EMENDAS 
I· 
L 

Quinta-feira 8 8211 

J 
J 

r.-------------------------~ __ DEPUTADO OOACIR KLEIN 
G,.._,....,.o-J 
- . 91/498 

------=:---.;_--:=--'-'-"""--'-::::--''"'J----::=----'-::S""---------, r. ,o.-- •o----- · I . _. ... ..,.,_ 30--._ .... •l!l·aGIT ..... 90·J'*S'r1T ....... ~·~ 

c""· .. ·-~ ,__c_--_-·_, ----~. __ ___c_ __ __~__ ..... _.=:J____J 
r.-~-------------~----------------, 

Inclua--se. onde couber, um artigo com a seguinte redaçao: 

'Art. - e pennitido nrmar contratos com cláusula de correç~o 
vinculada à variaçAo cambial ou que prevejam o pagamento em moeda 
estrangeira, Uclusivamente nas operaç~es financeiras e contm:os que 
este!am diretamente relacionados com o comércio exterior. 1\rmados 
çom base em captaçao de recursos provenientes do extertor ou quando 
expressamente autorizado por lei federal." 
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-:IIIS'l ii'ICATIVA 

A proposta de inc:Uslo de artigo eom essa redaçlo imere-<le na 
proteçlo ao setor exporlacfor agrfcola, abrinCo a poSsibilidade de que os conlralos 
que esse setor mantém. possam ser indexados ã variaçliO cambial. A certeza de que, 
na adminislraçlo do Plano, - uma rigidez cambial, significara - preju!Zos ao · 
setor a~rio W1a.!Ja<1o ao exter1or. o . qual atendeu ao chamamento dos 
Governos e ampliou sua capacidade de produçao. a despeito daS <iftculdades 
econOmicas internas. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
:"""iF~0073'1. 

J 
,.._ 30/11/94 -Jr. s .,, MP~731 

1-- Luiz Salomio 

1-1/2 I 1-4
• 1- 1- 1- I 

T"""' 
DWe 10 lllt. 4" e seus porisrofos a seguinte redaçio: 

•AJt. ~- Observado O disposto DOS artigos IJiteriores. O a !!lO das emiss6es do 
REAL, medidas pelo c:oncedo de base IDOIIOÚria, ....... de periodo, alo podai....._ 
llllDl periodo de 12 meses. contados a partir de julho de 1994. a tua de CU" ·n "'ral 
...W c:stDmda do Produto Interno Bruto- Pm. 
§ I"- A lUa de C""àmemo realllllllll c:stDmda do Produto lDicmo Bruto· Pm CXJIISIIri 
ela proposU ~ ...W eocaminbada ao <:ongresso Naciooal, e serviri de base ela 
prognmoçlo IIIOIIdíria lliUil. 
§ r' • Ao iDíc:io de cacl& trimestle, o Conselho Monelário Naciolllll, pu:a cldiDir a 
programaçio UM>dilia ...... o trimestre seguimo, podai """' • - ela - de 
c:resc:imemo real do Pm ooofunne OS indic:es diwlgodos pelo lBGE do Q • jm""" real elo 
PIB trimesttal. • 

JUSTIFICATIVA 

Ao ~ o Plano Real. o governo afirmou que combateria a iDflaçlo. maS apenas com o 
processo de drinriençio, pmo IDUlar o cou.,.....4e "iDen:ial". mos. e piuc:ipalmc:aie. com 
um coottole rígido da ofCna ele moedo. pmo mcar o exoesso de demaDda f8tepda ,. 
ec:ooomiL 
Na pritica. o que se tem visto,_.,, é o Baooo Cemal sem 11e111Siber ao maKJS quol 
• deliDiçio de moeda ..... ldotada para • progrunaçio iiiOIIOilÍilia, o que ~ 
implica • criaçio de um ocoi:rio de iDc:erteza para os -semes ,. .. ., i; as que. ., 
paccbaomquc os autoridades monetirias alo controlam ell:!ivamealeasemissiieselo RaJ. 

. ãp-tãnQOIDO •ldMnbar"" a potitiça e: c ~,nk:a a ser perseguida. O resultado C que sem mD 

QJIICrole qWmtiwivo rigido. resta ....... is IUioridades o uso • cliga-.e, - • daa 
taxas de juros para admimstnr a demaDda agregada. combinada com o eoalrOie 
admiDislmivo elo c:tidito. Qum>do-"" padem. 001110 tem sido o-. .... - ... 
oos oligopótios e..,. empresários, pele suposto eleito "amalhic:e" ,. deliDiçio elos pni90S. 

Agora. uessa DOV& ediçlo da. MP do llc:al. o governo-tem& escamotear a sua i1 •• •'n ·, 
em produzir a política ll10Ddiria deseqbada Da5 MP's mteri~ através da pól finiçlo do 



....... ., .. 
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I' 

agre8.do monewio (-0-~IDIPll.u!o) que deve servir de paràmetro para medir u 
emissões da moeda. Aparentemente, o governo também desconhece os co- desse 
novo conceito, pois no puigrofo I" do ut. 4° da MP 731 permite 10 Conselho MoDetário 
Nocional vir 1 definir esses componentes. 

Ademais, as melas de expando monetiria previ5<as nu MP's anterioros lllo olorg&du, 
evidenciando mais uma vez o equivoco inicill de se eombller a inllaçlo eom "locora 
monetária•. Com efeito~ atê hoje. o governo tem usado uma politica cambüd irresponúvel 
para im"bir evennWs aumentos de preços internos. O resultado dessa política ~iaJ será. 

[

como-~do desde a~ da primeirl MP do ~ o ,_., das[ 
empresu DaOOni1S e uma profu:xia cnse nas eontas externas do pa15. 

an-&1'14 

APRESENTAçkl DE EMENDAS L 
1:J- z:J . .........,. 3:........·--.... ·~·-· ... ,-::1----....-:.:.::: 

J 

J 
c·;;;-J r._·_· ----.. 1!!--~~----_ -_.5! .. .___-_-__,·_-_-_-___ ,::::::::::::==~-·---~~~-=: 

....------------------------, 

- Inclu•-••• no art. ••• o aaguinte I 4•. ranu.arando-aa o atual 
c~ I s• e o aubaaqUenta c~ I 61. 

• lrt. 41 - ••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••·~··•• 

I 41 - Aa contaa da dep&aito aapaclrtco para o cr,dlta rural 
terao trataaento dlfaranclado na qua concarn~ ao dap&alto coapula6rio. 
~t•r•lnada pala Conaalha Ronat&rio ••cional.• 

JUSTlfiC~TlVA 

&bora M COIIp~ •. ,......•Jd• da ~ :r[gl.dlle con1mN ••at.'rf
- pel8 pr- -da Prov!oliri•, • cria;., doo canto. ._tricM pE8 o r
ei- doo &r.. rur81 pod• p8.-1Ur ., l:anaa1ho llonotirio -ion81 - 8818 
nntval. na tra~to dD cridlto .-gdcola. ' 
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b dir~ .,u. .. taxas ·pagas ,... rant.aa da cap~ • ,. cu.to. c1ae. 
r~ eer1• .t.arv~ poco rontea • se~ dorintdas, com __..to dli 
ox.lgibili- .._ dop&itoa .,._rlo!idoe noa dopóoitoa i viota, • ..., ~. cantrlido, 
,_ ocorre otrovlie doi Raooluç&> ,.. 2.086 da 8Mco Centro!; utllizaçllo do rundoo 
canatituclonaia; ut.illzaçlo W e~préstf.lloe externos a custos ~ueia, otc. 

t • noosa justirJcaçlo. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1 Dau: .30/11/94 
1
-ilc!:MP-731 I 

L... ~~------,-------'· 

· L1-._· _._Lu_iz_s_al_o_m~_o _________ _,ll""~ 306 

L......:. ~=x,__-__ ... _~ """"-'-=0=-·-· ·_··_,o=· =--· _.........,_. ~~ ·--=0=---'"" __ , D 

L~--l-/I ____ ___,II.._ 6• 1- 1-- 1-

JUSTIFICATIVA 

O regime militar criou a figura do Decreto-Lei c:ujos efeitos seriam definitivos se nio 
apreciado pelo Congresso Nacional no prazo de trinta dias. 

Nesse caso era &prOV1Ido por decurso de prazo. 

'I 

dispositivos que ora se objetiva suprimir buscam resgatar essa fi&ura. inoportuna num 
estado democrático. com o agravante de se pretender para isso prazO ainda menor·~ dez 
dias. 

Ademais; ·ao vedar qualquer alt~ na programação monetária. perm;tindo somente sua 
aprovaçlo ou rcjeiçio •m totum•. o legislador violou flagrantemente a Co~ Federal 

J 
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G".it 5abel~;:.. C(',_.,;.petênt.;d. d9 Co~gresso Nacional para dispor sobre a moeda e seus 
limites de emissão - art. 48, XIV. 

eman-6 

• ·· .. ,.: <.;·Ç· 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1 Dou: 30/11194 

,......, Luiz Salomlo IJ N",.......rio: 306 

Dê-se oo § 'Z" do an. 6" a-seguinte Rdaçio: 

§ 2"- O Congresso Nacion.ol poderá. com base em parecer da Comisslo de Assuntos 
Económicos do Senado Federal, rejeitar a progrunaçlo monetiria a que se refere o caput 
deste artigo. mediante Decreto Legislativo. no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu 
recebimealo. 

JUSTIFICATIVA 

O pÚo originalmente previsto aa MP 731. dez dias. foi insuficientemente estimado. Ht que 
se o-ao C<msn:s>o Nacionll tempo adequado para aprcciaçlo da matéria, que n1o 
deve ser inferior àquele lixado para a anilise de Medida Pr<Msória. ou s<ja. trinta dias. 

art6i3 

Quiot:i-feiia 8 8215 
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MEDIDA PROVISÓRIA N!:l 73.'!../94 

Dispõe sobre o Plano Real, o 
.::::istem-'1 Monetário Nacional, 

estabelece as regras e condições 
para emissão do REAL e os critérios 

para conversão das obri~ações para. 

o REAL c dá outras providências. 

EMENDA SU?RESSIVA 

Suprima-se o art. 8!:2, seus incisos e pilr~graros. 

JUSTIFICATIVA 

Não compron-lete a estrutura do Plano Econômico do 

Governo a manutenção da atual composiçào do Conselho Monetário 
Nacional. 

Ocorre que a preconizada necessidade Qe maior 
controle no exerc!cio de sua funçãO como autoridade monetária já 

está. assegurada. através dq _art. 9.g da proposta governamental que 

cria, no â~ito Ço CMN, a Com.:.Z.são Técnica respectiva,. de carát~r ~ _ 
consultivo. 

Ademais, a alteração na composiç,".o do Conselho 
MonetáriO Nacional se afigura INCONSTiTUCIONAL. 

De fato, a Lei 4.595 de 1964, ao instituir· o 
Conselho Monetário Nacional, por vontade do legislador, lhe 

delegou atribuições de natureza legislativa, haja vista que lhe 

cabe regular- diverso~/'a~pectos do Sistema Financeiro Nacional • 
........... -- .... _ --~ >. 

JA- a. Constituinte de 19B3, entendeu que as normas 
relati.vas ao Sistem~ Financeiro NaCional deveria ter o ""status .. 

de Lei complementar, conso~nte preconl~a o art. 192 da Carta. 

ConseqUentemente, a Lei 4.595 foi recepcionadà 
como se Lei Complementar fosse. Neste sentido CELSO RIBEIRO 

BASTOS ao comentar o art. 192 em seus comentários à Constituição 
do B~sil, citando o também constitucionalista JOSÉ AFONSO DA 
SILVA, escreve: "0 sistema financeiro nac~onal será regu~apo em 

lei compleme~tar. Fica valendo, como tal, pelo princípio de 
recepção, a Lei 4.595 de 19G4, que precisamente institui o. 
Sistema P.inancei.ro Nacional. Não é, por-tanto, a Constituição que 

o está instituindo. Ela está Constitucionalisando alguns 

Dezembro de 1994 
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principio$ do sisLom.'l. __ Aquc..•l.7! l(á v<lle, por consrYgüintc, como se 

lei comple::J.ente.r !asse. Sua alteraçüo, contudo, depende de lei 
compler.:cnt.ar, ou seja~ de lei forntada nos termo;;; do art. 69". 

Assim, é inadmiss..í.vel c:··~ a composição do CMN 

venha a ser alterada através de Medida_ Provisória. Usurpa-se da 

sociedade a delegação legislativa que lhe foi concedida _pelo 

soberano Coc~resso Ngcional. Dclegação_esta, concedida exatame~te 

e:n função Ca cor.tposiçll:o plúz.·::i.mcl dQc.l.:l pelo Poder Legislativo ao 

CMN. Mais, usurpa-ze competência legislativa do próprio congresso 

Nacion~l, nc ~edida cm que- matéria rP.serv~da a competência ~este 

poder e por ele delegada ~m lei ao CMN fica, a~ora, concentrada 

nas mãos de três Ministros da República. 

E, ad referendum, O Ministro da Fazenda pode mais 
do que o Legislativo., do -que o própr-io Chefe dO Exe~?utivo e atá 
do Judiciári.o. 

·Ademais ·disso, ndo dissentem os trabalhistas, a 
exemplo de PINTO FERREIRA de que o MPresidente da República 

ta:nbém. não pode· editar medidas provis;6rias em matérias reservadas 
a Lei Complementar" {comentári~s à Constituição Brasileira, 3Q 
volume., pág .i na 289).: 

Ora, por disposj c;ão conSti_t.ucion~l, o· Sistema 

Financeiro Nacional deve ser regulament~do por Lei Complementar. 

A Lei 4.595, recepcionada como Lei Complementar, delegou na 

cow.?C~ição que ali fixou para o Conse~ho Monetário Nacional parte 

desta r.ormatizaçào. Logo, qualquer alteraçâo na composição do 

colegiado a quem foi dada delegação legislativa depeitdãrá-, 

sempre, de Lei Complementar. Mesmo porque altera-se a composição 

do Colegia'd.O que fica reduzido a menos de 1/6 e mantém-se a 

plenitude da delegação legislativa com o agravante de se aumentar 

quase que ilimitadü~rite o poder de um dos integrantes. 

Por esta razão, e principalmente pelo fato de que os 
den~is arti~os possibilitam de m~ncira suficiente o _controle_ 

mone~ário que ~e j~lga indispensável ao sucesso do plano, é que 

propomos CL sur?:::essão do artigo S':l, seus incisos e· parágrafos, a 

fim de que seja mantida a atual_ composição do Con.~eU~o Monetário 

Nacional, sob pena de vermos concentrado na mão de apenas 3 

ministros, todo o poder que na CPMI do Endividamento Agrícola 

concluimos danoso para a agric?t\ur~a-brasi:~ra e para .o pais_ 

r I ·, ·. 
·---------v~f~r--,;;'l~.r-;;~?,;:7-;~;-.,-

'-
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M.F00731.. 

EMENDA SUPRESSIVA Nt 

MEDIDA PROVISÓRIA Nl731, DE 1-

Autor: ~pulado Franclaco Oomellea. 

Ficam suprimidos da Meãlda Provisória n• 731194, o ati. 8", seus incisos 
e parágrafos. 

JUSTIFICAÇÃO 
A composição do Conselho Monetário Nacional ti tratada na L&i n" 

4.595, da 31/12/64, que foi recepclonada pela ConsliluiçAo Fedaral de 1988 oom 
força de lei complementar, de acordo com o disposto no art. 192, que traia das dil'll
lrizes para o Sistema Finance~o Nacional Deslarte, é inconstitucional sua modifi. 
cação por medida provisória, que lerá hierárquica de lei ord"~nária. 

Ademais, é de lodo inconveniente-para a segurança e transparência do 
Plano que, justamente na hora de dar aslablfldade à moeda, fique suprimida a partJ.' 
cipação fiscalizadora dos reprosanlanles da socieJCiade, previstos no inciso IV do art. 
6" da Lei n" 4.595/64. O dispositivo vai na contramão da mehor doutrina. que reco
manda um BANCO CENTRAL auiOnorno na gestão da moeds. 

Suprimindo o dispositivo, valeria, ao menos, a oornposiçAo anterior, qiHI 
assegura um mandato de sete- anos para os nomeados de notória cepaciclade em 
assuntos econ&nicos·f&nanceiros. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS'/ 
·.;,r_. 0 ('.• 1. (;l -

,_ 30/11/94 

1-- Luiz Salomio 

1-1/1 11- 1- 1- 1-
T-. 
Suprimam-se 01 artigos 8, 9, lO e I I. 

JUSTIFICA 11V A 
ALei n"4.595, deli de dezembro de 1964, foi reoebida pela nova Constiluiçlocom 
satus de Lei Complementar, IÓ podendo ser alterado por este mesmo instrumento 
legislllivo, e nlo por medida provisória, sob pena de inconstituCionalióade fOrmaL 

>42·2 

I 

Dezembro de 1994 

'• - ·~·:~-- ··,· 
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Medida PrÕvisória n° 731, de 25 de novembro de 1994. 

Emenda Substitutiva 

, D!:se ~o "caput" do'artigO go e respectivos incisos a redaçáo seguinte: 

'" 
• ·.; t,' ' • 

" O Conselho MonetáriO Nacional, criado pela Lei n° 4.595, de 3! de dezembro 
de 1964, passa a ser integrado pelos seguíntes membros: . . 

I, Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de Presidente; 

n-Ministro Oefe c!a ~~ de PlanejaiDento e cOordeiiação da Presidencia 
da República;~ 

!TI- Ministro de Estado da AJ!ricultura. Abastecimento e Reforma Agrária; 

IV- Ministro de Estado da Indústria, Comércio e Turismo; e 

V- Presidente do Banco Central do Brasil; 

" ----·-·-·---
Justificativa: 

A nova composição do CoJIS"Iho Monetário Nacional (CMN) deve, de fato, se 
restringir a membros do Poder EXecutivo, deixando para o âmbito da Comissão Técnica 
da Moeda e do Crédito demais representantes de outras instincias. Ela, no entanto, 
não pode se restringir apenas aos membros que uatam apenas da política monetária c 
financeira, uma vez que as decisões do CMN são, na realidade, decislies de política 
económica. Nesse caso, é imprescindível a pa.---h--ipa~ dos Ministros de Estado da 

-Agricuiaira,.Abastecimento e Ret'omut Agrária e da Indústria, Comércio e Turismo, 
·: porque ele"s são responsáveis por áreas fundamentais da economia onde as 

repetcussôes dás medidas da moeda e do crêdito são imediatas, afetando, em 
: conseq~ncia, a expansão ou a ret:ração de suas atividadcs. 

Brasília, 29 de novembro de 1994. 

-""'-... -·-----~--

~ QUinta-feira 8 8219 
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EMENDA MODIFICATIVA N' 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 731, OE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornelles 

Dê-se ao art. 8' a seguinte redação: 

Dezembro de 1994 

• Art. &' Para o exercício das competências q~e lhe são atribuídas nesta 
., Medida Provisória:, cbjetivandc garantir a estabilidade de sistema monetário, c Banco 

Central será dotado de uma comissão composta per 11 {onze) membros nomeados 
pele Presidente da República, após aprovação pele Senado Federal para mandato ir
redutível e irremovível de 6 (seis) anos. 

JUSTIFICAÇÃO 

Se as autoridades do Banco Central responsáveis pela guarda da 
moeda nacional continuarem sujeitas às pressões governamentais para financia
mento de déficit público sob o temor de perderem seus postes. a entidade jamais a~ 
éançará seus relevantes prcj>ósilcs de garantir a estabir.dade monetária. Daí se pro
per um mandate fixe e c respaldo das respectivas nomeações junto ao Sanado Fede
ral para os responsáveis pela criação e gestão da neva unidade monetária. Não cabo 
ser mera •secretária executiva• de um Conselho sem transparência, já que retirados 
os nomes oriundos da sociedade, ficando apenas aqueles de livre nomeação e exo. 
neração pelo Presidenta da República. 

APRESENTAÇJio DE EMENDAS L J 
"3õ/ 11 ;94 ., IL' ----..!:E!~""""-e·~-!1!."--"'~ ~~õ...E:.!l!!!L..--...JI ~ . . ftEDIDA PROVISORU NR '131, OE 25.11.94 . 

' 
[.__·_·_-_-·_-_-_-_-_-::_·=oo.n-=---=--=-;~.:.;z::c:::iü..:.-:...~r:...'~=·=x=oN::z~---·-·"_-_··=-~-~-~-··__J f

4

1~9- ! __ 

I' z:J-·_...., ......... 3·- -·c.u .... •...11:·-· ... 

..-~'-----~----~~ .. -------'----......::~.....:..., 

~Art. SR- •·••·•••••••••••••••••••••··········••••••••••••••••••••••••••• 

IV - t.rh raprasantanta da aoc:lodada civil, ca. aandetoa da doia 
anos, lndicadoe pelo CongroS30 Na::ional. 
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JUSTIFICATIVA 

O c.r-lha -..tãrio ~anol. te. etribuiç&o de guerd!ao a -- de -
de, dlntendo .ntee de tuda, oer ~880 i Haçlo. Esta direito bM:ico da d.-:ti:J 
.t. ter ..- raaerva • nrer.x::ial de valor, ... apoio noe contratos prtv.- • at'l
clalll, diJve aR garantido. 

O. pn>b~ ,.... ~- • gigante tr.Joiçllo de ~ oorlo JnG... 
-roa. O lljuate do ~ do Podar Executivo ' precário • o cuato da divide 
pública preponderante. O. tlux011 ~ o exterior vol&tale e dapond1nt-. do juro 
interno. O. bancoe" of"iciaia tAla aerS:Mt.oe probli!IIIIIB de cuoto operacional e ~ 
li.c::r.:fe dll ativoe. Sari eesoncial.W.ta .ludupandlnc::ia • p~ a -..!ta abmado 
11011 intare:asa nacionala •. 

Ue rotor<IOCiel para a llaçllfinplica grancloa tranatoriiOÇilas. A -- de 
oferta 8Jf18tária, das taxas "- juroe, 8ll in'plicaçõaa na dlvida p'lJUc., .., cA. 
bio coa .-,ede estranga-ira, no aiatBIIIII -t'inanc&iro na::ional .. Cc:a:J ~antir a atb
-.1~ do S..:O Central aos lntare:ssea nacionais • 8U8 lndapdMinClà~ i:Jas !nevl~ 
wiapresalla'l 

o .:woanto ' adeqUado para o rortalocimonto do Consalha l'bna:t&rio Nacional 
e torni-lo st.bdsso à N"'VIo • indapendanta a prassaae. t prachso inaarir o guar
dUio a gestor da Plooda na sociedada desmcritlca • saua. trOa poder8e. O Prasldante 
da RoplhHca i aleito cheta do Poder Executivo para ctnprir prograna da gA)IG:rna 
onde nlo u ir-.:luaa~ a 8'al1ipu!Sio e desvaJoriz~ de ~ direita do cJdadSo a 
lJIII rarerencial de Yalor honesto, sendo essencial representantes indicadoe pela 
Congresso Nacional a indapondontes do Poder ExOCiJtivo .. 

APRESENTAçllo DE EMENDAS L 
1::::! ----z'"'"";._.ll'lr.l .... 3· 

~~---------------------------------, 

Art. 81 - .................................................... . 

J1l - lliniotro ... ~ ... Agricultura, --• Roror-
- Agriria.• 

:IISflfiCATIVA 

A -•çllo da c.r-Dio l'lonotárie Nocianel - • pode raatringir a 
- que trataa -- ... potltica ..... tãria • rinanceira. Ao ~- da 
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alt .nvolw. daciaBea ct. todll • politica econ81dca. nao podgndo - .-:llú.tir • 

excluda do ftinietro da Eatado de Agricultura, Abaatecilllnto • Rer~ Agrâ

ria, raaponaivel por iree rUldatantal. da ec::onoMbl. A cel- do Crâdito Rural 

t... c~eanatrada iaaa. A repercussAo daa axlidas rerersnta~.l .-:ta ~'ao cridi
to rerlate-se de .000 direto e .üladiato na agricultura, ocaaiQI"'a'lCCo • expM

alo, 111 • r•traçAo na atlvidadaa do -~. 

Veja ... a. a aitueçAo atual do Cridito Agrícola 111 a ratta de corraçlo por 

parta do Govarno. O l'linislro da Agr !cultura ta. talado ~ lAJ)reosa contra • 

'tR, 111aa n1o ê voz e voto' no COMelho l'lonotâria Haclonal. 

Da! a raz3o da nossa Emenda. 

EMENDA ADITIVA N• 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Acrescentem-se ao art. 8', que trata da composição do Conselho Mo
netário Nacional. os seguintes incisos: 

·Art. aa ·········································································-··----···--··~ -
............. - .................................... ,_ .. ______________ _ 
IV - Presidente da Comissão de Valores Mobmários - CVM; 

V - Presidente do Instituto de Resseguros do Brasi -IRS; 

VI- Presidente do Banco do Brasi SA; 

VIl - Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento EconOmloo e Social -
BNOES; 

VIII • três membros. nomeados pelo Presidente da Repúbr.ca enlre brasileiros 
de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econtxnico-financeiros•. 

JUSTIFICAÇÃO . 

A redução do número de membros do Conselho Monetário Nacional- CMN na; 
'há de ser tão d~tlca, a ponto de ser esse Ólllao composto de apenas três representantes _ 
dois Ministros de Estado e o Presidente do Banco Central elo Brasil. 

É indispensável que tenham assento no Conselho: 

- o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, pela estreita vinculação en
tre as atribuições dessa Comissão e as do Conselho, no que cfiZ respeito à politica de 
mercado de capitais: · • 
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-o Presidente do lnsiiMo de Resseguros do Brasil, pela necessidade de palll
clpar das - relativas 'pclllica de seguros, de competência dQ COnselho; 

- o Presidente do Banco do Brasil SA, pela lmportancla sobre a ..,.mca de 
cn!dlto rural, e outras, que a experiência desse Banco contribuirá para decislles mais reai'ISias 
do Conselho Monetário Nacional; 

- o Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento EconOmico e Social, 
pois há quase vinte anos tem esse Banco de Fomento assento no Conselho Monetatlo Nacio
nal dada a lnter·mlação das respectivas competências; 

- oo especialistas. de notório · conhe<:imento em assuntos ec:qnOmlco-ft. 
nanceiros, que sempre contribuem com sua experiência pam a tomada de OOdsl!es acertadas 
do CMN, de p!Ofunda repercussão na economia nacional. 

APRESENTAÇ!o OE EMENDAS 

r=DEPUTADO VALDIR COLATTO 1063-3 J 

r.----------------------------~----------------------------~ 

r 

Inclua-se, no Art. 82, um inciso IV com a seguinte redação: 

Art. 82 .... 

IV - Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 

Agrária. 

JUSTI~·:{CATIVA 

Em um Pala eminentemen:ta agrícola como o Brasil, onde o .setor "a

grobuasinass" responde por mais da 40X do PIB e onde a produção de al~ 

mantos passa a ser uma quastfto estratégica, é inadmissível que o Mini~ 
tro da Agricultura não tenha assento no Conselho Monetário NacionaL 

A presente Emenda pretende corrigir o que julgamos ser uma propo~ 

ia equivocada da Medida Provisória, que pretendeu retirar do C~N o Mi

nistifio da Agricultura, ào Abastecimento e àa Reforma Agrária. 
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':·. ;·;:. :'".· ·.- ·-

Medida Provisória n° 731, de 25 de novembro de 1994. -· 

Emenda Substitutiva 

D!-se ao "capm" do anigo go e respectivos -incisrnt a redação seguintC::-

"É criada junto ao Conselho Monetário Nacional a Comissão Técnica da Moeda 
e do Cr&iito, composta dos seP'Uintes membros: 

I- Presidente do Banco Central do Brasil; 
II· Presidente do Banco do Brasil; 
m-..Prcsidente da Caixa Económica Federal; 
IV- ~identc do Banco do Nordeste do Brasil; 
V- Presidente do Banco da Amazônia; 
VI- Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento económico e Social; 
_Vlli- Presidente da ç:omissão de Valores Mobiliãrios; _ 
IX· Os Secretários do Tesouro Nacional e de Política económica do Minist6rio 

da Fazenda; 
XI- Os Dirctores de Política Monetária., de Assuntos Internacionais e de Normas 

c Organização do Sistema Fmanceiro do Banco Central do Brasil; e 
IX-· Um representante dos trabalhadores e um representante dos empresários, a 

serem indicados de comum acordo por seus organismos de representação. · 

. Justificativa: 

A Comissão Técní~.da Moeda e do Crédíto, âmbito de discussão e preparação 
das medidas necessárias à implementação das ações de política monetária e financeira, 
deve conter outros representantes do Poder Executivo que tratam diretameote com 
crédito e financiametito em setOres báSicos do desenvolvimento nacional, agricultura, 
indústria, r.omércio e serviços, bem como aqueles que tratam diretamente dos mesmos 
problemas junto às regiões brasileiras em desenvolvimento. Afinal, tratam.Rse de 
assUIItOS que extrapolam os limites da moeda e do crédito, atingindo a movimentaçlo 
da própria economia brasileira. 

Dezembro de I 994 
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·; •. ; '.:: '!, :r: 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS- 01112194 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 731. DE :15111194 

Dispõe oobre o Plane Real. o Sistema 
Monetário Nacional, estabelece u regru 
e cond~õco de emilsão do REAL e 01 

critérios para convenio da obrigações 
para o REAL, e dá outras providênciu. 

EMENDA DO DEPUTADO LUIS ROBERTO PONTE- 495 
(aditiva) 

Acrescente-se um novo inciso, V, lUI tut. 1 I, com a ggr~inle Tetloç4o, 
"''"'1tU!Ttllldo-se os incisos V, VI e VII como VI, VII e YJH, 
rupmjvamente. 

"AJtlL------------------------------------

V - de crédito Habitacional, e pam Saneamento e Infra-estrutura 
Urbana;" 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com os incisos 1 e m. do Decreto-lei n• 2291/86, que 
extinguiu o BNH, compete ao Conselho Monetário Nacional "exercer as 
atribuições inerentes ao B!'.'H como órgão Cen1ral do Sistema Financeiro da 
Habitação, do Sistema Financeiro de Saneamento e dos sistemas financeiros 
conexos, subsidiários ou complementares daqueles" e "orientar e controlar o 
Sistema Financeiro âa Habitação". 

Desta forma, é necessário que fimciooe uma Comissão 
Consultiva de Habitação, Saneamento e lnfra.-estrutur Urbana junto ao 
referido Conselho, com o intuito de subsidiá-lo no desempenho de suas 
atribuiçõe<; legais. 

Considerando que é atribuição da União, segundo o art 21, 
inciso XX, da Coru.1ittúção Federal, o estabelecimento de dírettizes para o 
desenvo!vimento urbano, inclusive habitação e saneamento básico, mister se 

Quinta-feira 8 8225 
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fBz a cmçio de uma Comissão Consultiva junto 110 CMN, para a 
n:gni•""""'Ç!o dessas matérias, que estio totalmente atreladas aos rcc:ursos 
finat<:eàos. 

Lembrumos que o art. Z' da Lei n" 4.595/64 institui o CMN com 
a finalidade de formular a poUtica da moeda e do crédito, objetivando o 
progresso oconômic:o c social do Pois. Sem a atuaçio ele uma Comissio 
Consultiva que llf!21da I habitaçlo c saneamcuto, o social. 118 atua1 
composil'io do CMN, estaria, cm gmnclc parte, clescamderizado. 

Por outro lado, compete ao CMN disciplinar o direcionamento 
dos recursos captados pelas cadcmetas ·de poupança. que .d~-se, 
exclusivamente. à habitaçlo. A Comissio Consultiva de Habitação, 
Saneamento c Infra-estrutura Urbana, determinada através de um instrumento 
replo por lei, nio só permitirá a reunião de diversos órgãos executivos que 
exerçam ar:ribuiçio na área de habitaçlo, saneamcuto e infra-estrutura urbana, 
como lambé:m clcml>tiSiranÍ o interesse do Governo Fedcrnl cm solucionar 
estas qucstl5c;s que se apresentam.demasiadamente carentes de soluçl!es. 

APRESENTAÇÃO DE E.\\IENDAS- OL 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 731,DE :zs/11194 

Dilpãe .., • .., e PiaDo RC111, o Silfcme 
Moact.irie NIICioiiJII, -i>ekce • ~ 
c coadlçiia de cmlAio de REAL c • 
critério. p11n1 CODVenio tba ollrigaçiia 
, ..... REAL, c clá outnu providência. 

EMENDA DO DEPUTADO LUIS ROBERTO PONTE- 4!15 
(aditiva) 

~ .... - fndso, v, 110 IUf. II, COIIIIIsega/1114 ndti#D, 
~ 011 ilu:I&M Y, n e VII co1110 n, VII e Jllll, 
~ 

Dezembro de 1994 

:.:.· 
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".Art.ll"---·"·---·----------

\' - de crédito Habitacional, e para Saneamento c In.tia-cstrutum 
Urbana;" 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com os incisos I c m. do Decreto-lei rf 2291186, que 
extinguiu o BI\'H, compete ao Conselho Monetário Nocional "exercer as 
a!rib!'iÇõesinerentes ao BI\'H como~ Central elo Sistema Financeiro da 
Habitação, do Sistema Financeiro de Saneamento c dos sistemas financeiros 
conexos, subsicliários ou complementares claqueles" c "orientar e con!rolar o 
Sistema rmanceiro da Habitação". 

Desta for::iria.. é'-nccessário · que fimcione uma Comissã<> 
Coasultiva de Habimç.lo, Saneamento e In.tia-cstrutura Urbana junto ao 
referido Conselho, com o intuito de subsidiá-lo no desempenho de suas 
atribuições legais. 

Consiclcranclo que é atribuição ela Unillo, segundo o art. 21, 
inciso XX, da Constituição Federnl, o estabelecimento de diretrizes pam o 
dese~~volvimento urbano. inclusive habitação e saneamento básico. mister se 
faz a criação de uma Comissão Consultiva junto ao CMN, pam a. · 
regulamentação dessas matérias, que estão totalmente atreladas aos recursos 
financeiros. 

Lembra.mos que o art. Z' da Lei n• 4.595/64 institui o cMN com 
a finalidade de formular a poUtíca da moeda e do crédito, objetivando o 
progresso econônúco e social do País. Sem a. atuaçiio de uma. Comissão 
Consultiva que atenda 11. habitação e saneamento, o social na. atual 
composição do CMN, estaria, em gnmde 'Parte. descaracteri%ado. . 

· Por outro lado, compete ao CMN disciplinar o direcionamento 
dos =ursos captados pelas cadernetas ele poupança, que destina.m-se, 
exclusivamente. à habitação. A Conússllo Consultiva de Habitação, 
~eamcnlll c lnfra-cstrutura Urbana. determinada através ele um instrumento 

. regido por lei, não sô permitirá a reunii!o de divets<Js órgiios c:xecu!ivos que 
. exerçam atnbuição na. área de habitação, saneamento e infra..cstrutum urbana. 
como também demonstrará o interesse do Governo Federal em so!ucio
estas"questões que se apresentam demasiadamente carentes de soluçcks. 

~ /~:;:{, 
Deputa~ltTIS ROBERTO PONTE 

Quinta-feira 8 8227 
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lllala: 30/11194 1-MP-731 
1- Luiz Sllomio 

UI 

1- / . I I 11- 1- 1- 1-
T .... 

Dê-<e ao § r do an. 12 a seguinte mlaçio: 

"Art.12 ......... . 

§ r · Nas inslituiç&s financeiros e nas demais entidades IUtoriDdas a 
fUncionar pelo Baooo Central do Brasil a soma das par<elas desprezadas, na 
forma do plrisnlfo anterior, serà recolhida e creditada ao Tesouro Nacional. 
no prazo miximo de 30 (trinta) dias, contados a partir de I" de julho de 
1994, para serem utilizados cm programas emergenciais comn. a fome e a 
miséria, CODfi:mnc regulamentaçio a ser baixada pelo Poder Executivo, ao 
prazo de4S (quarenta e cinoo) dias, a c:omar dei" de julho de 1994." 

JUSTIF1CA 11V A 

A fixaçlo de prazo para a regulameotaçio ,pelo Poder Executivo da aplicaçilo das parcelas 
decimais desprezados na c:onverslo para o Real objetiva dar <eleridade à utilizaçiD desses 
valores nos programas emergenciais contra a fome e a. misêria. 

EM-2 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
r;z ;·; rw r EMENDA A MEOI~-;~0;;-A-;""';;~---;-6-;;-;i9. 
[oEPU.TADO. VALDIR COLATTO ooo I ~~:;:;--"] 

4 :J ........ 9:J-t.....,....,..IW:~ J 
----,--~·--.---· ~·:=J 

r.-------------------~-----------------------, 

[ 

Suprima-se o§ 2Q
4

do Arti9o 16 da Medida Provisória. 

JUSTifiCATIVA 

O § 2V do Artigo 16 pravt que na operaç!o de convarslo dos sal

d~s da poupança· a das opa.raçO~s da cridi.to rural, de~tr~ ~utras, ha-

ja, além da •Plicaçlo da TR -ou outro .indexador; pro-rata, ati 

30/06/94, ou'tro lançamento, qual sajat a aplicaçlo da TR ou outro 

referencial legal, também oro-rata, na data do aniversário do mia de 

julho, já convert~dos os oaldoa para Real. 

Ora, tal procedimento implica que tant~ no saldo das poupanças 
como nos dibitos dos agricultores seja aplicada am julho a "nova" TR; 

j& 'medida nos tampos do Real, inflando o dibito dos agricultoras. 

D• outra parta, S de pre$aupor-se que os preços dos produtos a-· 

gr!colae devarlo estar astabi-1i.zadoa desda o in!c~o do Plano, nAo &!!,. 

r rendo novo nciesca.samanto" de~ !õdicaa na origem do Plano, de. tio de

letérios eroitoa no& Planos passados. 

A Emenda visa corrigir .assa distorçlio, impedindo a aplicaçlo da 

TR am julho. 

s 
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[3õ7 ;-; 1 i• I 1'-· ______ ~_E_o_I_o_A_P_R_o_v_·i_s~_oit_'!_ .• Â_· _7_3_, :...' _o_E_2s_. ,_,_-_9_4 ___ ._-.J-1 

r DEPUTA~o-vi;;~R -FACCIONI ~--~:J r;'s"79::;- I 

I' , ' 

,-------------~·•o·•--------------, 

I : :~-::~.~:~~:-~~-~-~~-~-~:: .......... ; ______ ----··--------·· 
J f SR - lio Crédito Rural, apõe 'ser apurado D aaldo doa f!Nn:i_,too e doe 

'pre;os .rru..o. dos procl.ltco ,.... rama prevista na I 11 deete ...Ugo, Mrlo converU

doa - R.al. A partir da 1R dll julho eerJia apUcacbD aoo f.tn.'lci-.,toa ac:.w1te ju

roo llaitadoa ao. niv•ia atuaia dlt tiS, 91: • 12,SS ., ..a. h dir~ dt ett.JJ.

zaç&J .-.tre • faixas da capt.açlo doe recuraos • a atualizaçlo doa ncuraoa • a 
atual..baçlo doe rlnanciamontoe earlo aquallzadas atravú de fontes a aen. 

dat'inidaa. ma tamoa do parégrat'o .,tarior. • 

.JUSTIFICATIVA 

A apl~ da poupança no cridito rural, oo seja, a apllceçlio drl .lndicea 
irlCOI'Ip8t{uoia c. a atividado agrícola, eatã CCJftl)rovado, por todoe oe. depoblontoa 
c:ollddoa da CPPII da Erdividamonto Agdcola, foi a causa principal do estágio atuaJ. 
da dtvida, da de3Drganização e da ~st!Au.Io do aetor. A despeito da t&J grava cc»-
prouaçOO, as da Olfll, representando todos oa Partidos, nAo rora~~ po3taa • prática 
pala Exacutivo a ror• igua.lJaanto do:sccnsidaroda pela prasanta Jlladida Provia. 

Anlea quo cheguea:os a u. ~se irrevar sfveJ, nada lllllia oportuno quer, atra
vés dos novos ~ pr8f'U'Jeiados pelo plano dàB~:~tabilizaçlo da ~.. .ilra a. 
úplanta;§o, aja corrigida 831te dietorçlo. 

Para tanto, B:5ta.oa propondo que 58 estabiliZ811 preços • rinancianant.o3 agr!
colas, aplicando-58 aos últilfOS ::sCI'Iente oa juros prevbtoa para o crédito rural, qJe 

nlo u!trap.assBIII os patoo\aros ab..taia, já sem precedontaa ea oUtros p;J!sas, en-
de estas t.a'll:as n§a p.1SB2llll da 4~ ao ano. __ _ 

As diferenças entre as taxas p;:)'}aS nas rontes de r...;tpU,Ç~ • os C~.RStos •fos 
fin.at"~Ci&Ient.oa seriwa absoC'uiOOs por fout..as a serea dtifinidas, c~no: aurento •'la 
exigibilidade doa. deo.)Úsitos cuipuhóri03 nos d~itoa. ã vista, e n3o ao cuHtr.rida, 
corro ocorra atrav~ da Raso!uç§o n!:l 2.086 do Banco Central, ria 10 da julho iílti1ro; 
utilização de rundos C003titocionais; utilizat;3o de e.vréstilflos ext.,rnos a cool.os 
cornpat!veis, etc. 

A fllai"'Utenção dos n!vels previsto:s pelas I'Ps 54?., 556, 596 1 63."i. 681 B .731 
coat a utilizaçOO da lR plena maia juros no crédito rural i doct'otar a definitiva 
inviabiUdctda da agr.iciJltura, eb QCJB ea sstará aplicando cuatos que chug:u-..JI'I a 
mais de 1~ reab ao ano. 

I Alr• diato haveri • conaagraçlo du ..- Uogalidadll, ..-. v•z CJJa l'uNeri ..-. 
cq,1a opllcaçAo do j...,. noe contr•too, pc>U • TR ~u......- & jurooo e, 

i o pior, • taxaa • .. r.. ISIÍletaralaJnto r1x.sa. ptio a.tor tilwJ:elro (~.,_ 
! cfo.,.., i •tua! taxa de AHBID). 

~ 
a. --~ ~ paatura de eat.hulo l agricultura - nosao Pala,· au • dei

• de faz•r hipocdaiao, Cc.:J a prevista no parágrafo 2Q cb .rt. 12 dilata PIBcfida 
Provieórie. 

c----· ·--~=-~õ~~~liài~~~~-5--~~-~;~-~~L~~-~:~~1 
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~1~!941 Lr ___________ "_Eo_I_o_A __ P_n_av_I_s_ó_R~i_A'_7~3~,~·-a_E~2~s~-~,~,~-9~·~---------_j1 
r·--
r 

l(r.g-------------~-:_~ 

- Acraacente-ae, ., ert. 16, o IM9Jinte . § sa 
•art. 16 ······································~··························· 

1 st:t - INo Cr&dlto Rural, ilpÕe aer l!!lplttado o Nldo daa rlrmncil!lalntOIII • das 
preço. .s.,u...,. doa pradltoe na r~ p1'1nlieta no t 10 deat. artigo, paasaraa 
a ...-~ oo jurao do dia pr- do ,_ .... A atLali- -..tiria 
pnviot-o para "" - ..tnt- tooDio .... , 1..-.;aclo ...,. rinonc~t:oe ,_ 
-- datu, proibida a ut.ll.izar;a.> da TR "'*' index-.-. Aa dit...-.no;ee da 
aWallnçlk> da r~ do coptaçlla da ._,._ • os lnd1cee ado- _. a 
coueçlo doa preços ..tn:L-os aarBo fKJJ8).12adaa atrBVÕO de r antes • ~ de-· 
finidas pela govwna, nao ter.JB do parágrafo Mtarior. Par• oe pagea111ntoa 
• prazoo .lnferlcrra • UI_.., poderá aar adotada a-.- ..todologla pra
vista no Art.28, §611, mata Plac:lida Proviaóda. De juros doa f.tnarcial~Qntos 
n1o ultrapassarlo oe l.ildtaa provistos para • aat'ra .93194. 

JUSTIFICATIVA 
As :razlSaa para esta &anda do idlnticae às que ji axpua a. outra propoata 

altftns.Uva, concamante • rograa :ooforantas ao C!-ódito Rural. 

A aplicar;:Ao da ~-no crédito rural, ou Mja, a aplicaçlo de tnd'icM 
l.rlcoq)ativala ca. a ativid&de agricob, esti coqlrov«Jo, por t.c::":• os dupoinw'ltoo 
colhidos na CPftl da &ldfvidaaaootc Agdcola, roi a causa principtü. do estágio atual 
da dÍvida, da daaorgonizaç&l • do desest.t.ulo do setor. A deepaito de tGo grave 
carprovii!Çio, as r~ a providllrcfas aprovadafpela ~dada dos ..... 
brot!l da CPPli, rop~tando todoa oa Partidoft, não fora~~~ postas UI prática pelo 
t:xect.Jtivo a for;:n igualmanta de:ICOOSidel"adas pala presenta l'ledida Provisória. 

Antes qr..~e ~ • t.11 ifl)::,sse irrevers!vel, nada mais oportuno q.Ja._ 
através dos novos teff\)03 prenoociaOOs pelo Plano de Eslabilizaçi!kl Econ&aica, ora 
ent i!Tplant.açlo, seja corrigida esta diat.orç3o. 

Para tanto, estamos propondo QUG se est.:bilize:ftl preços • financiamontos 
agrlcolas, aplicarrio-so aos Glti~ :Km!nle os juros previstos para o crédito rurnl,. 
r:pa n3o ultrapasset~ os pataolares ab.:ais, ji SCCII precedentes Cd ~tl'04 pa.!5es1 onde. 

- e~tM-~as __ n(g__p_~~~ -~-~s -~_ano. 

As diferenças entra as taxas pagas fontes da capiaç30 -8-0SCiiitõa--dóis------r!n:.ln- -~ 
ciameolo8 &eria~~ ab~rvidoa por fontes a serem definidas, corno: aunento da exigibi
lidada dOs depósitos compulsórios nos depôsitos.ã vista, e não ao contrãrio,ccmo 

ocorre etravP dll Roaoluçllo nl 2086, do 8anco c.,tral, do 111 de julho úlU.C; 
ut.Uizaç;lo de rllldoe cor-Utucionlú.a; uU.liurçBo da ~riatbloe uternos • a.
~ ._.t!veu, etc. 

A ..anut.enr;Ao cbe nlveie praviatoa ptl).aa PPa 452,566, 596, 635 681 0 731 
a. • ut.Uiz._., ~ TR P~ .aia jUl'OII no cridito rural ' decretar ~ definttiva • 
l.ntdA!bWdede de agricultura, llia ~ .. eateri apllcancb c::ustos "'- chagltr• • 
Mia ct. 10QI: reúa ., ..,. 

Al611 diato, tmv.ri: • consagreçBo da uae ilegalidadll • ...- vez q~~r haver' 
• cq,Ia aplica;lo dlt juros nos contratoo, pois a TR, inQueationavat.ante i ju-
roc a, a pior, • taxas a ll8t'M: unilaterablanta fixadas pala eetor rinancaito. 
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L 
Ou se as:suuo ~..-a postura de est!allo à agricultura 8111 nosso Pa:fs, ou u J 

do!xa da fazer hipocril!liae, a.:. a prevista n::11 § 20 do art .. 12 da:sta l'ladida 
PrtNisó!"ia. -- -·---·~---~-~:-. -~-- . -.. -- .. ~J------- -«•----=-- -::_-_ . . c -_____ g;~~-----~~----- ~ 

I 
APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L J 

r;;,~/~-~ t ___ --'I'IE!l!;!.~ID~A!!_. _!:PRIIV!!!!!!_!l_:!SOfl~l!!_A_!~!!~_·-;..!;•0'.!;~,_ .• _!
0

0E~2~5~ • .!1.!;1•:J94::!_ ______ -_-_jl 

[' CEPUTIOOO VICTOR FACCII»>l 
--------··--~ 

r.-~---------------~--------~---~ 

- I~lua-oa. no ort. 16~ o seguinte I SI: 

.. •Art. 16 ............................ ~'":···~······~---.··························· 
I SR - Nas qMtraç&.i ~ ~iidito rural, apurados os aaldos doa rinanc.ta.n

tos a doa preçoa ~. aerlo canvartidoa- Real na ror.. prevista no 111 
deote artigo a pasaarlo a Mr 1~ a corraçlo .,...t.&ria praviata no Art. Z1 
a oe j•Jl'OS a cadll cU. 11 do 6, obaerv.-.llrae al.nda a seguinte: 

a) as dirorançu Verit"icadaa .ntre o IPC:r a a TR, quando a t"onta de recur
eoe ror a pcql3nÇ11, eerllo equalliadaa atravâa cs. rontee a eare. dl!!lt"lnidae ... 
rodla do parágraro Mtarior; · 
· b) para oa ~ ou vanc~toa - prazo int'arior • .._ ..., aari absar-

va:b o disposto rx» art. 28, I 6D; 
c) oa praçoa .rnia::Ms aor5o revisados a cada 12 .asas, cc:. base noa custos 

dll prodJçlo. na ror.. que vier a aar rogtW.antada pelo Plinietério da Agricul
tura. 

JUSTIFICATIVA 

Constitui, a preaante Emon:ta, .ada .-a alternativa a aer analisada, no 
intuito de corrigir as diatorçlSoa ev:idsrx:iadao na Jllodida Provisória, ca. rola
çlo as operaçaaa de crédito rural. 

Aposar da nlo concordarMos, 111a0teala, na prmaanta pi'DpOSta o critério do 
IPCr previsto nas J'Pa 542, 566, 596, 635, 681 o 731, para qJe o Governo e o 
Relator tentta. alternativas o n§o venhat a negar, silrplesmente, UM aoluç:~ pa
ra o isrpasae, 

E preciso evidenciar, ontratanto, s~ra da novo, qoa a manuten;oo doa 
n!veia previstos pala JIP, c011: a utllizaç!lo do TR plana mais juros no crédito 
rural ó decretar a dar!nitiva inviabilidade da agricült.ura, eis 'lJ8 se ~tarã 
aplicéWldo custos c'lbsu.rdoa, qua inviabilizar~ a atividada agr{cola no ãiasil. 
Al\)M disto, haverá a COil3agraç§o do 0018 iteQalidadQ, Uft3 VBZ que havarâ 8 dz
pl. aplicação de juros e, o pior, 011 taxas a :w.rtd unilateralmente rixadas. 
pelo setor rinanceiro • 

. E .ill'portante, ii url)'3:nte, que sa adot.e~~ merlidaa que estii'I!Jha a agricul
tura e. no~ Pa!a, mas.m porque o bal des~ da atividada agdco!a cons
titui .,. doa elementos eaBanciaia para o suces~ do PrOt.}rama de Eatabilll.tii';;Aa 
Econ&dca. 

r.--- --- ------u~-'f:I"_pid~::_·· _-"--_ -l-• 
- ---·······--··· ----~------ ;? . -
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APRESENTAÇÃO DE EME~DAS 

Dep. ALDO REBElO 357 

-. ------···- ·--
2 ' .. ,.__ 9 

., 
~-·i_t_i_·~; r'-·-__ _;lc!_7_·_· ·_--_--_-_·-_-_-·_·· _·· __ · ~~----··_· ......,,...· _----==·· =---· __ ._____,_---' 
.;:--·----~------....--=- -::--~ "To•: ~----------

Dê-se ao caput art. 17 a seguinte redação: 

"Art. 17 0$ valores das pr_:est:ações de financiamentos habitacionais 
firmados com entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitaçlo • SFH e 
entidades de previdência privada. quando em condições análogas âs utilizadas no Sistema 
Financeiro da Habitação. expressos em Cruzeiros Reais. no mês de junho de 1994. scrio 
convertidos em REAL. no dia I~ de julho de 1994. pelo ~o valor em URVs que 
tinha a prestação no dia do vencimento." 

JUSTIF!CAT!V A 

_ .... Nos cpntratos de casa própria com claUsula de equivalência salarial pela 
redação atual da Medida as prestaçõeS d~ julbQ estio tendo um reajuste em inédia de' 
IS% sem qu tenha· havido. em contrapartida. q:Jalquer reajuste no salârio do JnUttWio. 
que continua ganhando em Real cm julho o mesmo que ganhava em URV em junbo., . 
Deste modo. os rmituârios arcam sozinhos com a perda inflacioitária. enquanto a 
instituição finance1ii sai ganhando. o que ê "'"'Cialmente injusto. 

I L.. ___ .AA:_:___ . . _1-vv_/_AA./1..--_.,_"···~-'-·J_. --~-----l 

MEDIDA PROVISÓRIA Ng 731/9·· 

J;)ispõe sobre o Plano Real, o 
Sistemo Monetário Nacional, 
ast~belece as regras e· condições 
para emissão do REAL c os critérios 

para conversão das obrigações para 

o R~A~ c dá outras providências. 

EI~NDA i-IODIF!Cl,TIVA 

DO-se a seguinte noV.:: rcd.:1çSo uo "caput*' c!o 1\rt. 17: 
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Art. 17 Os valores das pres~ações de financiamentoS habitacionais 

firm4dos com entiQadcs integrantes do Sis~ema Financeiro da 

Habitação - SFH e as entidades de previdência privada, expressos 
em Cruzeiros Reais, no mês de junho de 1994, serão convertidoS em 
REAL, no di~ lg de julho de 1994, observada a paridade entre o 

Cruzeiro Real e o- Real fixada para aquela data . 

.JUSTIFICATIVA 

.à emenda v lsa dirimir.- dú.v ida:s e padronizar 

procediit:entos para os financiamentos· habitacionais firmados com 

en~idades não integrantes do Sistema Financeiro de Hãbitação. 

,""-, ." / 
ii\/\ 

--------~;~-~-~l~,~~r~~;~,-,;-i;-;-~:-::~ 
I \.' 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
,_ 30111/!)4 IPli E ';' MP-731 

,_ LuizSolqmlo 11..... 'lo: 306 

l·D- ·D--·0- 0 -....... 
11- 1- 1- 1-

DMo 110 poripfo úoic:o do 11t. 17 a IOJiliÜIIe redaçlo: 

J 

"PPú&taibúaico. Oiadice.doNijuaeaparia.&.·dedeCCJIItraiUIImea est b ' ·1 ,..,.... 
etneljnçlo du pi' 1 ij we CI de quo tnta ale arti3o poderw_ Cn:l qaiquer tempo. lel'aD ..,.....,.,.,M•._ 

JUS'llFICATIVA O.-- ter alioculdade de podaan!OpiCIUir...,. COIIIrltOS _.,que oe 
lbicriiOCOIIÍrÍoomtimçlodu d·;~~ .. oco lrnia>-filllllceino . 

..... ,. 

a: 



Dezembi:o de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (s<ção m 

EMENDA MODIFICATIVA 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Modifique-se a redação dos Arts. 19, 20, 21, 22. 23, 25, 26, 27 e 28 da 
Medida Provísórla n° 731/94, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

• Art. 19. As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, sem cláusula 
de cerração monetária ou de reajuste da preços, ou com cláusula de correção mo
netária ou de reajuste de preços pré-fixados, serão convertidas em REAL, no dia 111 

. de julho de 1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o REAL fixada para 
aquela data. 

•Art. 20. As obrigações pecuniárias, os preços e os valores expressos 
em Cruzeiros Reais, com cláusula de correçã;o monetária ou de reajuste de valores 
baseada em índices de' preços gerais, setonais, regio:tais ou específicos, serão con· 
vertidos em REAL, no dia 151 de julho de 1994, observada a paridade fixada para 
aquela data, assegurando-se. de acordo com o disposto neste artigo, o eQUilíbrio 
econômico e financeiro nos termos do Parágrafo único do art. P. da Lei 8.880, de 27 
de maio de 1994. 

- ~· · ·. ·· §·1 11 • Quando a· periodicidade de reaj\tste pleno for igual ou menor que 
a periodicidade de pagamento, serão convertidas em REAL no dia 111 de julho de 
1994, observada a paridade fixada para aquela data. reajustando-se pro rata tempere 
os valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais desde o dia do último aniversá
rio anterior ao dia 1° de 1ulho de 1994 até a data do próximo aniversário posterior a 
esta data de conversão, Inclusive. de acordo com o índice de contrato, deduzindo-se . 
a variação do mesmo índice ocorrida entre a data-base o o primeiro ·aniversário no 
subseqüente período de correção monetária ou reajuste. 

§ 2" • Quando a periodicidade de reajuste pleno for maior que a periodi· 
cidade de pagamento, serão convertidas em REAL. no dia 1• de julho de 1994, de 
acordo com as disposições abaixo: • 

I • dividindo-se o valor em Cruzeiros Reais da obrigação vigente no dia 
do aniversário em cada um dos meses imediatamente anteriores a JUlho de 1994, em 
número igual aos do último período de reajuste P.leno, pelo valor em Cruzeiros Reais 
do equivalente em URV nesses mesmos dias; 

11 - extraindo-se a média arttmética dos valores resultantes do inciso 
anterior; 

III • reconvertendo-se, t ~·: Cruzeiros Reais, o valor encontrado pela 
URV do dia do aniversário em junho de 1994; 

o IV· aplicando-se, pro·rata temp-om, sobre o Valor em Cruzeiros Reais-· 
de que trata o inciso anterior o andice contratual ou legal até a data do próximo ani· 
versário _posterior a esta data de conversão. inclusiva, deduzindo-se a variação do 
mesmo índice, ocorfiâa entre a data-base e o primeiro aniversário no subseqüent& 
período de correção monetária ou reajuste; e 

V· convertendo-se em REAL o valor corrigido na fonna do inciso ante
rior pela paridade fixada para aquela data. 

§ 3° • O cálculo da média a que se retere o parágrafo anterior será tefto 
com-base nos preços unitários nos casos dos contratos para aquisição ou produção 
de bens para entrega Mura, execução de obras, prestação de serviços, locação, uso 
e arrendamento, quando as quantidades de bens e setviços. a cada mês; forem va· 
riáveis. • 

§ 4° • No caso de obligações em que tenha transcorrido um número de 
meses menor que o da periodicidade de reajuste pleno. a conversão será feita, na 
forma do § 211 deste artigo, levando-se em conta apenas os valores referentes aos 
meses a partir da contratação. · 

Quinta-feira8 -sz:.:= 
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§ sv - No caso dos contratos de contratos de locação residencial com 
cláusula da reajuste superior a 6 (seis) meses, as disposições ào § 2' deste artigo 
serão aplicadas tomando em conta apenas os aluguéis dos primeiros 6 (seis) meses 
do último período de reajuste pleno. 

§ ~ - Em caso de desequilibrlo econõmicc>financeiro, os contratos de 
locação residencial e comercial, inclusive os convertidos anteriormente, poderão ser 
revistos, a partir de 1" de janeiro de 1995, através de livre negociação entl'l! as par
tes, ou judicialmente, a fim de adequá-los aos preços de mercado. 

§ 79. - Efetivada a revisão, aplicação das clàuSulas de correção monetá
ria ficará suspensa pelo prazo de um ano a contar da data da revisão. 

§ 92 .. Na conversão em REAL dos contratos a que se refere o § 111 que 
não contiverem cláusula de atualização monetária entre a data final do pe~fodo de 
adimplemento da obrigação e a data da exigibilidade do pagamento, será de ~~zida a 
expectativa de inflação considerada no contrato relativamente a este prazo, cevando, 
quando o contrato não mencionar explicitamente a expectativa inflacionária, ser 
adotada para a dedução, a variayão do Indica Geral de Preços • Disponibilidade ln
tema- IGP-01, da Fundação Getulio Vargas - FGV, no mês de apresentação· da pr--...,. 
posta ou do orçamento a que este se referir. aplicado pro rata.tempore relativamente 
ao prazo previsto para o pagamento. 

§ 9SI - Nos casos em que houver cláusula de atualização monetária de
corrente de atrâso de pa9amento, corrigido também o período decorrido entre a data 
do adimplemento da obngação e a da exigibilidade do pagamento, aplica-se a este 
perfodo a dedução referida no parágrafo anterior, segundo os critérios nela estabele
cidos. 

'M 21 • Para os efeHos desta Medida Provisória, 'dia de aniversário' 
corresponde: 

a} no caso de obrigações pecuniárias em .Cruzeiros Reais com cláusula 
de correção monetária por índice de preço, ao dia do vencimento; na falta deste, ao 
dia do último reajuste; e, na falta deste. ao dia do surgimento, em qualquer mês. da 
obrigação, do título, do contrato ou da parcela contratual; e, 

b) no caso da contratos que tenham por objeto a aquisição ou produção 
de bens para entrega futura, a execução de obras. ou prestação da serviços contí· 
nucs ou futuros, bem como a attera~o da imóveis, que tenham cláusulas de reajuste 
da preços por rndice de preços setoriais, regionais ou específicos, ou ainda que reflita 
a variação ponderada dos custos 'dos insumos utilizados. ao último dia de validade 
dos preços contratuais em cada período de reajuste. 

'Art. 22 • As disposições desta Medida Provisória sobre conversão apl~ 
cam-se, no que couber, os contratos de que trata c art. 15 da Lei n"' 8.880. de 27 de 
maio do 1994, e sua rBQUiamentacão, cujos valores expressos em Cruzeiros Reais 
não tenham sido convertidoS em UAV até 30 de junho de 1994. 

§ 3' · (Suprimir) 

• M 23 • Nas obrigações, preços e valores convertidos em REAL na 
forma dos arts. 20 e 22, o cálculo da cerração mone1ária e do reajuste de preços a 
partir de 1• de julho de 1994, somente é váfido quando baseado no lndice de preços 
calculados na forma do art. 38 da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. 

§ 1' • O cálculo dos índices de correção monetária de obrigações a que 
se refere o caput deste arti90 tomará por base preços em REAL. o equivalente em 
URV dos preços em Cruzezros Reais, e os preços nominativos cu convertidos em 

. URV nos meses anteriores. 

§ 2' • Observado o disposto no art. 28, sobre os valores convertidos em 
REAL. na forma dos arts. 20 e 22, serão aplicados os índices de correção monetária 
ou de reajuste dos preços a que estiverem sujeitos, calculados de confonnídade com 
o art. 38 da Lei n"' 8.880, de 27 de maio de 1994, de acordo com as respectivas dis~ • 
posições legais, regulamentares, contratuais, ou decisões judiciais com base nas 
quais tiverem sido constituídos. 

§ 3' • No cálculo dos Indicas de que trata este artigo, os preços em Cru· 
zeiros Reais deverão ser convertidos em URV do dia de sua coiBta. 

Dezembro de 1994 



Dezembro de 1994 DIÁRIO])() CONGRESSO NACIONAL (Seção m 
§ 4' • Caso o índice de preços constante do contrato não esteja dispo

nível na forma do caput deste artigo, será utilizado, para os f111s do disposto no art. 38 
da Lei n' 8.880, de 27 de maio de 1994, e nesta Medida Provisória, índice equiva· 
lenta substHuto, na fonna da regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo. 

§ s• • ~ nula de pleno direHo e não surtirá nenhum aleno a aplicação de 
indica, para fns de corraçio monetária, calculado de forma daerente da estabelecida 
neste artigo. 

Art. 25 • As dotações constantes da proposta de Orçamento Geral da 
União enviada ao Congresso Nacional, com as modificaÇÕeS propostas nos tennos 
do art. 166. § 5', da ConstHuiçio Federal, serão corrigidas para preços médios de 
1994, mediante aplicaçio, sobre os valores expressos a preços de abril de 1993, do 
multiplicador da 66.8402. sendo então convertidos em 1' da julho de 1994, em REAIS 
pela paridade focada para aquela data. · 

§ 1'· Serão também convertidos em REAL em 1' de julho de 1994 pela 
paridade lixada para aquela data, todos os valores expressos em Cruzeiros Reais em 
30 de junhO de 1994, constantes de balanços e da todos os elos e fatos relacionados 
com a gestão orçamentária. financeira. patrimonial e contábil. 

. § 2'. No caso do parágrafo anterior, se resultarem valores inferiores a 
RS O,o1 (um centavo de REAL) os mesmos serão representados por este valor (R$ 
0,01). 

Art. 26 • Como lonna da Q&rantir o equDlbrio aeonOmicO-Iinanceiio na 
conversão dos contratos relativos à atovidade agrícola, ficam asseguradas as con
diçees de equivalência constantes nos contratos de financiamento da custeio o de 

112-
comorcializa;Ao para produtos contemplados na safra 1993194 e na safra 1994 com 
'preços minomos de garantia' dentro da Política de Garantia da Preços Mínimos • 
PGPM. 

•capftulo IV 
Da Coneção Monetária 

Art. 27 ·A correçã~. ~ 'lirtude de disposiçio legal ou estipulação da 
negócio jurldico, de expressãO mone>·<1e de obrigação pecuniãria contralda a partir 
de 1• da julho de 1994, inclusiva, somente poderá dar·se pela variação acumulada do 
IPC-r. • 

§ .1• ·O disposto nesta artigo não se aplica: 

a) às operações a contratos de que tratam o Decreto-lei ..J5. da 11 da 
satembro de1969 e o art. B' da Lei n• 8.880, da 27 de maio da 1994; 

b) aos contratos que tenham por objato a aquisiç4o ou produção de 
bens para entrega futura, a execução de obras ou a Pr&staçao de serviços continuas 
ou futuros, bem como a alienação de imóveis, cujo preço podará ser reajustado em 
lunçlo do custo da produção ou da variação no preço de insumos utilizados; e 

c) às hipóteses em lei especial. 

~ 2' ·Considerar-so-á de nenhum efeHo a estipulação, a partir de 1' de 
julho de 1994 ·.'e correçio monetária em desacordo com o estabelecido neste artigo. 

§ 3' • Nos contratos celebrados ou convertidos em URV, em que haja 
cláusula de correçio monetária ou de reajuste de valor por indica de preços ou por 
índice que reflHa a varia~o ponderada dos custos dos insumos utilizados, o cálculo 

. desses fncfoces, para ele~os de reajustes, deverá ser nesta moeda até a emissão do 
REAL o, dai em cfoante, em REAL. observado o ati. 38 da Lei n' 8.880, de 27 de maio 
de 1994. 

- § 4° • A c:OiTeçlo monatária dos contratos convertidos cela média em 
REAIS ne fonna do § 2' do ert. 20 será apurada somente a partir do 1~ aniversário de 
obrigação posterior à sua conversão em REAIS. 

§ 5' • A Taxa Referencial· TR somente poderá ser utilizada 
financeiro, de valores imobiliários, imobiliário, de seguros, de previdênc 
de futuros ou, ainda no caso de lnacf1111plênola de obrigações contraiu' 
manto, em contratos de qualquer natureza. 
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. . . • '§ s'> • Continua aplicável aos débttos trabalhistas o disposto no art. 39 
da Lei 8.1n, de 1' de março de 1991. 

• Art. 28 - Nos contratos celebrados ou convertidos em REAL com cláu
sula de correção monetária ou de reajuste da valores por índice de preços ou por ín
dice que refti1a a va$çáo ponderada dos custos dos insumos utilizados, a aplicação 
da mesma ficará suspensa pelo prazo de um ano. 

§ '1 11 - É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a estipulação 
de cláusula de correção monetária ou de reajuste de preços em desacordo com o 
disposto neste artigo. 

§ 2' • (Suprimir). 

§ 3g. O prazo de suspensão de que trata o caput .deste artigo será 
contado a partir: 

. a) da conversão em REAL, no caso das obrigações ainda expressa em 
Cruzeiros Reais; 

b) da conversão ou contratação em URV, no caso das obrigações ex
preSsas 'em URV contratadas até 27 de maio de 1994; 

c) da contratação, ou da data da proposta se esta for posterior a 111 de 
. julho de. 1994, ~o casl? de obrigações contraídas após esta data; e · 

d) do último reajuste de caso de contratos ~a-l_ocação. 

§ 4" - O disposto neste: :!rtigo não se aplica: 

a) às obrigações realizadas no mercado financeiro e no Sistema Finar. 
· ceiro de Habitação • SFH, por instituições financeiras e demais entidades autorizadas 
· a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem assim no Sistema Brasileiro de Pou

pança e Empréstimo • SBPE e aos financiamentos Habitacionais de entidades de 
previdência privada; · 

b) às operações e contratos de que tratam o Decreto-lei n" 857, de 11 
da setembro de 1969, e o art. 6" da Lei 8.880, de 27 de maio.de 1994. 

-§ -sa ~ O Poder Ex&cutivo poderá reduzir o prazo de suspensão das 
cláusulas de correção monetária ou de reajuste de que trata este artigo. 

. §&r- O devedor, nos contratos com praio superior a 1 ano. poderá 
amortizar, total ou parcialmente, antec~damente, o saldo devedor, desde que o 
faça com seu valor atuaUzado pela vanação acumulada do índice con~ra~ual ou do 
IPC.r até a data do pagamento.. · · 

. § "fR .. Nas obriQações em Cruzeiros Reais, contraídas antes de 15 de 
março. de 1994, o credor pocleiá exigir. decorrido um ano da conversão para O REAL, 
ou no seu vencimento. se anterior. sua atualização na forma contratada, observadas 
as disposições desta Medida Provisória, abatidos os pagamentos, também atualiza· 
dos, eventualmente efE:Ituados no período. 

JUSTIFICAÇAO 

As modifiCações de redações ora propostas aos artigos 19, 20, 21: 22. 
23: 25, 26, 'Z1 o. 28 ela Medida Pro~ na n' 731/94, visam adequá-las . aos 
""!endimentos havidos no Congresso NaC1011al quando das discussões e votação da 
Le1 n• 8.880 do 27 de maio de 1994, bem como às discussões na Comissão Mista 
que analisou a MP 542 de 30.06.94, ora reedttada sob o n' 731. Tais modificações 
nos parecem melhorar o texto tomando-o transparente, de melhor entendimento e 
conferindo justeza às relações contratuais que envolvem o setor privado e o público, 
evitando-se assim tempestivas ações judiciárias que poderão comprometer o Plano 
de Estabilização Económica. . 

Dezembro de 1994 

·-·--·-
·~·· -~------~---· --- .. -·-
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EMENDA N' 

MEDIDA PROVISÓRIA N""731 de 30 .de novembro de 1994. 

Acrescente-se, após o artigo 19, um artigo com a seguinte redaçilo: 

"Art. .... - As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais. oom cláasala de 
concção monetária pós-fixada, contratadas antes de I' de março de 1994, ser1o 
convertidas em Reais ao dia I' de julho de 1994, observada a paridade fixada PI". 
aquela data. reajustando-se os valores contratuais expressos em Cruzeiros ~ em 
seus respectivos aniversários, de acordo com o índice conStante do contrato, o qual 
tomará por base os preços em Cruzeiros Reais nos meses imediatamente anteriores,, 
convertidos em Reais, observando-se a paridade fixada para a data de conversio, e 
preços em Reais a partir da emissão. 

Dê-se aos artigos 20 e 21, capa!, as segu:iates Iedações: 

"Art. 20- As obrigações pecaaiárias em Cruzeiros Reais, com cláusala de coneçlo 
monetária baseada em índices de preços, contratadas a partir de 1° de marco de 
1m em que a periodicidade de reajuste pleno é igaa1 ou menor que a periodicidade 
de pagame.nto, serlo convertidas em REAL, ao dia I' de julho de 1994, observllda a 
paridade. fixada para aquela· data, reajustlmdo-se pro ratá templlre os valores 
contratuais expressos em Ciuzeiros Reais desde o último aniversário até o dia 30 de 
junho de 1994, inclusive, de acordo com o Indico constante do COI!Imlo." 

• Art. 21 - As obrigações pecuniárias em Cruzeiros Reais, com cláusala de coneç1o 
monetária baseada em fndices de preços, contrllladas a partir de I' de março de 
1m em que a periodicidade de P"!!""'""to• seria convertidas em REAL, no dia 1~ 
de julho de 1994, de acordo com as élisposições abaixo:" . . . . . 

Justifu:ativa 

A c!nssifioaç§o das obrigações pecuniárias em dois períodos- .nies e depoiS de I' 
de março de 1994, data da primeira medida provisória qne deu origem à Lei n' 8.880 
do Plano Real • visa a respeitar os atos juridicamente perfeitos, evitando-se repetir 
os mesmos erros e danosas consequências ao Tesomo Nacional. cometidos nas 
várias tentativas de intervenção na economia realjzadas a partir .do Plano Cnwldo 
em 1986. -

A Emenda visa a preservar todos os COntratOs anteriores a 1° de março de 1994, 
indexados a índices de preços de conformidade com os princípios invocados pelo 
Ministério da Fazenda e adotados pelo próprio Chefe do Poder Executivo, os quais, 
nas razões qne justificam o veto ao Parágrafo 2' do Artigo 16 do Projeto de Lei n' 
11194 que deu origem a Lei n' 8.880194 propugnam pelo resPeito "aos contratoa ji 
assinados", '"'ntes daquela data, e repudiam a interferência da lei. nova "em atol 

. juridicamente perfeitos", segnindo "jurisprudência consagrada pelo Supremo 
Tribnnal Federal, qne rejeita a quebra de contratos (ofensa ao ato jmidico perfeito • 
art. 5", inciso XXXVI, da Constituição Federal)". 

Deputadv Jo,ié Luiz ClerQt 
FMDB-PB 

···~·· ~~--..,.,.,.·~- ...... _ . .;.,._.~~ 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS- 01112194 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 731, DE 2!!111194 

rn.JI(i:e sobre : o· :t'Jailo . Real· o slsteDia Monetário 
:Saclonal.estabelece- regras e condições de emlssio do 
REAL, e os cptérlos para converdo du obrigações para 
o REAL, e dá outras providências. 

EMENDA DO DEPllTADO LlJIS ROBERTO PONTE- 495 
(modificatival 

ModlllqueiiWie .,. ,.,._ ZO, 21, 22, 23, U, 27, 28 e • .,, que paa8m • Vfgont' 
. """' a aegulnle redagfo: . . . . . : . . . 

"Ait. 20 ............................ ; ........ - •• ; .... ;... ..... .:.;.: ..... ;~.:._ •.. .:... ........... - ...... -~ 

I 1•. Na conversao para REAL de contratos cujos preços e valores permanecem 
constantes durante o perlodo de adimplemento de cada parcela, após efeluado o reajuste 
nos termos deste artigo, ser.! deduzida a variaçlio do ln:lice contratual de reajustamento 
ocon1da no mês da spresentaçlio ·da proposta ou do orçamento a que eJa oe referir. 
calculada pro rata rempare relallVamente ao perloclo considerado para ere~o de apllcaçlio 
do pro rata tempere a que se refere o caput deste artigo .. 

t zo. A deduçao de que lrala este artigo nao se aplica aos conlratos que têm uma 
data-base cletinidà, hipótese em que o reajustamento pro rata tem/)0(8, de que trata o caput 
c1este artigo, oe tara pelo perlodo compreendido entre essa data e o dia 30 de junho de 
1ft4, ~ 

"Art. 21. -·····-················-.. ········--·--····-····-·-·····---·-·-·-··-·--·-·-

5 "'· Em caso de deoequli!Mo econ6mlco e ftnancelro, os controlos de locaçlo 
residom:ial pode"o ser rovisios judicialmente a partir de 1• de jantlro de 18115 • nestl 
casos, ou quando de livre negoclaçlo, nao ser.! prejudicado a açlo ro!VIslonal prevista na 
l.ei rl" 8.245 de 1891. 

····-·-·--··-·-·-···-··---·-····-·-·---·····-···-··········--··-·----·· 
f ee. Nos casos de contratos de locaçao de i mOveis nao residenciais, para os efeitos 

do Inciso 1 do § 2•, serlo considerados os alUguéis vigentes no dia do anlvemrlo em cada 
um dos mesas do pri, .eiro perfodo de reajuste do contrato cu, se tor o caso, da renovaçlo 
amlgével ou ju~lclal. 
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"Art_ 22- -------------···-······---···-·-··-······-··--··--------·· 

a) ····-···--···-··-···-·····-····-···-·····-·-···-····-···-·····-·-·····-···--············-· 

b) no caso de ccrnratoc que tenham por objeto a aquisiç~o de bens paza entrega 
fUtura. a execuçllo de obras ou a prestaçlo de seNiços, que contenham cléusulas de 
reaJuste de preçcs por fndices de preços pós-lixados gerais, setortais, regionais ou 
espec:f11cos, ou ainda, que reftttam a varfaçrlio ponderada dos lnsumos utilizados. ao p~melro 
dia de vaüdade dos preçcs contratuais em cada perfodo do reajuste. 

"Art_ 23 ..................................................................................... - .................. _ 

1 1•. Na converslc> para : FtEAL dos contratos que- nao.. c:onttverem clausula de 
atualizaçao monetlria entre a data final do perlodo de adimplemento da obrigaçao e a data 
da e>dglbilfdade do pagamento, ser.\ de_duzjd~ .a e>pectativa de Jnllaçlo .:onslderada no 

· ·contrato têlãtivamente a: 'este prazo,. devendo,. quando o contrato nao mencionar 
e>pllcltamente a e.pedai!va!Íliàdonllria, s.er adolad~ para a deduçlo, a variaç~o do lndice 
Geral de Preços- Disponibilidade Interna c JGP-Dl, da Fundaç~o Ge!úüo vargas - FGV, no 
mês de apresentaçl!o da proposta ou do' orçamento a que esta se referir, ap!icadO PfO rata 
tempore relativamente ao prazo previsto para o pagamento. 

12". ··--··-·-··--···-········-·----.. -·····--····--·····--·····-···-···-··-··· 

S 38• (auprlmlr:l 

"Art. 2t. ···············-·····-· .. ·--··-··-···· .. -·-----·-···-···-··-·····-···-··-·· 

. , S.2". Oblll""'do o dilpOI!o no ar!. 211. -~· <!S. valores c0nvertidos em REAl.. na 
forma dourtl. 20 • 21, sélllo ~~PliCados pÍI> ntts lllllll'l'le. da data da convMillo at6 a-data 
do anJversérto seguinte, os Jndices de correçlo monelllria, a que estuverem sujeitos, 
ca\aiaâos em c:<mlormidade com o art. ~da l.ei ri' a.aao. de '2.7 de nr.Jio de 1fi4, de 
acordo com os respectivas dlsposlç!!es legais, regulamentares, contratuais, ou declsGes 
judiciais com b""" nas quais tivl!fem sido cons!itufdos, apücando-w a partir deste 
antvenlirto • correçllo monetl~a. em confonnldáde com o dls;losto no contrato e neste 
artigo. 

, . , ~ S :3•. Nos contratos referidoS na alfnea 'b.". dÓ. art. 22, a partir da co~o ÍIDs 
valores 'expressos ém CruZéfiOs ft~ls para UI\V ou REAl., os reajustes de preçOS .e. de 
vakiroS coirtratUaiis sélll<! .caiclkdos como de!erm4AaCio neste artigo, ado!a(Kto-ee para 
lndíces li1id3is ile reterêncl2 aqueles correopondenl1! ao mês anterior t d:o!a. de. converslo. 

f 4• (igual aoS 3° da Medida PrvviiiÓriil) 

S li" (Igual ao S ~· da M8dlda Provloór!À) 

5 •• (Igual ao S li" da Medida Provi..Srlal 

"M u ...... - ... ·-··--··-····---·-·-·-·-·-···---··-·--·-··-·-·-··---· 
S r. A Taxa Referendai - TR 110mente poder.! ser utilizada nas operaçOes reanza~ 

nos mercados ~ancelros, de valores moblllartos, de seguros, de prevld!ncla privada, de 
caplla]!za~o. de futuros, de a6ena~o de imóveis cuja produ~o tenha llido objeto de 
~naelamento no ambito do Sistema Financeiro de Habi!açlo - SF!-1, nos contratos de que 
trata a allnea 'b" do § 1• deste artigo quando apficada ao pl!ffodo quo vai do dia do 
adlmplemento até o dia do e!e!lvo pagamento da obrigaçlo, ou, ainda, no caso de 
inadimplência dE:. obrtgaçCies contratuais de pagamento,. em contratos de qualqper natureza. 

• Art- 21. Nos contratos celebrados ou convertidos em REAl., com cláusula de 
correçlo mone!ália por fndíces de preços ou por Jndices que reni!am a vanaçlo ponderada 
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dos custos dos \nsumos utülzados, a apUcaç~o da mesma ficara suspensa pelO prazo ôe um 
ano. 

t 1"- é nula de pleno direito o n~o tur1ir6 nenhum efeito a ntipulaçlo de c1tuou1a de 
reajuste de preços em desacordo com o dlspooto neste artigo. 

t 2"- O ptiiZO de suspensllo de que lmtll o CBpUt deste artigo senl contado a partir: 

a) da conve~o em REAL, no caso das obrtgaçlles ainda ellpreuas em Cruzeiros 
Roais; 

b) da conven;llo ou contrataçllo em URV; 

C) da datl-base do contrato, se a proposta tiver sido formÚiada entro 15 <fé Aiarço " 
1• de julho de 19114, e a contrataçao ocorrer ap6s 1• de julho de 19114; · · · 

d) da data-base do contrato, se a proposta tiver sido formulada em l'tEAl-, e a 
contrataçao ocorrer apOS 1• do julho do 1994 e; 

e) do Oltimo reajuste no caso de contratoe de locaçllo. 

f a•. o diSposto neste artigo nao se apnca: 

a] às operações realizadas no mercado financeira e no Sistema Fmanceiro de 
Habl!açAo - SFH, por lnstltulç6es !lnancelras e demais entidades autodzadas a fUncionar 
pelo Banco central do Brasil bom assim no Sistema Brasileiro de Poupança e emprestimo -
SBI"ê,' ios ftnonclamentos habl!aclonols de entida~ de prevldenclo privado e b 
aperaçGos de afionaçllo do imóveis cuja produçllo tenha lido objlllo de l!ananciamento no 
Ambilo do Slstema Flnancelro de Habllaçllo - SFH; 

.. b)lm oporaç6o o contratoe do que tratem o Cocreto-lol n" 857, de 11 de oatembro de 
~969, e o art. 6" da Lei n" a.aeo, de 27 de maio de 1994. 

t 4"- o Poder Executivo podenl redUZir o prazo de suspe~o das c16usulas de 
correçllo moneblria ou de reajuste de preços de que trata este artigo, hipótese em que eaa 
•eduçllo aplicar-oe-<1, automaticamente. aos contratoe em andamento. 

I li". ( IgUal ao S 8" da Medida Provla6rla ) 

5 e•_ Nas ob~gaçGes sujeitas ao prazo cfe sus~o ele reajuste elo que !rala este 
artigo, o credor podenl exigir, decorrido um ano da conversllo para o REAL, ou no seu 
vencimento, a anterior, sua .abJaliza~o m1 forma contratac:fa, observadas as ~ 
desta Medida ?rovlsó~a. abatidos os pagamentos, também atualizados. eventualmente 
afatuados no perlodo. 

5 .,._ A suspensllo de que trata este ar11go nao se aplica As obrigaçOos de nftlreza 
financeira aaociada$$ - contratos referidos na allnea 'b" do § 1• do alt. 27, 
comproondendo-&8 orrtra n12a, aquelas re- ao porfodo pro\111o para pagamento ou 
ao atraso do pagamento, da ollrtga~o. 

"Art. ao_ Ficam revogadas as l..eJs n" 5.601, de 28 de agosto de 1970, e n" 8.1148, di 
01 de abrn de 1993, o inciso 111 do art. 2" de Lei a.021, de 12 de abrn de 1990, o paragrafo 
llnlco do alt. 10 de Lei 1.177, de 1• de merço de 1991, ocretcentado pelo alt. 27 di Lei 
1.178, de 1° de março de 1991, o art. 16 da Lei n" 1.171, de 1" de março de 1991, o 5 5° 
do-art. 2" de Lei 8.3113, de 3C de Dezembro de 199l, o art. 11 da Lei n" 1.1131, de 04 de 
março de 1993, o§ 1• do art. 65 da Lei n" a.6i4, de 12 de agoeto de 1993, com a radaçlo 
dada pem art. 1• da Medida Provls6rla n" 563, de 21 de Julho de 1994, o art. 59 da Lei n" 
s.a84: de 11 de junho de 1894. e demais disposiçoes om contrario. 

JUSTIFICATIVA 

Corrforme a allnea •c•, do art. 230, do Regim..rno Interno do Senado, a apresentaçllo 
desta emende contém dispositivos que, por serem correlatas, referind<M~e t coilverolo de 
contratos para o REAL. nao podem ser votados separadamente-
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14s modificaç6e& oferecida• aoa -· 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 o 80 da Medida 
Pr011116rto rf' 731, de ,25 de noveml:lro de 199.4, visam remover dls1o~ que 
comprometem, injustiftcadamonte, o oqunlbrio oconOmlco e financeiro dos contratos. bem 
como o 11111 jOOdiCO perfeito, conlrar\ando asolm a Constilulçlio Federal. 

!"or outro ladO mantêm-se 1nc61Utite o Plano de Establllzaçlio ECOIIOmlca e afasta-se 
a p-de de lidos judiciais quo, al6m de congestionarem os tribunais, oc.,.;onar~o, om 
Muro pr6Jdmo, o compromeUmento dO próprio Plano, C<JiocandO &m rtoco o seu !l!JCeSSO, 

Alerte-se que questionamei1!os judiciais dos dispoÕ!tlvos ora modi~cados somente 
n:lo se intciaram em virtude de expectativas de correçt:lies ao texto a serem procedidos por 
esta casa, como OCOITeu quando das dlseusslles e vomçlio da Medida Provls6rla n" <182 
tURV), convertida na \.el rf' 11.880, de 27 de maio de 199.4, que resultou em amplo acordo 
entre o Congresso Nac:lonal e o Poder Executivo, a1ravés de sua meri!Ma equipe 
econllmlca. 

-L,"._(~/:{ 
DEPtrfADO LUIS ROBERTQ POl'o"TE 

APRESE.~TAÇÃO DE EME\llAS • 01112194 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 731, DE 25/11/94 

· Dlsp'õe sobre o Plano Real, o Sistema 
Monetário :oiacional, estabelece as regras 
e eondiçõe• de emi&&ão do REAL e os 
critérios para eonversão das obrigações 
para o REAL, e dá outras pro~idênclas. 

&~A DO DEPUTADO Lt11S ROBERTO PONTE· 495 
(modificativa) 

. ~ 001 .,._ 20, :Zf, :u, 23, u, 27, 21 e BD, que pa..,., a 
vfgOTIII'comaHgU/ntemlapo: 

"Art. 20. -··-.... - ....... _ .... _ ... _ .......... - •• - .... -_ .. _ ....... ______ .... .. 

1 1•. Na converdlo pilra REAL. do corrtrato& cujos preços e valores 
permanecem constante& durante o perfocio de adlmplemento de cada parcela, 
apOS efotuado o reajuste nos termos deste artigo, será deduzida a variaçlio do 
Indico con1ralual de reajustamento ocorrida no mês da apresentaçlo da proposta ou 
dO orçamento a que ela se referir, calculada pro. rata temport: relativamente ao 

--------------------· _, ·- ------,.--~_,, -.-, ... - ''""'-
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perlodo considerado para efetto de aplicação do pm rata tempore a que se retere o 
caput deste artigo. 

"Art. 21 ............. - .......... - ..... - ... - ... - .... ·-···"-"---··-.. ·-"-···· 

§ •o. Em caso de desequillbrio econOmico e ftnanceiro, os contratos de 
locação residencial poder§o ser revistos judicialmente a partir de 1° dio joneb'o de 
\995 e neste casos, ou quando de IM'e negociaçlo, não ser~ prejudicada a ação 
rev1slonalprevista na Lei no 8.245 de 1991. 

§ e•. Nos easos de contratos de lOcação de ImóveiS nAo reSídenelals,. Jl8!7 » 
efertos do inciso I do § 2", serllo considerados os aluguéis Vigentes no ~ do 
aniversi11rlo em cada um dos meses do primeiro perlodo~de reajuste do contrato ou, 
se for o caso, da renovaçao amigável ou judicial. 

"Art. 22 ......... _, ______ , __ .. _____ ....... _.,_ .. _______ _ 

a) ... : ...... - ...... - .. -··-··--·-··--... - ... - ........... -·-···-···-··--··-·-·-

b) no caso de contratos que tenham por objeto a aquisiçlo de bens para 
entrega futura. a execuçao de obras ou a prestaçao de serviços, que contenham 
claUStllas de roaj\lste de pr,ços por lndicos de preços p(>s,lixado~ gorais. se\oriais, 
regionais ou especfticos, ·ou ainda, que retutam a variaçao pOOderada ctos lnsumos 
utilizados, ao primeiro dia de validade dos preços contratuais em cada perfodo de 
reajuste. 

"Art 23 .............. - ....... -_ ... ___ ... _ ....... :...._ .... ___ , ............. - .. - •• 

§ 1 11• Na conversao para REAL dos contratos quo n:lio contiverem cl~usuta de 
atua:izaç§o mone~rta entre a data ftna1 do perfodo de adimplemento da obrlga~o e 
a data da exigibilidade do p_agamento, será deduzido a expectativa do inflação 
considerada no contrato rela\Namente a este prazo, deVendo, quando o con1rato 
nao mencionar explicitamenttl a expectativa innacionãria, ser adotada para a 
dedução, a variação do indice Geral de Preços- Disponibilidade Interna .JGP-01, de 
Fundação Getulio Vargas - FGV, no m6s de aprosentaçlo da proposta ou do 
orçamento a que esta ~ referir, aplicado pro rata tempore relatiwmente ao praz" 
previsto para o pagamer:tto. • 

§ 2" ...... - ...... - .. ----·-·····---·-··-·----·-···-·-···--·-.. ·-·· 

§ 3'. (suprimir) 

"Art 24. .......... _______ .. ,,. __ .. , __ ... _ .. __ , __________ _ 

• 1 ~~ Observado o disposto no art. 28, sobre os varares convertidoS em 
REA~. na forma dos arts. 20 e 21, serAo opucados pm 1'11/s tempere da dat. chi 
convers:lo até a data do aniVersário seguinte, os fndices de correção monetlria a 
que estiverem sujeitos, cateulados de conformidade eom o art. 3!1 da Lei no a.aao. 
de 27 de maio de 18&4, de acordo com ao roopectiVas dispOiiçGos legais, 

_ regulamentares, contratuata, ou decis6es juc:Hciata com base naa quais 'tiverem lido 
constituldos. aplicando-se a partir deste aniversario a correçao monetarta. em 
conformidade com o disposto no contrato e neste ar'dgo. 

f 3°. Nos contratos referidos na alfnea 'b" do ort 22, a partir da eonvorslo 
dOS valores expressos em Cruzeiros Reais para URV ou 'REAL, os rea)ustes de 
preços e de valores contratuais aerlo coleulados como determinlldo neste •rtlgo. 
adotando-se para Indicas iniciais de referência 3quete1 correapondentes ao mb 
anterior~ data de conversao. 
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5 ,. (igual ao f 3- da Medida Provloórta) 

§ SO (lgiial aoS •• ela Medida Provisória) 

§ t• (Igual ao t SO ela Medida Provls6rla) 

"Art. 'U . ................... _, ____________________________________ _ 

f 11". A Taxa Referencial - TR somente podera oor ulilizacla nas operaç
re.llzadas nos mercadOS financeiros, de· valores-moblliAtlos, de seguroo, de 
pfll1/idencia privada, do capllaljzaçao, de Muros, de alionaça<> de imOVM cuja 
produÇio tenha lido objeto de ftnaclamento no Amblto do Sistema Financeiro de 
Hab:taçlo- SFH, ou, ainda, no caso de inadimplência de obrígaç~os contratuais de 
pagamento, em contratos de qualquer natureza. 

"Art. 28- Nos coubah>s celebrados ou convertidOS em REAL. com cléusula 
do correçlo monaliria por lndlces da preços ou por lndices que reniiam a valiaçlo 
ponde"'cla dos eustos dos insumos ulilizados, a apllcaçAo da mesmo Acara 
suspensa pelo P"'ZO de um ano. 

1 1•. 1!: nula de pleno direito e nao IUI'IIrt nenhUm efeito a estiplllaçlo do 
cttusull de reajuste de preços em desacordo com o dlspooc" oeste artigO. 

1 2". o prazó de ouspensllo de que trata o CBpiJt deste artigo sera contado a 
por11r: 

a) da - en •. .u.L. no caso elas obriga~ - •-em 
CluZiftl ,.. .. ; 

b) da convordo ou c:ontrmçlo em UftV; 

. c) da comrataçlo, ou da data de proposta se està for posleltor a 1• de jUII1o 
do 111M. no coso de obll;açtles c:onlrlllclas aQbs esta Clala; e 

d) do último reajuste no caso do contratos de locaçlo. 

5 3°. o dloposto neste artigo nto se ap~ca: 

aJ b operaçtles reali%adas. no mercado nnancewo e no Sistema FinanceJto 
de Habilaçlo - S?'H, por "IISiituiçtles 1\nancei,... e demais entidades autoriZados a 
funcionll!' pelo Banco Central do Brasll bem assim no Sistema Brasllelro de 
Poupança e Empr§timo - SBPE, aos ftnanciamentos habitaciOnais de entidades de 
prevld6ncia privada e As operaçtles de afienaçAo de !mOVeis cuja produçlo tenha 
lido objeto do llananciamento no ambi!o do Sistama Fmncairo da Habltaçlo -
SFH; 

b) AI o~ e contratos de que tratam o Decreto-lei n" 857, de 11 de 
setembro do 186a; • o art. 6" ela Lei n" a.aao, de 27 de maio do 111M. 

1 ••. O Poder Execuflvo podera reduzir o prazo de ouspensllo elas cléusulas 
de correçlo monoliria ou de reajuot8 do que trata octe artigo. 

5 ... ( Igual aoS .. ela -""' Provisória I 
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§ 111
• Nas obrigações em cruzeiros Reais, eontratctas antes de 15 de março 

de 1994, o credor poõerâ exig1r, ôecortido um ano da tonvers~o para o REAL, ou 
no seu vencimento, se anterior, sua atualizaç:io na forma· contratada, observadas as 
disposiç6es desta Medida Provisória, abatidos os pagamentos, também atualizados, 
eventualmente efetuados no perfodo. 

"Ait. ao. Ficam revogadas as Lois n• 5.501, do 26 de agosto de 1e1o, o n" 
8.64e. de 07 de abril de 1193, o InCISO lll do art. 2" de l.el 8.021, de 12 de obr1l de 
ISSO, o pari9"'fo único do art. 10 da Lei 8. 177, de I" do março de 1H1, 
acrescentado pelo ar!. 27 da Lei 8.178, de1° de março delSIII, o art 16 da Lel n" 
8.178. de 1° de março do 1991, o§ SO do art. 2" da Lei 8.383. de 30 de Dezembro 
de 1991, o art. 11 da Lei n" 8.631, de 04 de março de 1993. o§ 1• do art. 65 da Lei 
n" 8.614, do 12 de agosto de 1883, com a redaçao dada pelo art 1° da Medida 
Provisória n" 563. de 21 de julho de 1994, e demais disposiç!ies em contrario. 

JUSTIRCATIVA 

eontorme a aUnea "c", do art. 230, do Regimento Interno do Senado, a 
apresentaçQo desta ement!a contêm Cllsposmvos que, por serem correlates, 
referindo-se ~ conve~a:o de contratos para o REAL. n:lo podem ser votados 
separadamente. 

As modlficaç6es oferecidas aos arts. 20, 21, 22, 23, 24, 27, 2S e 79 da 
Moclída Provisória n" 731, de 25 de novembro de 1994, visam remover distorçGes 
que comprometem, injustincadamente, o equi/Jbrio econ6mico e ftnanceiro dos 
contratos, bem como o ato iur1dico perfelto, contraliando asslm a ~o 
Feder81. 

"•' oulro lado mantém-se Incólume o Plano de Establllzaçllo Econamlca e 
afaota-so a possibilidade de lidas judiciais que, além de congestionarem os tribunais, 
ocasJonarao, em rururo pr6ldmo, o coniprometimento do próprio Plano, colocando 
em lisCO o seu sucesso. 

Alerta-se que questionamentos judiciais dos dispositivos ora modificados 
somente nao se Iniciaram em Virtude de expeetat!Yas de correç6es ao texto • serem 
procedidos por esta casa, como ocorreu quando das discussGes e votaçao da 
Medida l"rovioória n" 482 (URV), convertida na Lei n" a.aao, de 27 de maio de19S4, 
que resultou em amplo acordo entre o Congresso Nacional e o Poder ExecutiVo, 
alravés de sua merll6ria equipe econl>mlca. 

/ '·-·. / ,~, ·,-;· 
/--- c..." ~<--u ,".L ._ . .1../ 

OEPl'TADO LHS ROBERTO Pü:.'iTE 
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ftEDIDA PROVIS0RIA,731 DE 27 DE NOVEftBRO OE 1994 

Disp6e ~ o Plano RNI, o Sistema -
Nocion81, -Ieee oalllgniSeccncliçeadeémiaio 
do REAL e os critérios ~ c:onvMliAo dU obrigaç6oa 
pano o REAL. • dá outras provid6nciu. 

EMENDA DO DEPUTADO RICARDO 1ZAR ,,__., 
· S!Jilrimir no atigo 21 o oeu inciso III. 

· .JUSTIFJCAÇAo 

A rec1aç1o cioniusa da r.i.rm.1a' doÍ conwraiO gera dúvida, S«1C1o c:onveniOntit a 
elirnm.;lo desse inciso, qu11 apenas serve para refletir atas impticitos à fonnll 
-ol>jaliva a c:onwralo da URV em REAL. 

Propoonoa o Ol1l(1Jgam8l1lo da norma que es1llbeloce a c:onvsüo em REAL no dia 
1• de julho do ..a em a.no. 

Sala dU s..-. om 

Deputado 

00033 . 

. . ' ' ' 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

MP0073í J 
'----. 

'I- 30111/94 lP I 

5 MP·731 
: i L 

1-- LuizSalomlo 

11- 1- 1- 1-
T ... 

Sujírima-ae o § ... elo lrt. 21, wr6is: 

~Art. 21 ......... . 

§ 4" - Em ...., ele """'q•nhrio <COIIÕllliCO-filw>ceiro, os c:oatniOS ele locaçlo 
mi<fencial, iD<:lusrle oa COIMIIidoo lllleriormenle, poderio ser noW!Ios, a ponir de 
I" ele jmeiro ele 1995, atravá ele livre negncioçlo -. os parteS, oo juc!ic:io!rnente, 
• fim ele adequá-los aoS- de men:ado .• 
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JUSTIFICATIVA 

O tema tratado no § 4" já está pn:visto em legislaç!o especifica. a Lei que regula as 
locações urbanas. 

"EOIDA PROVIS0RIA,731 OE 27 DE NOVE~BRO OE 

. ·:::·) (·) ('•, ~~: .... 
Oisp6é sobre o Plano Real, o $-i"'•"rr•l:il Mcrter.am/:- ·"· 
Nacional, estabelece as regras e con--t~s 00 err~'""o 
do REAL e os critérios para conversão das obriga~s
para o REAL. e dá outras providências. 

EMENDA DO DEPUTADO RICARDO IZAR 
(modltlcotlval 

Modificar o artigo 21, que passa a vigorar com a seguinte redaçêo, mantidos 
todos os seus1ncilos I, 11, UI, IV e V: 

Art.21 • M obrigaçOas pecuniérias em Cruzeiros Reais, em contratos vigentes por 
prazo indeterminado, com cláusula de corraçAo monetária baseada em índic:es de 
preços, em que a periodicidade de reajuste pleno é maior que a periodicidade de 
pagamento, sen1o convertidas em REAL. no dia 1° da julho da 1994, de acordo 
com u disposiç&Ja abaixo: · 

1• ...................................... ----······------·-----
·. 

III- ·······•··············-'·················--· --~--·--····----·-·--.i--~--- . - - -- - - - -

IV- ...................................... , ...... ---

V- ............................................. ___ _ 

JUSTIFICAÇÃO 

Conforme o artigo 511, inciso XXXVI da Constituíçao Federal o ato jurldico perfeito 
não pode ser atingido. 

Esta emenda objetiva manter o equilrbcio dos contratos. inclusive os decorrantes 
da alongamento do pado inicial. Entendemos que a relação contratual livremente 
acordada dentro do regime jui'ídico Vigente. mesmo os sujeitOs ao principio da 
ordem pública, não é matéria que diz respeito à disciplina legai· do padrão 
monetário. 

oOzembro de 1994 
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A lei nao poda ser ratroativa a pactos pass3dos. transformando contratos 
firmados pelo "pnncipio da autonomia c1a vontade" em novos "contratos sem 
c;ualquer autonomia", regidos contra a vontade de uma das panes (neste otso o 
propnetârio), pala vontade e preferências Ideológicas do teg1slador executivo. 
A doulrina atualmente entende que, quando lllguém 6 obrigado a privar-M de um 
bem a favor de outrem. sem ~o expropriatório, hli desapropriaçlo indireta, 
tendo em vista que quem perde a parte transferida para quem a re<:ebe, é dela 
deSaPIOP<iado. A parte - rendimentos pactuados quo dosaparec:er, a favor dO 
inquilino, om vista deste artigo (provocando o desequillbrio contratual), 
asaemetM-se a este tipo de desapropriac;io indireta. 

Na expectaüva da aceitaç.lo desta emenda pelos Nobres Pares, estaremos 
c:oncon'8fldo pa'D o aperfeiçoamento da Medida Provisória em q 

Oeputad 

l'IEDIDA PRDVIS0RIA, 131 DE 27 OE NOVEI'lBRO DE .t.~194 , .. 'i P 12."~~ ;:~., 7 ::3 :l. 

. 0008'"':: 

Disp6e ~ o Plano Real, o ~~~~ McrGt6..Jio 
Nacion81, eatabe~ as regras e condi~ de emissão 
do RÉAL e os critérios para converslo<! - ,,:·,rigaçóoo• 

. para o REAL. o dé outras providél1ciao. 

EMENDA DO DEPUTADO RICARDO 1ZAR 
(mocllllc:ativa) 

Moclfficar o parágrafo 4• do artigo 21, aJja rectaçao Passa a S8f a seguinte: 

Art21 - .......................... --.. --.. ------.--··-··------.. ··-···----

l)lrigrafo 4" • Em caso de deMquillllrio ec:cnómico-linanceiro, os ..........,. de 
1ocaç10 de tmáwis, indusive os convertidos anteriorrnenta, poderio ser revistos 
judiciafmonto, a fim de ~~OJ - p<eÇOS do meraldo, a partir da odiçlo 

--Proviló<io. 

JUSliFICAÇÃO 

A exdullo da expreulo "residencial .. se deve ao rato de querermos tratar da 
locoçlo como um todo, c:onoodenclo a t-• os tipos do contrato o direito do -B1111dD1 f:10 _principio_ do artigo s• •• parégmfo 4", inciso X'XYN, da nossa Carta 
Magna,. plettaamos a possibilfâade de revisão judicial a partir da edição da 
Medida, pois lei alguma pode excluir tta apreciação do Poder Judiciário, leslo ou · 
ameaça de ledo a direito. quer individua~ q:uer Colativo. · 
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Da maneira como o ~ 4' da Medida Provisória Htá redigido. demorlllra· 
se manifestamente inconstitucional, pcia mesmo reconhecendo a possibilidade de 
desequilíbrio contratual, impede a discusdo da questlo em juizo. 

Também nAo vemos • necessidade da mencion.-te num texto legal, como 

::-..=_----~~ 
. . . . . . -·-r~·t;;·- ' 

"EOIDA PRDVIS0RIA,731 OE 27 DE NOVERBRO DE 1~ 

Di~ sobre o Plano RNI, o Sill"''"' -
Naciarial, est.a,etece aa regras • c:onc:lylw ce emihlo 
do REAL e os crit6rios par~~oonverslo-~ 
par11 o REAL, e dá outras provid6nc:ial. 

MoclifJC*' o parilgr8to se do .rogo 21, ~ • ...... elo ~. 
licondo otuto- redigido: 

Alt.21 ..................... ---·--------·----------·----···----·-----·-.. ·----

,.jgl&o S'. ~ ai'8Villo, o novo -do lluguol do imóvel vigorá pelo 
priiZO mlnimo de um ena. 

JUSTIFICAÇAo 

A.,- - tem por objolo o rupeitD - a Lei - ccnferir a ledo • 
qtalquer U>ib .. ote, pelo principio da -

Para ganntlnnos o equillbrio de ledo o mercado imobiliirio, COI'1Iidaramos 
i~ • incluolo da possibilidada da revillo - pal'll 01 contratco da 

alugc.Jjia de im6veis n1o r.sic:lerldaia. ./·} 

1 .Sala-~.- ~ 

---/:.~' 
I 

---·~·---_,... ... - ...... -~ "··--· --~·-.:-..-•---.--·~---------
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1 ,_ 30111194 /Pl~r ·rw MP-731 

1-- Luiz Salomio ,, .............. 306 

,_111 1-

Dê,se ao ort. 22 a seguinte rodaçla: 

Art. 22 - Pm os efeitos desta Medida Piovuória, ·"dia de anivenirio" <:arrapOIIde 
ao dia do vencimento; DO filia deste, o dia do último reajuste; e, na filia deste, ao 
dia do surgimento, em q~ mês; da obrigoçlo, do título, do c:ootrato ou da 
pan:eb c:ontratual. 

JUSIIDCATIVA 

Em outra emeoda por mim apreselllldÓ a esta MP pretendo-se eliminar o privilégio 
de olguns setores em poder unliar cláusula de reajuste de preços por índices 
setoriais csp ·s ' osapando à_. gemi de utiüzaçio do IPC-r. 

Neste ,...;do, alo bá que ae estipular um conceito diferenc:iado de "dia de 
......-w;o• pua os contratos mencionados na alima "b" do Art. 22 desta MP, 
tendo em -.iSI& a iDteoçlo de impor aos mesmos as_. gerais preconizadas nesta 
MP. 

EM-15 

a: 
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-,-
s J.r;F"'0·073:i 

APRESENTA~O OE EMENDAS 

§?"'iiTUj ~~~~~--~========~ Medida Provisória no 731. de 25 de novembro de 1994. 

-~ r Deputad.o Luiz Carlos Hauly 

I' 10--- zo 

r.--~ne~-~--.-.-~a-s_e_g_u-;i-n~t-e_n_o~v=-a_r_e_d~a=-o~ã~o~a~art. 22 da Medida Provisória no 
731 de 25 de novembro de 1994, suprimindo-se suas alineas. 
•art. 22 - Para os efeitos desta Medida Provisória, as expressões 
•aniversário~, •data de aniversário• e "dia de aniversário• cor
responde ao dia do reajuste dos valores ou da exigibilidade de pa 
gamento: na falta deste, ao dia do Último reajuste; na falta des= 
te, ao dia da assinatura do contrato ou do surgimento da obriga -
ção, do titulo, do contrato da parcela contratual•. 

Justificação 

o objetiVQ dcst~ emenda é explicitar o entendimento a ser dado ! 
quelas expressões, as quais si,o :mencionadas virias vezes nos di~ 
positivos da Medida ProviSória e que têm semp,.z:e com o mesni_ó s~g
nificado. 
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APRESENTAÇJçl DE EMENDAS l· J 

r 
i 

JUSTJ FI CAÇaD 

Oa contratoa, •• geral, inclue• cliueulaa que previa• a cobran
ça da cuatoa.rlnancelroa durante o parloâo de pracaaaaaanto ~ parlo
do de ta•po que ·vai da data do adi~laaanto atili a data do afatlvo pa
gaaanto. Por tratar-•• de pr,tlca co••rclal envolvendo cuataa r~nan
cairoa a nlo indaxaçlo de contr.atoa, •ntendaaoa que li abeurc .. , :1 •ex

purgo da atuallzaçlo .anet5r'- prevís~• na ftP. 



8254 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

APRESENTAÇÃO DE-EMENDAS J 
[!õ7 J:l !Y4J r,,-M-e_d_i_d_a_P_r_o_v_i-so"--r-i_a_n_o_7_3_1_,-d'~~S-d_e_n_o_v_emb--r-o-, -d-.-,-.-.-4-.----, 

lr __ .:D::e:.!pi::u::.t~a::d::;:o_..::L:::u:::i:::z_..::C::a:::r.:l::o::s:_:H;;a:;u~l~y.._ __ -'--'---"'-'--'---'--.JI j' .. ;;;~·~o:J· 

r;------------------"t1C··~--------------------. 

Substitua-se a expressão -"no mês de. junho de 1994" pela e;xpressão 
"no mês de ap;esentação da proposta ou do orçamento a que a este 
se referir" no parágrafo lO do art. 23 da Medida Provisória nO 
731~ de 25 de novembro de 1994. 

·.Justi~ic.ação 

O obJetiv-o da emenda é adequar ecmíomicarn'ente _o expUrgo previsto 
naquele dispos~~ivo de. modo a torna-lo compatível Com a previsão 
de inflação realizado ã época da proposta. 

I 

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N' 73119C 
( do 25111/!14 ) 

Autor: DEPt1TADO TOURINHO DANTAS 

Dar ao artigo 23·da MP 731/94 a seguinte redaçOo: 

''Art. 23. Os contratol a que se refere o ~·caput" do arti'go 15 da Lei 
8.880, de 27 de maio de 199-l. vigentes em 1' de julho de 199-1 e que 
n(lo renham sido repachltldo.~ nos termo.s daquele artigo. terão sf!u.\ 
'"'/ore., convertidos para REAL em ['de ;ulhc de 1994 de acordo cvm 
as disposiçdes deste artigo 

Parágrafo r.. Contratos _com dáu.mla de reaju.~te de preços com 
periodlcUlade igual ou menor quP a period1czdade de pagamento (erão 
os valores em reai.s obtidos: 

I 

Dezembro de 1994 
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I reajustando-se os l"'.lores em cru:eiros reais para junho de 1994 
peloS critérios contftitüilfS:--

II - a<'te,,·entando-se a ''Dnação "pró rata" do.< lndzces de r<>qiz.-rc 
contramai.s relativos a junho de 199-1 entrr os dws 15 e 30 dcHe 
mês.: 

/II- d?mlflUindt•-.\e a \'m·iaçl'io ~·pró rc1ta" do.~ mt:.'.mos indlce.~ rclatl
\'OJ. ao rr.Cs dt: aprt'.\t'nU:ção da propo.tl:; 'nTrt! vs dJa5 15 c· 50 du
q1.1(;/C' mês: 

IV- ct>m•ertendo-.<e para REAL o.• wrlor<< o~ndo.< na forma do rnmo 
an'tt7"ior peicl pan.dadc.fi.rodtt para 30 dí'JU"1hl, d~· 199-1 

Parágrafo 10. Contratos com cláuo::u/a de rcajm·te de pn•ço.t com 
periodicidade maior que a perzodiczdade de pagame.~nro terão os l'alores 
cm reais obrtdo.t: 

I - di~idindo-.te "os t.-alores em cru:eiros reaiS l-'igentcs no dia de 
anil'ersârio ilm i..YJda um dos mt:ses imt.'dlatamente anteriores. em 
número igual aos do último periodo de reajuste. pelo valor em 
m1=efros reair do r:qui\·a/enmt~ em L"RVnes5l'S mesmos dicu. 

n .. extraindo-se Q média aritmética dos valores resultantes ao znaso 
anterior; 

01- recomV!rtendo-se em cruzer"ros reaiS o valor em UR V pela equi
VQ/tncia do dia de aniversário de junho de 1994: 

IV- - aplicando-se aos \"tt/ores obtidos no inciso anterior os índices de 
reajustes contratuais "pro rata tempore" até 30 de junho de 19.04: 

V- convertendo-.se par-a RE.4L o.s \>a] ores obtidos na forma do inciso 
anterior pela paridade fi:rat:k1 para 30 de ;unho de 1994. 

Ptll'ágrafo 3• Contratos que nlio com;,..,rem cLízL<ula de atua/i;ação 
monetária entre a data final do periodo de adimplemento da obrigaçt!o 
e a data de erigzbilidade do pagamento. na conwrsão para RE41 de 
seus \'ti/ores terão dedu:u:las destes a expe~."'1ativa de znflaçlio relam·a a 

- -e~ttpr_~_íL _____ ______________ _ 

Parágrafo 4r, Quando do contrato não constar i!xplicztamer.te como 
determinar a expectatiwi in.flacionáriâ mencwnad,·t no parágrafh 
anterior. será- adotada a vanaçifo ''pró rara" do indice Gc:ral de 
fuçc>s - Disponibilidade Int.rna !IGP-L>lJ da Fundaçã,, G,·nilw 
J.~r .. ~ao::: rFGJ"J riifcrcnte ao mê~ de apre:.enwçti(l d'1 pr()potta !•u di"• 
orçmncnto a que e~tUl se refé·rir 

Parágrafo 5" Xos centra:~'"!!. em que a clâmu.!~1 dt· ,~orreçlk· m~~'ic: :..::~:,;, 
par atr.J.tO de pagament~; é aplic~"'ld:J lam!u·m para cornglr o peri.,dc: 

Quinta-feira 8 8255 
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entre a data de adimplememo da obrigaçllo e· a âata da .,·igibilidade 
do pagamento. aplica-se a este período expurgo de e>.J'ectativa 
inflacionária seg;wuto critérios estabelecidos nos parágrafos ante.riores. 

Parágrafo 6~ So$ contrato.\ convertidos nos termos deste artigo e 
aqueles celebrados em REAL a partir de I" de julho de 199-1. é 
permWdo a ~rmanência ou estipulação de cláu::.ulu di? reajUlte por 
indlce ... de preço.~ ou por indices que reflitam a 11ariação ponderada dos 
custos do5 insumos utili:ados desde que a aplü.YIÇtio da me.sma fique 
srL.-çpensa pelo pra:o de um ano. 

Parágrafo r:~ Fiá! (_1 PodPI E,·ccurnv cmron:l,dn a redu:1r o.~ pra:os. 
de \U.\pensdC' da c.p/zau:,êio d0 rl'ajUHf ct que <:é' re.fcr~ o p.:ná;;,rafo 
cmu.nor f! dt' tltrwh:llçàcl fhwn,:eira ,, corn:çlio mtml'iánct 

JFS77FICACÃO 

O ohjetinJ da emf:·nda pr()pos.ta é conct?det· tr~7tamdU6 equânime aos 
conrrutO! que _(.Jram tt''p:lClU.~'J_J~·.( no~ term.,;...s da Li.• i 11° _8 880 e aquele5 
que· tt:rlia (e1J.~ wd(lre.<: com:errú::o:ç cmti]JUlh"JT1atw .. 'HI~:" 

Dl'=P' rr~m rraramer.to d{fác,ue- ~r sttuaçõe~ igucw pn&.• prl,Y(íCaT g,r:m~·r,. 
mim~·rc• d(!·n:C7'''('.~ aa juJ.uârrt: ~nqucmw uttndcr a:. amdr(~-k~ Ja 
Lc.1t 8 f<X(! ti 1od'J~ n.~ ::o'n"úhJ.~ em nada c(:n;promctt- o ph1110 de 
(.ISU/bllz:açàt• e t!l?tcr d(·::.g,}· tif.t:> d('! Gon•mo 

.4 pcrr de- o.fe;n:cer coádi; ... ~-:~. ~ iguni.~· àJ pre~·~-~w.~ tm lt~:. a .~t"·d;:u;ti(• \k:x.·, 
dnro o m:.tdn d~ c.:d .. -u!n do c.:pur:;;r:> de t.'XJICCtt::rra. ln.flc.::z::rz~·ma 
torna,?J\ • de:.ru~·!:.~~â:'fa rl;.· .;u!::mt."i1!a~lf.o p:•.:t •. :•t ::~.• 

.. ~ 

DEPtTAD~ ~0;7ll,'I.YOD~TAS 

EMENDA MODIFICATIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731, DE 
25 DE NOVEMBRO-DE 1994 

Modlf~que-~e o Art. 23 que passará a ~~r a seguinte redação: 

Art. 23 - Oe contratos para aquisição ou produção de bens para 
entrega futura. execução de obrae. prestacàc de ee~iços. 
locac&o, uso e arrendament0 7 vigentes em lQ de julho de 1994. em 
que forem contratantes ôrgãoa e entidades da Administracêo 
PUblica direta e indireta da União7 doe Estados. do Dieeri~o 
Federal e dos Municipios. seus fundos espec~a~s. autárquiae. 
inclusive as eepeciais. fundações públicas. sociedades de 

Dezembro de 1994 
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o:-~·:::1.c.::-. .:.e rni:.n~ e d!-::o~is entidaõeS" por ela controladas dire'ta ou 
:.n..:!!r!'"'t,:,;:·.e-!".t.e~ q:..:.e. po:- g::J"a!quer motivo, nào foram' re-pact,ue.d6-e e 
:.h.: ___ t;. ·.·e!"_a:-._ c e z~'-l.2' v~lore~ cor..ve::-t id.Qs: em UP.V. ser&c '!"e~ac't-uadoe 

a·:-.2:-:- -e:e-... :e ve.:!.~r-e~ é-~nve:-:-.i,dce: e~· F.eal. nc.:: "t-ermos jâ 
.,.z:~i:e-:"?"-:-!.d~~ n-::= Ar~. !5 e_ paragrafe·~ da Lei :1f' 8680~ de 27 de 
:::-:..; d~ :.~:_:..{_-

::~··S.€'~-+~-i·.· ·j:-,ic.:. __ 0~~ Pc-der E>:ecu.t~vo regular:;:~ntarã o ~ispo_~to 
~- .... ~ ê::-::;.f::-. 

...lCZ!:F!CAÇA· . .""! 

E :..:-...:~.:~~ :a~-::::."..·e:-~à.~ :-~e :crr~~ ~::-evieta na He.:!icia Frcvisêria po!.s 
~: ~ ... :. _ _:: p-!v;.;:::_ r~~~ cat-e- e c:...lJ;.-3 de n§.o re;,:-a.:-t.ua.;:~e-. que e!"a de 
::.~.:..-::-!.e:.!.va. ci.::· G:."-:·~r:-1~ q~..,. ê qu~ t.er:. o c:::p::.role ãos a:t.::.s 

A rf";.~c.:..'.;~ç-~: :-..âc S!!" óe:.: ;.·.:·l·g-:.;:e c Gove!':.O r.ào re~ ·-rt-ou·~- com- ae 
E<·:~:;. :..s;-t -e2. t~o:.:-:-f::!'.~.ia~~ o De-_ç_ret.o _nf: 11:.0 que e,SUla:nen:~_avb.- o 
~!-.~:.:_::-.~-::. ' 

/ 

I 
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J 

I. I . 1[]-~ zr-;.,._,.,...,_ 3_[ill. 40·•• .... 90--J .. •=----

1 o.:. ... s~ ~o =:-t.icr. 23 _ ~ s:guint,~ r!'d~Ç~':I: _ _ 

i !'.;t ... 1::3. As d!syos!Çfi.!s Deste M!!did~ P:-c,isóri? sc·:-r~ r.:"':nvoi~t'i""s ap.!.ic::m-s-e !!ris ·ccin 
trztos ds '-;u~ trG:t::-__ o_ ~=t. 1~ d:: Lei n~ S.SSO, C'!s- 27-d~ rnz.Io cic ·1f::t:., ~ S'J:" :rcgul?

i t:'l!:~t~~::. 

"Ps:-fcr;:;;fo 12. Os contr:-tos r~~e n~::! c;;n~!."e:-em cl_~u_st:!~ P"':' atn?li:-:.ç~'\ mono;t?:r.:.:: 
~ntra s C?:.t: !'.in::-1 do P:!r!=:~;:i:-: Ce_ t!ç.imple8:'!.ncz .9~ _ o~.r!ç_:aç~o ·~ ? c:~t? d'! e:Çgit..!lidG.
de d:l !1<.!J<!m~nto, t~r~o, ::pós ~ C.')nvcr:sl!'!_ do:! seus vr.!O:res P::'!!;:-; REP-L, · e.-:pUrgadê: ti'!s
tes 2 E:;:nct::-tiv:: :'e in~ÍEC.;~ c::nsiâ:;!-r.o= _rítf c:J:~t:~to, de fr-rma: ~_:-:pl!c!t? OIJ im-
ill!cit<::, !'.!lZt!Yc::J!l."mt-:: Zt.,.u~l:: pr3=:;t.•"•- · - --
"P=-rtç,r;;:h 2<:!. Qu~ndci -Q cmt:-r.to não m~nci='n~r ~:rlidtsr.~~nt~ :!1 ~P~~õ'tiv~ :~:n
~!fcJont:ia consider::d::", !:~É_ s>.d:"~t~da. pz.r:; n ~::!''.J!'QO dP. c.;ur, t:-~ta o P<'".:fr;:;.sfo 1g 
::o vf.'!i~ç...:O::: de !ndtc;~ G:r::-'11 d~ P!::!t;os - Disponi~iliC_é:.d~ !nt~:ruo - !GP-D! d? fu')
dr.-ç;;,~ ü~túl::., V;;:rt;<.s - FGV, n~ mts d~ zr:pres!int!':Ç:f'r: d.:'! ~=~Pst:" ~~c . ., ~=C'.i':~nto 2 
QJ~ ::!St~ referir, <=:!11ic?.â~ "pro-r2:..2 tempoTe" ~eh:tiv::'.lllent:! _:!n pra::!:' ih-év_;sto 
p~r:: ·p:::gerrcnto." 
"Pazo~pr~fo ~2._ Nas ccntr:.tcs F>_m que _a c!ciusul.:;o ~e c:Jcr~êio rn:m~t:!iriê!: 1?0:':'" atr~so 
d::: !J::rJ~m.~:~to é ~Eczd<: pn<.: CO!':!.ci:- O p~ríodc entr.~ :e:- d?t:--_ de .,_d_impl~Mt:1 da 
o':riç~ç~ e ? d:r:::z ciG> e::igi'::5.hdc::d .... O_:> p~gamsnto, epl5.C?-s~ i:'!. est.-; per!odq:_ ~
;:>•..:::.-G:: d-,: ...:.:o<::>ct=tive in'!'!Bci:lnii:-_:.a. scg•JnC:) c:it~:ios (OSt:: .. :"""l:::cidos·nos pr.tã~-
~~~ .?nt:.>r.!r~r:-s." -
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.1JSTIFICIOÇT!()'' 
~ em~a modific=tiv~ c~jct!vP. dz: mais cl~re~e ~~ t~~t~, dividindo ~ par~cr~fo 
1Sil !!m dois, Q:l~m de conceder tret::ment:: insonômico r. situsc;~s !C:~ticss. !!.ssim 
~ que e Lei s.seo àispõe ~ o eY-purgo de exp~ctativa de inflaç~o dev2 s~r fei
to com ~e no mês o~ apr~sentsção ôe proposta, ~n~u~nto ~ medid3 pr~v!s6ria 
st~'"• <'f.lret:iéi.Çillo, esttlt)el~ o mês de junho de 1994 como ~f~rência. 

Ad~mais, devemos consid~r~r ~ue a gr~nde maioria dos contr;tos ~ s Ado!nistração 
Pútl!ica ~o foi convertid~ par? URV :;>orc,ue o tetmo d!spnn!v~l para 2pres~ntaç.!"o 
formal de propostds, sua an~lise e pronunci~nto pelos contratados foi e~treme
mente CU!'t~. 
Oest~ forma, não há como puni:- c.s cont=3t~dos c;ue n~o ti \' ... :"~.Jil c"'ndiçõ:!s d!: con
vert2r os s~JS contratos ~uando c aGministrêç~o, ~~=~vés d~ L~i 8.880, em seu 
~rág:afo 5g, :.~conhece como m~is a~Guado conside~rr o m~s d~ pio9ost~ ou do 
orç~nt! pzra ctlculo do e~purQn. 
A ~m~a propõ~ eind~ ume r~ar~o mais clara psr~ o disposto no par~grafo 2g 
da redlda provis6:ia, s~ alterar-lh:!- o cont~do, rent.J111P.rando-o COill:l p:1!'1gr2fo 32. 

Dezembro de 1994 

[- I 
l 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS I 
L_ 

•• 
L( ______ _;D~e"'PE.:.-_A!!!,L~D~O~R!:EB:!!.!:E:fL,SO~-------------_!' :-·3 ...... ,.._.. .. : -

' ' 57 ,----, z • .-··.··~ .! 

Inclua-se no an. 23 um parágrafo 4• eom a seguinte redaçlo: 

§ 4• Nlo se aplicará a correçlo pro rata tempore de que tratam os 
Arti~os 20 e 21 aos contratos com reajuste pleno no mCs de junho de 1994. assim 
~erados aqueles que tenham abrangido. na data do reajustamento. a variaçlo 
mtegral dos índices componentes da fónnula de reajustamento no período de 1° a 30 de 
junho de 1994 ( p<eÇOS mensais). 

JUStiFICAÇÃO 

A emenda objetiva assegu..,. o equilíbrio eamômico-financeiro dos 
contratos. com o repas5e de toda inflaçlo ocorrida no mês de junho de 1994, afastando o 
aumento real nos preços 'decorrente do cômputO da inflaçlo em duplicidade. 

I 
I 
' I 

J 
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J 
f.lr;_;,;;.,;,;;MP~-n~1----------------~~~ 

1-- Luiz Salomlo 

1-111 1-

Art. 23 •... 

§ 4' • Na JegUiunentaçlo de que trai& o parigrafo Ulterior o Podor 
Executivo oplicari a comçlo pro rata leMJ'OIY de que tniiiD os . 
anigos 20 e 21 desta Medida Provisória, quando os ...,_ 
previslos nos COIIIri!OS nlo incidimn no primeiro dia do me.. 

JUSTIFICA 11VA 

Há que"' - • ~pro rata lempon Dos c:onlriiOS que nlo teDbam o primeim dia 
do :nês oomo dita de rajuste. 

É injustificivd a ..moda deste dispositivo pelo Governo, origirialmente disposro pda MP rf 
542 e eliminado nas aliçiles das~· rf 566, n• 596, n' 635 e rf 681, como preY! a aiUI1 
odiçlo d.l MP do Real . 

....... 

1--= 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
DI!PUté'd::l JOSE_CP.RLOS f.LELU! f. 

10·-...- .20·.....,:,..,..._ :58 

Dezembro de 1994 

I 
J 

r=}/7"·-~ Lr== ___ -_-_-~z•_'----~-----·~·--------------·'_'==========-··_·~_.-=-:=l ____ _J 

"Psrét=~fo 4õ.. CõS::;! ~u:-isi.,u-::= ::ins !ndic~s =~ ;->:"'!Ç~!; llt:.:'..:. ··::::~s no 

-cPlcu!~ d::! :-~<:~ust::: d~ f.l!'~Ç-:'!5 ou ~~ co=:::~~-~~ _m::'n_ .. tfr!r c':" i~:: C!~ 

se!' divu!~~do, ~':!::-1, c;dotacio como su"".stituto ~·c,u:;l~ ~ue vi~::- ;:; ser 
pu':'.l!C'!"d.n com ;:: m!-sm~ fin::!ici~d:!, elê''·':l!'~~:'l i"'~lo m:::srn::: ?z-12~..., 'lU 

inst!tu!ç~~ ou, nt !ne~!st~n=!~ d~st2, c :PC-:." 

~UST!F!CAÇAO 

A m~C:anç~ de =~daç~;:: ~:::.tpost.a ;2m ;"lO!' f!ni'llldé'.:d~ d-2.ixc.:- C::!""ini:!:,, 

na h!p6t:::!S"! d!! n1c~ssic~c;; .. c~ su1~stituiç~:. d~ indic~s., um crit'é
:io rjni~r: ~ ..,'1.5~tivo, •::~!f.d,fJ !'lar=: t::Jd~ a f':dministr:::t;'? ?tÍ:.i.!!C:! ~m 

'tOd~s t-"5 ~sf.S!'t.S d::'! Pl'ld::r ._, 

[---··---· .··----] 
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APRESENTA~ OE EMENDAS J 
pl;. 1 9~·1 1r ____ _::!.ME~D~I:!:D:!!A~P·~o~v~r~s,o-;~I:!·:!._-_7!.;3!.:1"'/..:;9.::.4 _______ -=~~ 

·--.... TOII - •• • • ·---·----

. Dep. ALDO REBELO 

r 
.... ~.,, --~- -a4f•Uol---,--- .... :.~ .. ~ j' . ·7;;· .) L[ _ __:2:::_s _____ _.:_ _______ ___j_ 

r.--------------~--------------, 

"90.i3or. 
Sub5tilua-se no caput do m:tigo 25 o lido< "66.8402" pelo lido< 

JUSTIFICATIVA 

Este fator constante do art. 2S define o ndtiplicador pua converter os 
valorel do Orçamento de 1994, caloulado em""""""" reais de abril de 1993. para o 
Real. O pRll>lema é que o tàtor adotado • de apenas 66,8402 • r<S~••' em lbrte 
subestimat;io da inflaçlo occrrida no periodo. geraodo. em deeonência, '"",_ 
adicional nos Vlllon:s da do!>Çi5es c:onstantes no ~o. 

Adotan<k> .• .,., medida da inflaçlo o indice do IGP-Dl da FGV, que é o 
indice pte\'iolo na Lei "' Oiretrizeó Orçamenláriu para 1994 para rec:álc:ulo do 
Orçamento, chegamos oo ÜWC lftlltipücador proposto pela emenda, de 90,8307. 

A di1erença entre os dois multiplicadores é euorme. De um lado, temos 
um mulliplicador c:alcuJado oeguoclo IIWida a LDO em vigência. espelhando a evoluçio 
n:al da inflaçio, de outro, temos um multiplicador cakulailo de forma arbitrário, teodo 
por objclivo apenas criar uma subestimat;io violenta da despesa, para proporcionar 10 
M"mistério da Fazenda uma gmxle nwgem futura de •.,.,...., de Receitas" que poderio 
ser alocadas conforme a prioridade politica do Ministerio. 

O efeito da lldoçlo deste multiplicador ...-á paniculannente penoeraa para 
o setor socill do Governo, diminuindo fonemente o atua1 Vlllor real • ji insuficieotes • 
das~ de saúde e educ:açlo. Enquanto o total do Vlllor do Orçamento de 1994 
caini de RS 92 biJhaes para RS 60 bilhaes, as despesas para pagamento de Pessoal saio 
reduzidas de RS 22 bilhões para RS 16 bilhlles. 
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rr------------ -~•I'IO"'»•c:. 

MP 731 

r ~_;~~e;,rn).!a!,!dlJO;trLJM~aª-San!!O!LB!!.ê.as_c~ell.!!a.!r~----------------_-_ _j·) r·-~;·-~v·-_j 

r 
r~-~ r-;~-----,.-- ................ o--..-----··-<:~J ·--- ~ ---- '--· -_] 

SUPRIMA-SE o caput do an. 25, transformando parâg~~~-~-em ,:;~~---l 
e o parágrafo ZO em parágrafo Unico, com as seguintes redações: 

"Art. 25 ... Serão convertidos em REAL er.: 1° de julho de 1994, pela 
paridade fixada para aquela data. todos os valores expressos em Cruzei'r~ Reais em 30 

1 

de junho de 1994, constantes de Leis Orçamentárias. balanços e de todos os atas e fa!os 
relacionados com a gestão orçamentária. financeira, patrimonial e contábil. 

§ Único- No Caso do caput deste artigo. se resultarem valores inferiores 
a RS 0,01 (um centavo de REAL), os mesmos serão representados por este valor (RS 

0,01)." 

JU,STIFICA TIV A 

A supressão ora proposta visa a ratificar a prerrogativa do Congresso 
Nacional da definiçãô do multiplicador para a proposta orçamentária. conrC'Irme o art 16. 
§ 2° da lei 11:.694 de 12 ade agosto de 1993 que dispõe sobre as diretrizes para elabqraçãQ. 
e execução de lei Orçamentária anual de 1994. em conjunto com o Poder executivo . 

........ 

J 

Dezembro de J 994 
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·ra_S_e_n_a_d_o_r __ M_A-GN_O __ B_A_C_E_L_A_R __ .._ ______________________ _, 
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. C"-:=J ~-.L_...::";w~5 -=:_-:_-:::: __ -__ -. __ ------_,-r-L --------~·:_-:_}::-__ •• __ "·-=:1 __ ....1 

r-----------------~----~--------~ MODIFIQUE-SE o caput do art. .2S, que ~ a ter a seguinte 
redaçlo: 

Art. 2S - As dotaç!lcs constantes da proposta do Orçamento Geral da 
U~IÔ 'enViado ao C,cJ;'Igres30 ~açjqnaJ .~m as modificasões JM:Opostas no~-~~-~ d~ ~~-
166. § s•. da Constituiçlo Federal, serto conigidas mediante a aplicação sobre os 
valores expressos a preços de abr!! de 1993. do multiplicador de 93,5692, sendo erulo 
convertido em t• de julho de 1994 em Reais pela paridade fixada para aquela data. 

JUSTIFICATIVA 

Esta emenda visa a corrigir a proposta enviada pelo Governo Federal que 
pretende suprimir do Orçamento ~de 28,5% do seu total. apesar da Receita da 
Unilo ter sido arrecadada em UFIR no período entre abril de 1993 a junho de 1994. 
desta rorma .. protegendo do processo inflacionário. 

A adoçlo do ... kiplicador corrolacionado em URV procura 
compatibilizar a própfi! proposta governamental (vide § t• do mesmo artigo, que 
transf'onna em Reais todos os atos e fatos relacionadOs com a gestlo orçamentária. 
financeira. patrimonial e contáb~ Çesar de alguns destes terem sido praticados após 
convertidos pelas URV's de janeiro a maio do corrente. 

J 
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EMENDA MODIFICATIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731, DI 
25 DE NOVEMBRO DE 1994 

! •. :, r· .. :0 ·~·;r ·.:.t ~-

Modifique-se o caput do art. 25, pa~sando o mesmo a adotar a 
seguinte redação: 

Art. 25 - As dotações constante~ da proposta dO Orçamento 
Geral da Uniâo enviado ao Congreeeo Nacional com·aa modificaçée~ 
p::-opostas nos t~rmo~ do art. 1.68. €i 52. da Constituição Fecleral, 
~erão ·c-Orrigidas para preces médios ponderados de 1994 mediante a 
aplicaçã.o sobre os valores e>:preesos a preços de abril de 1993. 
d~ multipli~adpr de 78.14657. sendo e~tão convertido em lQ de 
j~lho de 1994 e~ Reais pela paridade fixada para aquela data • 

.JUST!FICA'!'IVA 

Este indice vis~ corrigir a distorcãc da proposta do 
Exe~utivo que es~~~~li~~ cerca de 30% da Lei Orçament&ria~ 

Eete indice foi es~ima~o de 4cordc com a seguin~e fórmula e 
p.arã:c.o::t~os; · 

indice :. a . X • b - y 

a = pe~entual do orçamento realizadc no 12 semeStre de 1994 
~ue ê igual a 25y44% 

x = meâia dos indices IGP-DI~FGV sobre. o mesmo indice d~ 
··abril de 1993 :=:4.3,82223 

b = percentUal do orçamento a ser executado no segundo 
~e:ne~~re de 1.994 que é igual a 7,4,56% 

y = indice IGP-D!-FGV estimado pa~a o seeun ~âemest~~ de 
1994. :sob:-e o valor dq ·indice de abril e 1SS3 que igual 
a 8S',e~e2 

' ir:.dice = o. 2544. >; 4~. e:;22!3 + 0_, 7 456 = 78,!.4657 

MEDIDA PROVJSÓRIA N 12 731. de 25 de novembrO de 1994. 

Dispõe sobre o Pl.mo RL!dl. o Slstem.J Monet:Arfo 
Nddond/, esrilbefece dS regras e condições pua 
em/ss.io do REAL e os critérios p;ua convers5o 
d.JS obdgaçóes p.ua o REAL e "dd outras 
provk:MndoJS. - · 

Dezembrc\.~·1994 
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EMENDA MODIRCATIVA 

Dê-se, ao artigo 2? da Medida Provlsótla. a seguinte redação: 

'Art. 25. As dotações constantes da proposta de Orçamento Geral da União 
enviada ao Con~ Nad~. com .~ modlflcações propostas nos tennos do art. 
166. § 511 da Constltulç.lo Federal • .serão corrigidas para preços mécOos de 1994, 
mediante a aplicação, sobre os valores exp~ a preços de abril, de 1993. do 
muldplkador de 1 n,oo , sendo então convertidos em 1!! de julho de 1994 em 
REAlS pela. paridade fixada para aquela data. 
§ 12• Ser.!o também convertidos em REAL em t 2 de julho de t 994, pela parklade 
ftx.ada enll'e a UllV e o Cruzeiro lleal na data da ell'llssia da aata de aapenbo 
e: do efeth'O lnpesso dos recursos nas contas púbUcas. todos os valores 
expressos em Cruzeiros Reais em 30 de junho de 1994. constantes de balanços e 
~ todos os .a~ e fatos relacionados com a gestlo orçámentarla. financeira. 
patrimonial e corat;lbli. 
§ 22• No caso do parágrafo anterior. se resultarem valores inferiores a RS 0.01 (um 
centavo de REAL). os mesmos serão ~ntados por este valor {R$ 0,01 ), 

JUSliRCAÇÃO 

A presente emenda tem como objetivo solucionar dois graves problemas gerados 
pelas regras de o::K\Verslo em REAL fixadas originalmente na Medida Provis6ria. O 
primeiro d!z respeito A conversio da proposta orçamentária por um Indlce. Inferior ao 
necessirio para refletir a desvalorlz.lçào monetária dos valores orçados, o que acaneta um 
co.- llneu das dotaçées esdmadas em d61ar ou URV da órdem de 31 %. O segundo 
problema ~ • ~ de IOdos os reglstros contAbe!s da União segundo a paridade 
entte o Ral e o Q . ·~ Real em r~ de juJho de ,1994, o que distorce totalmen~ a 
realidade das receitas e despesas JU!Izad.as no corrente exe!ddo Hnancelro. Ora, dlvlcllr· 
se as despesas e receitas de Janeiro pelo mesmo índice utilizado para as <iesJ zs 
realizadas em Julho de ·1994 ~ um absurdo. mascarando os VO!dadeitos valoles realizados. 

Assim o que .se propOe é adoçiio de um fa.tor para coll'eÇJo dos preços mêdlos da 
proposta orçamenrárla para 1994 considerando a variação do IGP entre abril de 1993 e 
julho de 1994ea projeç.lode inllaÇ:&>, atto dezembro. decrescente de 5%a I%. conforme 
determinaç.io da Lei de Dl"'lrizes Orçamentárias para 1994 (Lei n' 8.694. de 12 de 
ap;osro de 1993). Par.a corrigir as demonsrraç6es financeiras, propomos • COIMOISão dos 
valores dlspendidos ou empenhados e dos ingressos nas contas 'públicas pela cr ·.zç:Ao da 
URV na data do respectivo evento (débito ou oédlto). 

Sem que estas· medidas sejam adotadas, a trai1Spcll1!nda e realidade das contas 
pliblfcas estarc1. irremedlavehnente preJudicada, comprometendo até mesmo o papel do 
Congresso l'ladona.l no exerddo do controle externo dos~~ do Poder Executivo. 

Sala das Sessões. ~ 1 A~ .rr., ;í) 
. '-~·(!~ .. ()·{r~;.,_M';..J 
. .. . -~ ~o~ 'R>\1\ul.lilt\\ v ~Q. 'lO"" .. 

Quinta-feira 8 8265 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1-.clont~ f.j•;.~.~-~.,;,;. .. ~MP~-nn!J----------------~ 

I·D- ·~-·D-·0-- ·D=-
1- )/) 11-25 1- 1- 1-
DHe ... ...: 25 • oesuiate rodaçlo: 

"Art. 25. As clotaç6es c : ••• da proposta de Orçomento Geral da Uailo avilda ao 
Coosreuo Naciooo1, com u rnodificaçl!es propostas aos termos do art. 166, § S", da 
Coastiluiçlo Focleral, oedo c:orrijpdu pora proço~IIIÓIÜos ele 1994, modiallte a aplicaçlo, 
scbte os valara eqRSSOS a proço1 ele abril ele 1993, do ""dripfocado< ele 84,4700, sendo 
......, comrertidos an I" ele julbo de 1994 em Reais, pela paridade fixlda pora oquda data. • 

.rosTJFICA.TIV A 

0 illdice ele comoçlo dai dotaçlles ele 'Lei ÜIÇIII-ia tem lido, -
.............. Pua a Lei O:çameutúia de 1993 • Lei :f' 1.6521'i13 - o c_...., 
Nocional propas que o illdice fusae ele 32 a JS. Eutrotlnto, an razio dai 
pon<lenç6es do Miaittério do ~ o illdice fui fixado em 24, 7S. Com a 
~do !GP/DI"" 1993 -que o illdice correto teria sido 75,00, ou 
seja, 73% acima daquele apundo pela projcçlo. 

No cuo.,-e,oqueoo-ma- sloosvolofts expesoosap«ÇÇSele 
obril/93 até o iii& ele ju:Jho/94, e ......, CODYa1er para Real com a paridade fixlda 
pela UllV ele 30.06.94. PortaDio, 01 índices meesais necessilrios i comoçlo slo 
c:onbec:idos, disp nqn 'o exm:icios ele projeçlo. O !GP/DI da FGV, illdice ele 
oomçlo previsto na 1.00194, ele abril ele 1993 a juDbo ele 1994, ..nau 84,4700. 
ooode, JICXWIIO, o indic:e c:crroto a ,.,. utilizado aa cor:eçlo elas clotaç6es 
~poral994. 

ciA=·==~=-=======)===~==~==~==~=--==&d~==============~l 

'Dezembro de 1994 
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Dê-se ao Art. 26. da Medida Provisória, a seguinte redação: 

"Art. 26 - Como forma ele garantir o equillbrio econOmico-nnanceiro na 
conversão dos contratos relativos à atividade agropecuérta, fica 
assegurada a observância de equivalência entre a var'laçao dos débitos 
e a dos preços dos produtos que dao base ao respectivo contrato. 

§ 1° - Para os produtos constantes da pauta-,df.t preços minlmcs. cta· 
Polioca de Garantia de Preços Mínimos - PGPM. será tomado o 
respectiVo preço mln~mo como referência para apllcaçlo do aítérto de 
equivalência. 

§ 2" - Para os produtos que nao sejam contemplados na FGFM, sara 
tomado como refer~cla o preço de mercado, apurado pela Fuadaçao 
Gehino Vargas. para cada MunicfpiO. 

§ 3; - Para o caso dos contratos de investimento, será tomado como 
referência- o produto • de ma1or representatMdade na propriedade, 
obedecendo-se. confonne o caso, ao disposto em um dos parágrafos 
r .. ·rterlores. 

§ 4' - Na nipO tese de apücaçao do crttérto de equivalência previsto neste 
artigo. quando os preços referidos nos parágrafos anteriores 
apresentarem variação maior do que aquela prevista no contrato, 
considerar-se-á como limite superior da variaçao dos débitos a 
correspondente ê't apjicaçao das taxas de encargos previstas no 
contrato. 

§ 5' - O Conselho Monetlrto Nacional estipulan! aítérto igual, de 
equivalência. nos contratos de crêdito rural a serem ftrmados a partir de 
1' de julho de 1994." ~ 

JUSTIFICATIVA 

O artlgo 26 da Medida ProVISória prevê a eqwvalênaai>roduto no 
crédito rural. num reconhecimento do Governo Federal quanto ã neceSSidade de ser . 
presery_ado o equilfbno econOmlco-ftnanceiro dos contratos, ao contrâriQ do que 
ocorreu nos outros P'lanos EconOmicos implantados no Brasil 

Entretanto. a redaçao do artigo 26 restringe substancialmente o alcance 
do instrumento, ilmrtando a equivalência aos produtos amparados pela PGPM. onde 
esteja estipulado no contrato e espect!icamonte para a safra 931$14 

Isto proporcionará um "descasamento" entre os fndices de corre~o em 
todos os demais contratos: produtos não amparados pela PGPM e contratos de maior 

,. '-. ;." _~., :; ...... . 
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valor oue. pela regra da safra 93194 nao estariam contemplados pela 
equJvalénCJa..proctuto. 

Alêm do mais. a MP ni:io prevê qualquer dispositivo de equivalênci2 ;:2:a 
o fUturo o que julgo ser ind1spensave1 ao se lançar um novo Plano econOmico. 

A emen::la. assim. procura àperfeiçoar esses dispositivos ria Medida 
ProvisOna. asse~ ando maior estabilidade aos agr1cuttores. 

Dezembro de 1994 

-~~- ---.------] 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1- 30/11194 I_ --,Pt: ·- MP-731 

1- Luiz Salomlo 

I-III 1-

Suprima-se aldn "b' do § I' do Art. 27. 

JUS11FICATIVA 

Uma vez estipulado que a corrcç:lo da expi 1
" monctíria será -pela variaçlo do JPC.r Dlo 

há que se criar ~..üd·des permitiDdo que det«minados setores uti1ium oeus 
próprios indiccs. -

EM-19 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
I DOlo: 30111194 J r. e ·c te· MP-731 

1-- Luiz Sllomlo 11 ... ~ 306 1 ~ 
·~- ·D-·D-·0- ·D=- I 

1-~~~ 11- 27 1- 3·1- 1- I 

Suprima-se o § 3" do Art. 27. 

JUSTDlCATIVA 

uina vez estipulado que • c:cneçio da expresslo monetária smi medida pela variiÇio do 
IPC-r nlo há que. se criar excepcionalidades permitindo que determinldos setóres utilizan 
scusprópriosiDdices. 

,~ 

ftEDIDA PF 'IS0RIA,731 DE 27 DE NDVEftBRO DE 1994 

Oi.sp&t aobrw O Plano Real, O Siltl!l:fU'f.: r~;crtatério 
N.aon:.~ eatabelece UJ19"U e ~· :ót:ta Qa !:!11'1'1~ 
do REAL e oa. critérios~ CCJr1WrHr... .lü VZJii~ 
J*a o REAL, e dii outras provicllncia. 

EMENDA DO DEPUTADO RICARDO lZAR 
(__.,.) 

Suprimir no artigo 27 o-~ 4". 

JUSTIFICAçAo 

f"al emonc111 se faz --. tendo om vista que toda vu que alg""" 6 
~ a privar-se de um I:Jem a favor de outrem, por farçJI da lei, ou do Poder 
I'JliJiico, ..., - --a. ccnliQIJI'8-M a delapropriaçlo lndireta. visto 
que quem perde a parte trJinlferida para quom a racobe, 6 dela duapropriado. 

Neste CUO, OS proprie*iOI de imóveis l8l"lo flag~•lhtl1'lente prejudicacSo: 
hói a _,rgo de uma inftaçlo panada. expurgo este que favonlce som . 
inquilino, ferindo wmbém o princípio de isonomia, ao proteger uma das p: 
~outrL 

Quinta-feira 8 8269 
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Esperando pela recepçao desta emenda pelos Nobres Pares desta Casa certo 
estou da que estamos tentando apnmorar esta Medida Provtsória. 

Sala daS sessoes, em 

. /í)~ 
:/' 1 

Deputado /.!CARDO AR 
i -; 

/ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
I IL' --'-~ 

0

"-!S~_M_ •• ....-JI 
1[1] 

-------~ - .~o 

Sup~-..se o' pãri.grafo ·so do art .. 27 e a alínea a do p~grnfo 4° do art~ 
28. 

JUSTIFICATIVA 

Os dois dispositivos a serem suprimidos dizem respeito a manutenção do I 
instituto da correçio monetária para operações financeira:;. O primeiro mantém a TR -
T3xa Referencial apenas para as operações financeiras; o segundo dispositivo faz urr.a ·1 
exceçio 'para o prazo mínimo de um ano para a periodicidade dos índices de correção
monetária para as opctações financeiras do SFH. 

A manutenção da 1R o que significa a manutenção de uma correção 
monetária diária, para ãS operações financeiras significa um privilégio inacreditável para 
as instittuições finanociras. Nenhum outro setor empresarial teci a segurança de contar 
com este indexador para suas operações de venda. todos devem se submi.'ter. em caso de 
contratos de médio e longo prazo, ao risco de uma taxa de juro fixo ou a um índice de 
correção de periodicidade apenas anual. A manutenção dest~ dispositivos isentam do 
risco de uma inflação futufll todo o setor financeiro, exatamente aquele setor que mais 
tem condições de trab8thai com este tipo de risco futu!'o. Com isto. o mecanismo 
disposto na Medida jâ. garante. de antemão. que qualquer perda inflacionâria futura terã 
como beneficiário exatamente as instituições financeiras . 

Dezembro de 1994 
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HF·Q.~073 :l 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00058 

[Jõ7 ;;• /94--~ Lr _____ __;IED:::;::I:::DA::._.:::PRIIII=~:::SOI::.-:::1;::._~::110::_73=1!_, .::DE:._:25:::·_::11:.:.94::::_ ___ --__:1 

Dl-so •• aeguintoa novaa redaç8ea ao caput do par&graro ta a 
aoa parigraroa 3• • sa do art. 27 da R•dida Proviaória 

•parágrafo 11 - O diapoato no caput desta artigo n8o aa aplica: 

Parágrafo 31 - •a• contratoa calabradoa ou convartidoa •• URV, 
•• qua haja clãuaula da raajuata do valor po~ !ndicaa da pra;oa 
ou por tndica que reflita a variaçlo ponderada doa cuatoa doa 
inauaoa utilizados, o cilculo daaaaa tndicaa', para ataltoa da 
roajuataa, devarã aar neata aceda ati a aaiaa•o do Real a, dal 
aa diante, ob~arvado o art. 38 da lai nD 8.880, da 27.05.94. 

Par,graro sa - A TBxa Rararancial -TR- aoaante poder' aar utili
zada naa oparaç8aa realizadas noa •ercadoa flnancalraa, da velo
r•• •obllliriaa, da aaguroa, da previd&ncia privada • da ruturoa, 
• noa contrata• de que trata a allnaa •b• do parigraro ti daat• 
artigo quando aplicado ao parlada que vai do dia do adlaplaaan
to ati o dia da afativo paga•ento da obrigaçBo.• 

JusnFJ: AÇKO 

a objotivo da ananda iÍ dar lla.lor clareza ao texto para evitar con
rus&ts 1aga!a entre coneçlo llllnUtiria - decorronto da aplicaçlo da Indl
CG21 gara.ia de preços - o reajusta de \lalores contratuais - .r:~Vldos pela 
variaçlo doa custoa dl!t if\SIJIDOS aepectf!cos .. A propotlta taafJf. visa psraitir 
a utU!zaçlo da Taxa Rarerenclal de juros como a·relll.Jil9raç3o a ser uti:llza
da no pedodo do procssaanonto dos contratos Mo r:tnancairos. 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 
,,--- ---. - .-----=- ___ .,."'ao 
EM~NOA A MEDIDA PROVISéRrA N2 731, DE 25/11/94 

r 
so 

"1·--------------------~~---------------------, 
1 0~-se ao § S.Q do Arti,.gçr_27 a seguinte redaçào: 

~ Art. 27 •.• 

§ 5~ - A Taxa Referencial -- TR somente poderá ser utilizada nas ope

raçi3es realizadas nos rne:.cados financeiro, de valores mobi!iã:ri-os, de 

~~~~ros, de previdência privada e de futuros,, vedada a sua utilização 
nas operações de crédito rural. 

JUSTIFICATIVA 

As operaç5es de crépito rural inserem-se no conjunto d~ politicas 

que merecem a atenção especial do Estado, razão porque são reguladas 

por lei específica. EssaS operações são contratadas c~m juro~ fixado~ 

pelo Conselho Monetário Nacioríal at_ualmente a taxas de 6,9 ou 12,5", 

conforme o porte da produt-or • .Em r-ealidade essas taxas, ce~nsideradae 

baixas por muitos, passam a ser ~lta_s _a partir de estabilização da mo..!. 

da. Como exemplo pode-se citar que a ~~repa e os Estados Unido~ prati
cam taxas de juros, para a agricultura, na faixa de 3 a 5% a.a. 

Nesse contexto, fazer incidir a TR sobre as operações de ~rédito 

rural caracterizará extrema mobilização a um setor a~tratégico da Na

ção. Estar-se-ia cobra-ndo do mutuário do crédito rural uma taxa rixa 

de juros (6,9 ou 12,5%) e mais uma taxa variável ( a TR) que, nos pri

meiros meses do Plano EcãM8mico, será neces~ariamentB alta. 

A Emenda visa corrigir e~sa distorção, que cau$aria novo de~casa

mento entre os débitos dos agricultores a os preços dos seus produtos, 

com inevitável agravamento do endividamento e deacapitalizaçlo do se• 

to r. 

= -G -I 
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EMENDA MODIFICATIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731, 
25 DE NOVEMBRO DE 1~94 

Dê- :se ao fi S.Q. õo_ Art. 27 ~ seguinte redaçâo: 

Art. 27 -

§ 52 - A Taxa Referencial - TFc somente poderá eer utilizad~. ri.a:s 
operações realizadas no3 mercadoe financeiros, de velores 
mobiliário~. de aesuroe, de previdência privada~ de futuros e nos 
contratoe celebradoe a partir de.lQ de julho de 1994, r~ativos & 
operaçõe~ r~alizada~ por empresas con~t~toras e incorPoradorae· 
co:r.; 'adquirl!"n't.es de imóveis reei"denci~ie e comere _!-ais . 

.JUSTIFICACAO 

Se • ~edid• Provis6Úa Permanecer como . L~ .o mercado 
-irót!...l.i6r~::.:. !!.c~ê .t,oi!:L_r_l:l)._iS(:.dc. Isso implica e;t( desemp_rf:gc e me. i e 

.// 
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v~~~~----~-
~ÊP. .JOSl! LOURENÇO ' 

PPR-BA . 

. EMENDA MODIFICATIVA NO 

MEDIDA PROVISÓRIA 1'!0 j31, DE 1994 

Autor: D&plltado Francisco Dornelles 

Dê-!1!! 11Q §_5" do art. 27, a seguinte redação: 

"§ 5" A Taxa Referencial-TA somente poderá ser uti6zada nas ope
raç&ls realizaàas nos mercados financeiro, incluindo as operaç6es de arrendamento 
mercantü, da valores mobiliários, da seguros, de previdência pnvada e de futuros. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda tem a finalidade de clarif.car o entendimento da MP. 

A autoridada monetária implicitamente inclui operações da arrenda-, 
monto no Amb~o do art. 27 e, portanto, também do ar!. 28 atraVés da Circular n• 
2.436, da 30 de junho da 1~, art. 6", que displ5e sobre prazos mfnimos, de ope
raç&ls alivas e passivas realizadas no mercado financeiro aplicável, também, às 
operações de arrendamento mercantü. 
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Apesar das operações de arrendamento mercantil serem autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil, confonne disposto no art. 7" da Lei n• 6.099, de 12 de 
setembro de 1974. convém e:rplicitá-la como incluídas no mercado financeiro.. 

[l 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1•-MP-731 
I Aldor: Carrion Junior 

1-1/1 11--27 1-5' 1- 1-
T...., 

De-se ao § 5° do art. 27 a seguinte redaçlo: 

"Ati. 27- ········· 

§ so - A Taxa Referencial - TR somente poderá ser utilizada nas operações realiza.du oos 
mercados finiDceiro. de ~ mobiliários, de seguros. de previdência privada e de 
futuros, vedada sua utilizaçio nas operações de cr<dito ....-.L 

JUSTIFICATIVA 

Com o advento do Real, a·Tax& Referencial- TR deixou e ser utilizada como indexador na 
maioria dos ~os e operações erp geral~ salv~ cxcepcionalmeatte. nos merCidos 
financeiro, de valores mobiliárjos, de seguros de previdência privada o de futuros, eomo 
previsto 110 § s• do art. 27 da Medida Provisória em QUc:stlo. 

A permanec:er esta regra. da maneira originalmente prevista.: Os financiamcatos da safra 
agrieola estariam sujeitos i indexaçlo pela TR. çausando enormes prejuízos aos 
COIISiltniclores . o i naçio. Antes de ser visto eomo uma benesse 110 produtor ruroi, a 
diminaçio da TR dos finlnciamentos agrícolas c um bonoficio i naçio. viSto- que sem a 
definiçio de regras claras o produtor iri plantar somente eom seus próprios....,.,._ o.que 
1llo gerará aumento da safia.. Com uma safra menor os preços tendem a se elevar, 
ponalizando o consumidor. 

Aaiutura: . 

./ 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
,'~ ::::- :.;:-. •" 

J ·t ., ·~ '• , .. ~ . 

r§? i1' i 94"1 LI' _____ __:_PIED=:I=""::...:.PROV::::::~t:::sii::::::í";::: •• :::N_• :::73:::':.:;:::o:::E::::::25_._,_._94 _____ -__JI 

. . 

[" ·· OEI'Iliml ;;~n; rAÕ:tõ.ií-- ---------. J r;·s-;;g·- I 

r 2 :]=-..-..... -... 

~ ., Art. X1 o aaguinte parágrafo: 

• Art. "ZZ ••• .............................. •••••• ••••• •••••••• ••••••• · ••• 

f 70- E·-• opUcaçllo da lll- Toxa Reroronciat, ile _.,.._ 
firwlctllra car.::ter:!eticu. ~ f.lnanc!-.t;o • ratinencillftlnto doe .t.nv..
u-atoe • cuataioe ~:íco.laa. 

JUSTIFICATIVA 

A propoata vlaa garantir ao aator agrlcola de que poder' tra
balhar ••• incorrer •• deacaaaaantoa financairoa co•o oa que ocorre

r .. •• planoa da aatablllzaçiO antarior••• coao Plano Cruzado, Plano 
Collor • outroa,. 

A •anutançlo das nivela previstos pela ftP, coa a utilizaçlo·da 
TR plana aaia juroa no crédito rurali decretar a inviabilid&de da 
agricultura, aia que aa estará aplicando custos absurdos. Alá• disso 

haverá • con•agraçlo da u•• ilegalidade, co• a dupla aplicaçlo da ju

ro• e, o pior, •• taxas • sare• unilateral•onte rixadas pelo setor 
rtnancalro. 

- Dal a nacossldada da presente (monda, mes•o porque o bo• desem
penho da at!vidada agrfct•la constitui wa dos ele11ontoa IISA~ncfã'la 

p,Jr• o auceaao do Programa da Estabil!zaç:lla Econa•dca - Plana Real • 

r-·-- ---·----~cD(?jJ; .. J---- ----------- ---~-J 
---------- ··-·· ~-
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APRESE:NTAÇÁO DE EMENDAS L 00064 r 
~--------------------~~~--~--~~~--~ · Medida Provisória. no 731, de 25 de novembro de 1994 

r Deputado Luiz Carlos Hauly 
____ ,_, ..... ~, 
I 44 5 

30-- 40·-.r•• •D·-s<•UI'T-- I 

r.----------------------------------~--~ 
Inclua-se o seguinte novo parágrafo 20 no art. 27 da Medida Provi
sória no 731,·· de 25 de novembro de 1994. 

Parágrafo 2~ - O dlsposto neste artigo não impede que as fórmulas 
d(• rc-uju~t<· do::; contr."Jto!': dr· quC" trat•l- ,, 11lin~n "h" dn p?lriiqraff"1 

lo deste artigo contemplem a ~ariação em moe~a estrangeir~ dos 
preços dos insumos impoetados". 

Justificação 

O objetivo da p~oposta é permitir-a contrataçio de·item na fórmula 
paramétrica para medir a variação de- preçOs de insumo importado em 

.moeda estrangeira. Como se sabe muitos insumos impor~ados são •co
mmodities" e têtTI seus preCes flutUando constantemente- no mercado' 
internacionaL t impottante mencionar que essa iegra. irnpl.icarã • 
mu~tas vezes, em redução das valores dos contratos uma vez ~Ue fre 

· guenteme!'lte ocorre reduçãO-doS preços de tais inswnos:- ;no. merca~o 7 

internacional. 



Dezembro de 1994 

. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIDNAL (Seçãom Quinta-feira 8 8Z77 

ftEDIDA PROVJSORIA 731 DE 27 DE NDVEftBRO OE 1994 f! 

OispOe ~ o Plano Real, o Siattr.~ f-iltY..e~-...... 00065 
Naciorial, estabeklce as regra • ~~"':-:'is,:;~ 
do REAL • oa critérios para converdo ciit!' :)r,nc..il~~l!l> 
para o REAL. e dá out;u provid6ncia. 

EMENDA DO DEPUTADO RICARDO IZAR 
(odltlval 

- o pe...,ak> 7" 110 artigo 27, com a seguinte redaçlo: 

M.ZT ....... _ ............ __ , .... _ .. ___ .... _________ .... __ ... , ... , ... _ ... . 

pajgoiW 7"- aa wo~ contratuais de rNjuole de valcru utillziveis"" 
Si_,. F.,_ da HabilaçAo podetiO Hl' apli- nc>a ccntrotoa paduadoa 
per- nlo intagraniH do Sístoma. deade que lá ope~aç6wo ten11am per 
objoiD imólleio c:cno1ruidol ou a oorom construldol cem recurooo cfaquole oiiWml. · 

A Medida Plovioória n" 635194 manteve os critérios do periodi- o Indicio de 
c.orreçlo .,... u OPIJI•;6n no imbito do Silltema Financair Hal::litaçlo e. «S.-. 
cona..,.uda estipulou 1 periodicidltde miníma da um ano para a eficácia d:'ll 
lndicn Mtori•• de custos dos insumos construtores e seus o:mpromisst- ---: 
COI&iplldolls, o que COIIIPICHiltlte • consecuçAo dos empreendimentos imobíliÍ!í ... J 
• cont:ribue ~ o rtV"·-~~-,.. ·--- -" -~ equilibno contratual entre agentes financeiros e 
~1:0. f'!o:s empréstimos, e. . .ontre ett• e 01 
lldquiront<li fliiaio. ' --· . . 

Por illo, i neceu6rio qua os dispo: ~.:S:.> que .tratam da'estipJiaçlo · 
de díusulas ele reatuate ele valores e t:..- . ...ao de _preços sejam modifiCadas nos. 
conntos em que se;.m partes incorpora.Jores e construtores imobiliários e seus · 
~· finoio, em empreendimentos cuja produçAo· o/ou comeroalizaçlo 
Htejlm ou tel"'lwn sido financiados pelo SFH para atender a aspactficidade ---
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
1....., 30111194 1•-:MP-731 
1- LuizSolomio 11 ... -306 

1-1/1 

~ao Art. 27 o seguini•- ;••:·agrafo: · 

• As operaçlies ralizadas no mercado lilwl<:eiro c no Sistema Fmanceiro da 
Habitaçlo - SFH. por instit1liçilcs lilwl<:eins c entidades lliiOrizadas a fimcioaar 
pelo Banc:o Central do Brasil. bem assim no Sistema BrasileUo de Poupança c 
Empcéstimos - SBPE, .O poderio conter cliusula de reajuste ..,... periodicidade 
superior ai_("'!') IZIO•desde que pós-fixada c pelo IPC-r". 

JUSTiFICATIVA 

A c:orreçio monetária dos papéis ~ tem sido um vírus que contamina toda 
a economia. desvirtuando da ltMdade produtiva os recurSos rM:c:essirios •. retomada 
do crescimertto ecooômico. É preciso cxtiDguir a espeod•çlo finaDc:eira para que a 
economia possa crescer cm bases sustentáveis. gmndo cotp<ego c mJCia poro os 
brasileiros. A pmcotc emenda pretende impedir a volta da csp«<J!açlo di>.ri& que 
comli a ,jda CCODÔllliCL 

1--: 

Dezembro de 1994 

~l 
I 
' 
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J 
IPa J ·~'. MP-731 

1-- Luiz Solomlo I* 

1-111 11-28 1- 1- 1-
T.-

.IUSTIFICA TIV A 

Uma ._ eslipulado que a Correçlo da expresslo uionetiria seri medida pela ....i.çao do 
IPC-r, nlo bique se criar ex<epcioaalidadeS permjtilldo' cjUe determinados ...,... lllili%àn 
..... próprio1, iDdices. . . . . . . . . . . . . . 

I 'rie t rr: 

APRESENTAÇÁO DE EMENDÀs L J . 

·.i"'!ir·..:;,. .;;:,-:..,.... :·~ ·~. 
, .. ~ ... 

1- 30/11/94 

1-- Luii Solomlo 

I-III 1- ... 
·TC2E 

Suprima-se a alinea •a• do § 4" do art. 28. 

JUSTIFICATIVA 

A c:om:çio monetária dos papéis fiDanc:eiros tem sido um vírus ·que contamÍPa toda a 
<JCCl!IOI1Iia, clesWtuando da ltividade produtiva os recunos necessários i retomada do 
aescimeuto ecooõmico. É prociso e><ânguir a especulaçlo 1inanc:eUa pua que a ~ 
possa cres= em bues sustcntiveis, genndo emprego e renda para os brasileiros. A 

Quínta-feinl.8 8279 

--------- ... - ......... --~~-- .-o.~--- .. .,., 
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~P~~ emenda 
pretende impedir a volta da especulação diãria que ci>rrói 

econonuca. 

I 
i· ..... ,,• 

APRESENTAÇÃO DE E~ENDAS L 

1-- ~Salomio I lN"- 306 

,._III =-:J ~~' 28 1-5'1.- 1-

Suprima-se o § s• do art. 28. 

JUSTIFICATIVA 

j 

J 

Nlo há porque dar-se ao Poder Executivo essa prerrogativ.&. As regras de periodicidade dos 
contratos sujeitos a reajustes devem ser votadas pelo Congresso'Nacional. 

em-28§5" 

r-

Dezembro de 1994 

' ·' 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
_j 

[)õ/ ;; ~-~·J __ l'~_-_• ____ __:M.:_:E:;D:_:I:::D:::Ac.::P::_RO~V~Io;S~-Ó~·~:_:-~~-~:_"_1C:J~l~f::!g~4c_ __ .;;__;_;_ __ .. _;·._:l 
r· ....... --.., -.- .. ·-....: .. · .... :--

Dep. ALDO REBELO 357 J_ 

.... ···.-· ... .!: .... ·- 4 
-------·l 

$- ! •••• ·~-·-< ~-.... ~-

r··--"-i/1 l r--- 28-------·-··;·. ---"-~--···-----, 
L-----------~~--------~------__jl 

r.--:----------------·--- ~u·: -·-

Suprirna·se o parágrafo 5° do art. 28. 

nJSTIFICATIVA 

A utilização deste dispositiVO poae propiciar grande facilidade para a 
volta da indcxaçlo da economia. com a redução dos prazos p81'll a correçlo monetária 
nos contratos. Os lobbies. atiçados pela facilidade de modificar a lei pela edição de um 
simples decreto. podem pressionar o Executivo afim de conseguirem seus intentos. 
Porisso, manda a cautela que o texto desta lei só possa ser modificado por autorizaçlo 
legislativa, um ·processo que envolve. necessariamente. mais tranSparêDcia na sua 
tramitaçlo e enseja a amplos setores da sociedade a oportunidade de se manifestarem e 
intluirem na conveniéncia -da modificação destes prazos. 

~~--:-~:: 

APRESE,NTAÇÃO DE EMENDAS L 
..--n.o:-

1 I' , •• 

l 

l 

~r:::::::=::'=CJ~-~~ .. ~---=~~·=CJ~·~--==== ... ~-~·=··=GU=: ...... :::====·==CJ==-~=o=~=::•=:CJ~-·=~====-=~~-~~~----~1 
ry;<-~ ._r_--_...:;"'8•_• _____ -_M_••_·~===~===~----L __ ~_:-_=:l _ _j 

r.----------------------------------~ 

".".:;.t. 2$. Uos· cont::2t!"'S c~!~:.,-:::-?ti::'lS ~u C~O'!C!~tid:'IS !'I"':"~ RE!'.L :::om 

r:l:<usul:: d~ r-s::>~ust~_:h '.'~l:::t:::_~s _;to= !ndic~s d:"! }):":'!Ç!"' nu no:-. !ndi

c~ "u:~ ::-efl!ta s. val'iat~o iJOndCré:.d?. d~s custns -d.:Js insum::'ls ut!!i-

-·-·-·----·--·-·---·---~-·- -· -·· ... 
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: ad~s, ~ s.~!ict.ç:!:~ 0:: c!Susuls. d~ ;e::::just:! fie::. susrt"Z:"tS" pa!? !'!:!!, 

~:o d~ •Jm ~no." 

.JUST!F Icr.ç~O 

~1 ~m2nd:- vis<: r.::1nced~= t=:!t?m~nto idênt!cc ~c,u~!P. Qll~ e- L:!1 !l.e~o 

ciisp:::-~s::t~l :::a~s cont:-f:tcs conv!:=t!dos PE:!'::O: UR':.'. N~o h:.S r.~or~u!! disc:'~ 

minar :os contr<>tos c,uP. n~o f:"'::s.m ou nl!o puà~!'!:r.\ s'!'r con.,~:t!d!"S ?..t~ 

3D d'! ~unho. 

SittJ~~l5~s iGlJct!s rsC,!J~=·"!'m t!'r.~tam:mc.::t Ir;;usl. A ad:lção t;::!'n:!:Ç'!::"!.J,:::.Qa 

êe p~r!a~oco~~de ~nu~! par2 r~~just~ ge:-~ inc~rt~~~ P?.~~ ~u~m ~r~ 

!)5':!, fdzenc:o corn c;u ... os pr::!ços tenh:!:m qu!! consid'!r::u P!':?"is~::;:s 1.-:ue 

· •taric!m d~ ot!m!smo inc~ms~e:u~nt'!:: <'!O p~ssimismo ~::P:c:!r""edo. 

[--

Dezembro de 1994 

J 

APRESENTAç.lo OE EMENDAS L 00072 J 
I L
1

~D:e:p:u:t:•:d:o:;~L~u:i:•::C:a:r~l~o~s~H:•:u:l:~:,:::;~::::::::~:::::::;::::~J r:--:4~~ 
pr 'N'--=---=------. _ tO·-- tO·-- 10·- •O·-· •O·._...__ ...... 

..... 
Dê-se nova redaçio ao •caput• e parágrafo 1~ do art. 28 da Medida 
Provisória no 731, de 25 de novembro de 1994. 

Art. 28 No~ c~ntrato~ eP:lPbr~tdoK ou eonvf!rtic!o!' em Rl".Ar .. ~ p~P.rr.~iti 
do P.stipular cliusula d~-rP.ajust@ d~ valere~ por indi~P d~ precn~ 
ou por indic,.. çnP reflita a variação ~onderada doR cus-tos dos in
sumos utilizados, de"de que a aplicaçao da Deam4 fique suspensa ' 
pelo prazo de uo ano•. 

Pariqrafn lo - o IPC-r pod.P.ri •er utilizado no• contrato• d4'1' que 
tra~a a alinea •b•·do parágrafo lO do art: 27, quando aplicado ao 
per1odo que vai do dia do adimplemento ate o dia do efetivo paqa
me~to dd obrigação•. 

O objet'ivo da proposta e conceder o mesmo tratmento aos contra
tos celebrados ou convertidos ~m REAL e aqueles celebrado~ ou 
convertidos em URV na forma da L~i no 8.&80. ~ importante meneio 
nar qu~ os eontrato~ dP. longn prazn envolve~ eneertezas quanto T 
·ao futuro e necessitat:~ d~ Jl'lecanisoo de preservaçin de seu vAlor'' 
do modo a assAaurar ~~u ~uilibrio economico-financeiro ~ a qara~ 

·-----'--~~-----~---·---··--·- , .. ·--------- •.... 
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tir a r:'lanuten·cao do!; prf>ços reais contratados para o contratantP. 
e para o fornPoedor. 
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~-------------------------------~-·--------------------------------, 

[_~~ft~l~=~=·======~~ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

Fii?J1, 94! Lr ---.,-----I'IED::::.::IDA:::_:I'RIIV=-=1-=-=i=•-=,..=-·..:T..='~· -=0=-E -=25=·=".:.:·::.94.:__ ___ --:-----'-1 

r.··- .. ·~-··----
- DEPUTADO VICTIJI FACX:IDNI 

y--~,;;;:;c- I 

r z-:._.,...,.. ... 4 -:··"'~!"·~- 9 "l ,.-, ................ ~ -

·O~a. a seguinte riova redaçBo ao caput • i allnaa •c• do pari
to 3R do art. 28 da ftadida ·prôviaõrl• 

•Art. 28 - lias contrate. calabradoa ou conuertidaa • REAL é por.itido nU
pular cl&AU!u dll reajusta de pnç:oa por !ndicea dlll proços ou por lrx:Jlca que 
reflita a uarieçaD ponderadll cta. cua.to. doa Inat.:Je utilizados, inclusiva de 
.t!Q dlobra, 'dudlt que ~. ap~.icaçAo ,ct. ....a fi~ ~ pel.o prazo de ._. ...,. • 

•c) ct. 1• di julho de 1!51 ou de data da aptaW~ta;Jio de prtlpOIIta ae esta ror .,... 
ter!ar iquolll dota, 11011 """"" dali ~rigoç&Ja contrefdas apôs 1R do julho do 19!14.• 

O objetlvo da proposta ' concedar o aeaao trataaonto aos con
tratoa ou convertidos •• real a aqueles celabr•doa ou convertidos 
•• URV na ror•• da leL nl a.seo. E !•portante r~ncionar _que os con
tratos de longo prazo envolva• incertezas quanto ao ruturo e neceS-
sita• de ••cania•o de preaervaçl.o d• aau valor de. •odO a assegurar 

aau aquil{brlo aconft•ica-rinanceiro e a garantia da •anutonç~o doa 
preços ~eaia propoetos a/ou contratados. 
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EMENDA MODIFICATIVJ. 1\o 

MEDIDA PROVISÓRIA N"731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Dê-se a alfnea •a• do§ 4° do art. 28, a seguinte redação: 

'a) às operações realizadas no mercado financeiro, incluindo as ope
rações de arrendamento mercantil, e no Sistema Financeiro da Habitação - SFH, por 
lnstituiçOes financeiras a demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Cen
tral do BrasD, bem assim no Sistema BrasDeiro de Poupança e Empréstimo - SBPE e 
aos financiamen)os habitac;ionais de entidades de preVIdência e privada. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda tem a finalidade de clarificar o entendimento da MP. 

A autoridade monetária implicitamente Inclui operações de arrenda· 
manto no âmbito do art. 27 e, portanto, tambêm do art. 28 através da Circular n" 
2.436, de 30 de junho de 1994, art. 6", que dispõe sobre prazos mfnimos, de ope
rações ativas e passivas rea~zadas no mercado financeira apllcáve~ tambêm, às 
operações de arrendamento ·mercantil 

Apesar das operações de arrendamento mercantil serem autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto no art. 7" da Lei n• 6.099, de 12 de 
setembro de 1~74, convém explicitá-la como inclufdas no mercadO financeilo. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS J 
Gf;;?fl) · :~~M~e~d~i~d~a~~P~r~o~v~i:.s~ó~r~i~a~·~n~0~7~3~l~~~~d~;~2~5~d~e~n~o~v~e~mb~r~o:::d:e~l~9~9~4~-=:::: 
.. ~1·===~~~~~=~-===~=~==:-~_·~~--------------~-JI L'-A,~~·s--~~-··_--,~ . Deputado Luiz Carlos Hauly . . ~~- ___j 

r.-~--------------------------:---~r•·--------------------------------~ oe-se a seg-uinte nova redar;ãO ao parágrafo 70 do art. 28 dil Medi-
. da Pc0visória no 731, de 25 de novembro de 1994 • 

.. ParáQraf:- 7<' - Nos co~tratos celebrados er.: REAl. Ol.l t'RV ou co!'lver
tidos err· ?.Eld ou PR\", n credor poderá e:-:ia~r. d<::·c~r!"idr_ (• p~·:-iod::::' 
em que f~ca:- susp~nsa a cobranca de reaJus~~. cu no seu ve~cimentc 
se anterior, o diferença entre o valor pago .. d<.•V.ldamcntc atualiz~
do .. c o valor dccorrcnte da aplicaçãn do reajust:e pelos. indices ' 
contratualmcntn cstabClccidos ... 
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Justificação 

0 o~1et i-.·C"' da Pm!'!nda ~ aâE"'quar o texto à possibi 1 idade pre\•ista no 
p~raçrafc s; do P,róprio- art. 28 I pelo qual o Poder ExecUtl. \"0 pode
rD ::-eduzl!" o prazc.· de -um ano, caso conSidere convenientE:! ~~ necessã 
Tl.O. Com-:-, c·st.5. orlcina~m~ntc na MP, rneSr!C que O Pode:r Executiv-::o re 
duza ess"= ;:-razc- o- direito do credor pre .. ·istc nc parágrafo 7~ sé• pc; 
der:..é:: ser exercido apés 12 meses, o qu-:- ~ urr.ã conti"adiçãc. -

EMENDAN" 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 731, DE 1994 

A•Jtor: Deputado Francisco Domelles 

Dê-se aos §§ 7" e e• dq art. 28, a seguinte redaçllo: 

"Ar!. 28 ································---------·-·-----... - ......... ----
§ 7" Nas obrigaç6es com cláusula de reajllstamento monetário o credor 

poderá exigir, decorrido o prazo mfnimo de perioã1Cida10~ previsto em lei, ou no ven
cimento da ú~ima prastaça.o, se anterior, a atualização na fonna contratada, deduzi. 
dos os pagamentos, tamllém atuafizados, ocorridos no parlodo. 

§ 11" Os contratos vinculados a incorporaçlles imobiliárias ou lotea· 
mantos, desde que exista financiamento concedido por agente do Sistema F'nanceiro 
da Habitação dirotamenta ao incorporador ou ao loteador, poderio adolar cláusula 
de reajustamento monetário oom o indexador e a periodicidade previstos no emprés
timo.• 

JUSTIFICAÇÃO 

Tendo em viste a urgente necessidade e a extrema impot!Ancla de vir o 
Proje1o de Conversão da Mad'iCia Provisória n• 731 • PLANO REAL. atender ao indis
petislivel equilíbrio econOmico-financairo dos contratos vinculados ao Sistema F'111an
ceiro de Habitação, dando tratamento Igual às suas obrigações ativas e passivas. 
,apresentamos Einenda aKerando o § 7" e acrascantando o § ã• ao art. 28. 

Quinta-feira 8 8285 

• •• •,1 
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EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731.· DE 
25 DE NOVEMBRO DE 1994 

Adi te-se uma aline~a ''e" no § 3Q do Art. 28: 

e) de lQ de abril de ~994 para os contratos cujos efeitos 
financeiroe retroagiram a essa data por força do § 82 do Art. 15 
da Lei nQ 8880. de 27 de maio de .1,.994.· .. 

JlJSTIFICAÇ'AO 

Corrigir uma falha técnica na Medida Provi~ória 
ccn~ra~os cujo~ efeitoe financeiroe retrçaairam 

EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731. DE 
25 DE NOVEMBRO DE 1994 

ue 1 omitiu os 

00078 

Adite-se uma alinea "c'' a'! 6 4Q do Art. 28 da MP 731 com a 
sesuinte redacào: 

c} ~s operaçõe~ realizadas por empresa~ conetrutoras e 
incorporadorae com adquirentes de ~6ve1a residenciais e 
comerciais desde que vinculadas a financiamento junto a 
instituiçõe~ intesrantea do Sietema Brasileiro de Poupança e 
Empré~timos <SBPE) ou do Sistema Financeiro da Habitaçao CSFH). 

JlJSTIFICACAD 

Te~ que ~e adequ~r a~ moedae da poupança e do financiamen~o: não 
se ~ode àeeeagar. ] 
Sem eeta alinea o mercado imobiliário~ maior g ad~r 1e emprego 
nos grande~ e médice centroe urbanos, eerá pa ali~'do com ~érias 
implicações eccia1e e ecor.õmicae. 

~- JOSS LOURENçO 
PPR - BA 

Dezembro de 1994 
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APRESENTA~ DE EMENDAS l J 
fi9? L~g=/=,-='=?;;]=1=9=4=--.:~E~m-=-•=n-=-d~a~;à~~M~a~d~i-d_a_P_r_o_v_i_o_ó_r_i_o_::;=-j, da 2 5 de novemb ra/1994 

[Deputado C~ovis Asai& l ~~~~--:..~ 
.,.c-------==---------:=c---------c=~·-· . ,o·- zo-- 3CJ·- .. -o--- 90 ., .. ~~ 1 

c---:J 1· ~·· ......... ~"'"o==J 

~--~-=-=--=-=-=-~-==========~ 
S'upr1mam-so •:1:&: Art:s. ~9. :30. ~1.. 3::!. 33. 34. 

35 da med~da $Ob eX4me . 

.JUSTIFICATIVA 

os artigos supra c~tados apresentam 
ineon•ti tt.zc1ona.lid.:~.do fl.ao;r.snt:o taco ao 'Art, 161. IX. da 
ccnsti t'tJic;Jlo Fedei-al :- qu., Prece i tua. ~: 

".\rt. 1,67. S.!o vadados: 

4 J.nsti tuic;.i.o oj$ tu:::.dcs de 
·:tualquer natureza . ..l.~m ;?ro!lvl.a 
~utor:.:~c~o .!.eÇO-:!:L!tttva." 

~,~------------~--------~ . g 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L· 
I Dato> 30/11194 

[Autor: Luiz Salomão !I ~Prontuário: 306 

~0~w ,o ,o Modlr..:.l... 4 o MitMo ·D .......... -~ OloboJ 

1- III I 1--· I·- 1-· 1-
Suprimam-se os artigos 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 

JUSTIFICATIVA 

Referidos artigos cuidam de instituir o Fundo de Amortização da Divida Pública 
Mobiliária Federal. sendo composto basicamente por alienação da participaçlo 
acionâria. da União Federal nas diversas empresas públicas. 

Ora. tal medic:iá esbarra no obstãêulo instransponivel-do arti8o-"i65, § 98, inciso n.~ 
da CF. que atribui i Lei Complementar o estabelecimento de condições pan~ 
instituição c- funcionamento de fundos., não podendo, portanto, ser criado por 
Medida Provisória,. com eficácia de lei ordinária. 
Nlo fora a inconstitucionalidade citada, os anigos em questão devem ser rejeitados 
por permitirem uma· privatizaÇão sem qualquer aitério oujustificativa,.'por Súriptes 
portaria do todcrpoderoso Ministro da Fazenda. 

RessaJte-se ainda que nesta nova cdi~ há uma evidente afronta ao principio da 
moralidade e da transparência no trato da coisa pública com a possibilidade da 
utilização da figura juridica da dação em pagamento das ações depo~tadas no fundo 
para amortizar a divida interna do T esolirO sem que haja o submetimento ao 
processo liciwõrio previsto na Lei n° 8.666/93 e apenas "levando em conta o valor 
em Bolsa. das Ações das Estatais"': (Art. 33 e 34 da MP). Tendo presente o que 
oc:orre no programa. de pri·t1ltizaçio ·esti. claro que o patrimônio público será mais 
uma vez dilapidado eom a subavaliação das estatais se este dispositivo nio for 
suprimido. 
542 .. 

Medida Provisória n° 731, de 25 de novembro de 1994. 

Emenda Supressiva 

J 

Suprima-se o capítulo V "Da Amortização da Divida Mobiliá:rla Federal .. 
(artigos 29 a 35). 

De7.embro de 1994 
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Justificativa: 

AD fixar os mecanismos de implantação do Programa Nacional de 
Desestatização, a lei n° 8.031, de 12 de abril ele 1990, estabeleceu procedimentos para 
assegurar a transpar~ricia dÇ)S processos de privatização de empresas em mãos do 
Estado. ·Essa preocupação foi mantida em sucessivos decretos presidenciais posteriores 
que regulamentaram dispositivos específicos da referida lei. Em especial, o Decreto n° 
724, de 19 de janeiro de 1993, em seu artigo 51, dispõe textualmente que .. será nula de 
pleno direito a venda, a subscrição ou a transfeiência de ações efetuadas com 
infringên<:ia do disposto na Lei D0 8-031, de 1990"- Fica claro, portanto, a preocupação 
do próprio Poder Executivo em seguir a lei qUC regula a matéri~ notadamcnte com 
relação à transparartcia na disposição das posições aciooárias do Estado. A presente 
Medida Provisória, ao contrário, restringe apenas a dois atas a disposição das posições 
âcionárias: decreto do Poder Executivo fixando O percentual- de açõcs a serem 
depositadas no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliâria Federal e portaria 
do Ministro da Fazenda dete~and() as vendas a serem realizadas. Os dispositivos 
são, portanto, absolutos, discricionários e de mão única, razão porque a emenda 
objctiva excluir a ma~ria do corpo da Medida Provisória por corisiderá-la 
indevidamente tratada na fo~ proposta. 

Brasili~ 29 de novembro de 1994:· . .~- ---0 
r 1.., · 1 1 1 ·! ~ 

r+jtlUlJri:t)('!~~ ?<J' 

I ~- ~~ ~vlll..-ci 
\ 'N~º- 'k>~ 

APRESENTAÇ~ DE EMENDAS L 

Quinta-feira 8 8289 

731/94 ---·-] 

Lr _____ -=Do.:eo<Po.:-_,A,t.,D_,O_,R.,E,_B,EL,_O,_ ____________ ~--J c-;;;~ .J 
r 
~ .... ··---, 
~ l/3:J .. ' 

r
f9'.---------ft~o----

Suprima-se o Capítulo V - Da Amorti7.ação da Dívida "MObilíári4 Federai 
(artigos 29 a 35). 

I 
JUST!FICATIV A 

A Lei 8.031~ de J2 de junho de 1990~ instituiu o Programa Nacional de 
Desesta~;zaçlo, tendo C'lrrio um de seus objctivos "contribuir para a redução da divida 
pública, concorrendo para o saneamento das finanças do setor pUblico" (art. '1°~ inciso 
m. 

l 
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Ao fixar os mecanismos de implantação desse Programa, o mesmo 
diploma lega) estabeleceu rituais e procedimentos que, embora ainda consideremos 
insuficientes, ampliaram a publicidade e a transparência dos processos de desestatiT.ação. 
destaoadamentc: 

- dlvulgação ampla de todos os processos de alienação~ 
- prestaçlo de inforroações solicitadas pelos poderes competentes; 
- publicaçlo de editais com di\'ersos elementos informativoS- das 

alienações a serem realizadas; 
-licitações-pari a contratação de empresas de consultaria; 
- apreclaçlo da documentação de cada processo pelo TCU. 
Posterionnente, atendendo a inúmeras pressões da sociedade ch.il, e 

através de sucessivos decretos presidenciais,. foram regulamentados diversos 
procedimentos. que melhoraram a publicidade e a transparência dos processos de 
desestatizaçlo. . 

Tais textos vieram a ser consolidados pelo Decreto n, 724/93, cujo artigo 
SI dispõe textualmeme que "Será nula de pleno direito a venda. a subscriçio ou a 
tramferêocia deaçõcs efetuadascom infringência do disposto na Lei n° 8.031, de 1990". 

Também por irúciativa do Poder. Executivo as Medidas Provisórias n• 
327/93, 334/93, 345/93 e 353/93, que davam nova redaçlo a dispositivos daquela lei, 
. estabeleciam, no art. r. o seguinte: 

"Art. 2'J Os processos de alienaçio. no âmbito do Programa Nacional de 
Desestatizaçlo, poderio ser SUspe!UOS. pelo prazo de vinte dias, caso o Senado Federal, 
mediante rcquisiçlo dirigida ao Presidente da República, avoque o processo para 
reexame do laudo de avaliação da empresa ou dos bens a serem alienados. no prazo de 
cinco dias contados da pubticaçlo do edital a que se refere o art. II da Lei n• 8.031, de 
1990." 

Assim, ~dencia...se a preocupação do próprio Poder Executivo em 
c:omparti1har c:om o Congresso Nacional as cautelas requeridas para os processos de 
alienaç!o de participações acionãrias da Uniio Federal. 

O Capitulo V da Medida Provisória n° 596. de 29.08.94, ao pretender 
agilizar o processo de alienaçlo de participações acionárias da União. reduz sua 
fonn:di7.açlo a apenas dois atos: um de iniciativa do Poder Executivo (decreto fixando o 
percentual de açõcs a serem depositadas no Fundo de Amortização da Dfvida Pública 
Mobiliária Federal) e outro do Ministro da Fazenda (portaria deteminando as alienações 
a serem realizadas., em nome e por conta da União Federal, pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social.- BNDES. gestor daquele fundo). 

Com isso. excetuados os casos de empresas incluídas no Programa 
Nacional de Desestatização (excepcionadas no artigo 35), confere-se ao Poder Executivo 
ampla prerrogativa de. a seu juízo e a qualquer tempo, alienar participações acionárias da 
União Federal, sem o indispensáveis cUidados prescritos pela legis1açio entlo vigente 
relativamente à publicidade e à transparência dos processos de desestatizaçlo. 

Mais ainda, retiram-se as mencionadas prerrogativas do Tn'bunal de 
Contas da União- de apreciar a documentação de cada processo- e do Senado Federal· 
de avocar o processo para reexarne do laudo de avaliação. 

Ou seja. pretende-se conferir ao Poder Executivo poderes exclusivos 
para,. sem possibilidade de nenhum questionamento pelo Poder Legislativo, negociar, 
livremente e a preço a seu inteiro arbítrio, patrimõrtio público representando por açõcs 
pertencentes à Uniio Federal. 

Em outras palavras, isso inevitavelmente redundaria na anulaçlo de todos 
os procedimentos até agora conseguidos no âmbito· do Programa Nacional: de 
Desestatizaçlo que asseguram, mesmo que minimamente. as medidas assecuratórias da 
correçlo, da publicidade e do melhor proveito para o interesse nacional nos processos de 
desestatizaçlo. 

Por tais motivos, propõe-se esta emenda,- visando à supressão integrll do 
Capitulo V da Medida Provisória em questão. 

Dezembro de 1994 

l 
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EMENDAADITIVA ~ 

MEDIDA PROVIS()RIA N" 731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domalles 

A radação do art. 29, passa a ter a saguinte redação: 

• Ar!. 29. Fica criado o Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliá
rio Federal, com a finalidade do amortizar a dívida intoma do Tesouro Nacional cons
t~uída até a data da pub6cação desta Medida Provisória, vedada a sua ampliação, 
tudo na fonna de regulamentação pelo Poder Executivo.• 

JUSTIACAÇÃO 

De nada adianta amortizar a divida se não se impede a sua ampliação. 
Daí a proposta. delimitando~arcela da dívida a ser amortizada o vedando a sua 
ampliação, à custa da aliena o do patrimOnio público, que deve garantir, também, 
as dívidas federais junto ao TS e Sistema de seguridade Social 

Quillla-feira 8 8291 

j "~~F· ·.~ ;.·,··--~;_.ç .1{ /./ .,, -
APRESENTAÇÃO OE EMENDAS 

_I-

R1~ .. ;;;] r EMENDA-~I;;~·~;o·~~7~-1~ DE 26/11/94 

J 
J 
] 

r.---------------------------------------. 
Inclua-se, na Medida Provisória, renumerando-se o atual Artigo 29 -e o:s 

d.emais ,- a s""~uinte redação: 

"Art. 29. Os preços--m!nimos de garantia, competentes da Política .de G.,!! 

rantia de Preços M!nimos, de que trata o Decreto Presidencial, serão 

reajustados a cada mês, p~r Índice igual à variação ~bservada na Taxa 

Referencial-TR, no mesmo 'período." 

... ---·------
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JUSTitrCATIVA 

Os preços m!nimos de garantia são oferecidos ao agriculto: para 

induzir a uma maior oferta de a+imentos, por permitir ~aior segurança 

no momento da decisão de plantar. Reduz-se o risco do agricultor no 

sentido de maior estabilidade de preços e de abastecimento. 

A nlo estipulação de forma de proteção, ao preço minimo, contra a 

passive! corrosão inflacionária, significa incluir maior risco e inse

gurança ao agricultor, que atua em segmento de alto risco e baixa ren

tabilidade. 

Torna-se imperioso, assim, assegurar um m!nimo da correç§o dos 

praças mínimos, ds forma equivalente à cerração variável dos juros 

{TR) que será aplicada no; contratos de crédito rural, como propõs es
ta emenda. 

r 

Medida Provisória n° í31, de 25 de novembro de 1994. 

Emenda Substitutiva 

~--se ao artigo 30 a redação seguinte: 

"Art- 30- O Fundo, de nature2a contábil, será coustituldo a~ de W!culaçAo, 
mediante prévia e expressa autOrliãÇãó do Presidente da Rcpúb~ca, a título de 
depósito: 

a) de 8ções preferenciais sem Cüreito a voto pertencentes à União; 

b) de ~ ordinárias ou pretcrcnciais com ttiJ:cito a voto, excedentes ao 
número neccsário à manutenção, pela União Federal,. do cootrote acionário das 
empresas; e 

c) de ações ordinárias ou preferenciais com direito ou sem direito a voto 
pertencentes à União, cm que esta é minoritária-

Dezembro deJ994 
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Panlgrafo único. O percentual das açõcs a ser depositado oo Fundo seiá fixado 
em decreto do Eoder Executivo uer previamente apnwado pelo Congresso Nackmal". 

Justificativa: 

A disposição ao público da participação acionária do Poder~ enquanto 
forma úo processo de priwtização, deve ser objeto de aprovação pelo Congresso 
Nacional, representando os interesses da sociedade civil. Esse o objetivo da emenda, o 
de tomar transparente a composição do Fundo de Amortização da DMda Pública 
Mobiliária Federal, ampliando os debates ao Poder Legislativo. Essa priwtização, por 
ouuo lado, deve se restringir apenas àquelas empresas sobre as quais emtam 
disposições legais que conferem ao _Estado' o pode,r ~e controle. Os outros casos, antes 
que sejam objeto de inclusão no Fundo, devem ser discutidos amplamente com a 
sociedade civil sobre a necessidade ou não de serem. mantidos sob o controle estatal 

Brasília, 29 de novembro de 1994. 

APRESENTAÇÃO OE EMENDAS L 
·• 
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c~·;;-71 cL.· ~-· --=;·~~·-· ========-·~_,.,..,_·---------'---·-· ._ .. _=:l _ __J· 

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

oe-se ao art. 30 a seguinte redação: ' 

"Art 30. O Fundo, de natureza contâbil. será constituído atravês de 
vincuiaçlo, ã:titulo de depósito, inediante previa c expressa autorização do Presidente da 
República.. _após aprovaçio. em cada caso. pelo Congresso Nacional: 

a) ······-············-~---············-······--·················-_,. ......................... - ............... . 
b) ............. -·-····---···--·~····-· .......................... --····-··.:.~---·····-· 
c) ............ ---·················'····························"·· .. ·····--·''···-········· 
d) -·-··-~ ....................... , .... : ................................... ~····-·······..: •. _c_. 
Par.igratb único - O percentual de ações a ser depOsitado no Fundo será 

futl.do em decreto do Poder Executivo, precedido, em cada caso. de autorização do 
Congreuo Nacional." 
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DIÁRIO Do CÓNGREsSONACIONAL (Seção m 
JUSTIFICATIVA 

Os inCisos XIX e XX..do artigo 37 da Constituição Federal estabelecem 
textualmente o seguinte: 

"XfX - somente por lei especifica poderão ser criadas empresa pública. 
sociedade de economia mista. autarquia ou fundação pUblica; 

XX - depende de autonzação legislativa. em cada caso. a criação de 
subsidiârias de entidades mencionadas no inciso anterior. assim como a participação de 
qualquer delas em empresa privada~" 

Extensivamente. e de se concluir que a auiorização legislativa tambem se 
impõe na hipótese de· alienação de participação da União Federal, Assim. o principio 
constitucional estaria sendo contrariando ao deixar-se ao critério e~clusivo do Poder 
Executivo aS iniciativas--que a reda.Ção original do artigo 30 nie confere com 
exclusividade. 

Por tal razão. propõe-se a presente emenda modifieativ3... com o objetivo 
de se assegurar a previa aprovação do Congresso Nacional 1~0- para a vinculação de 
ações ao Fundo cnado quanto para a ti:ocação do percenrual da ações a ser depositado. 

·. · .. ''"' \•' 

~$ .;.,_, ... «• ~,.~:.<..:..t .;._,,,_.~,:.!:i==.~ ~;,;~1-ci;;.,.~ ..,._._.::..:;.._. ... .:, C, .,,·,._:..li:!A,::;<;::, .;;,;:. 
ecr.:1:,..·~-. l'-"t·~-.;: ..-t·.- ·~'' .... ~!'•<;~•:·~~~- r:-')'~~.~':"' ""·-~\:-~· 
.:,""ra:l ... :·-c·--~.,:..t:-7-- ~'t' <-ê!:"•+i• l<·õ~:lt.lC~·· 

Bras i:~ · :-.!"- .• :.:...l~,t:.. 

"c.". de.• ...... 
Séi"Ít'c\ ' • 

;;, .:;._.;;,.~ :·;~=· s;:;: ,~li_=-"' :- cJ:.s;.·--'.-:':..:1 r.,; álJ:r.e,;, 
-···~ ~p!ic.:.~:.~- -;::,.;·.·.:.-·.:-.: c::;:;,~~-~-·.;·"' 

i;: :i':.: l•. ' 
alLtdid•.•" 
entantc.. 

,lUSTlF!CAT.:I.'A 

."'. ·.-... -=.. ;,~ -f_ç,.,..~, -::-.:.~ :1:.: -.·"'!=.,.:! .... •i.;~-=- F.;:;c-·-r-··· 
'•i.:~•--::r--.:o;;r.:f-•!7 ':!:· <::':;:op~::.i'Lt; ~::·::..·-:?=!.i~~~·---~=:.:'.;.:;;. 
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Dispõe sobre o Plano Real, o Siste
ma Monetârio Nacional, estabelece 
as regras e condições para emissão 
.do REAL e os critérios para conver
S~o das obrigações par~ o REAL e dá 

outras providências. 

EMENDA MDOIFICATIVA 

Dê-•• a al1nea "b" ào artigo 30 a seguinte redação: 

b) da ações ordin,~ias ou preferenciais com direito de voto, ex
cedente• ao n6maro necess,rio ~ manutenção, pela União, do con
trola acion6rio das empresas por ela controladas por disposiç~o 
leqal, e, as ações do Banco do Brasil S/A somente no que exceder 
a 51\ do ••u capital votante. 

JUSTIFICATIVA 

A presente emenda visa conservar sob o controle 
acionlrio da União,_além da forma genérica que ela contempla, a 
empresa que explicita, cuja manute!ri.Çio a·ob o controle da União 
deve ser ~ntida., neste momento. 

Compreendemos que não é intenção do Governo reali
zar, através deste Fundo, a privatização .da empresa aqui arrola
dar, bem como entendemos não seja este o propósito do Presidente 
Itamar Franco. 

Poderia, entretanto, estar aberta a possibilidade 
de acontecer verdadeiras doações do património público, a pretex
to de alavancar recursos para amortizaçdo da divida mobiliária 
federal. Assim, convém auprir a omissão, até como forma de se de
monatra.r claramente A Nação quais são os reais interesses na 
constituiçio do Fundo de Amortização da Divida Pública MobiliAria 
Federal. 

> ,___:_ _ _,_ __ ....,...~·--.---
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Por outro lado, todas as ações da empresa ali ar
rolada que excedam o número necessário para a manutenção do con
trole acionArio da União podem compor o Fundo, de tal modo que 
fica mantida a essência da proposta da equi~e econõmica do Gover
no-

dação: 

~~/ .... -

------. --~-·~--. -.--------

08pufad~OACIR KLEIN 

EMENDA ADITIVA NO 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Modifica o parágrafo único do art. 30, que passa a ter a seguinte re-

• Art. 30. ········-···-·--··-------··---··-···--·----·--·-·-·-·-·· 

••••••••••••••••uooo ____ ..._. __ ,, __ ,,_,,~---••••-••••-·•-----u .. oooo••••--•• 

Parágrafo único. O percentu-al de ações a ser depositado no Fundo 
será fixado em decreto do Poder Executi\l'o, e não poderá ser inferior ao valor desti· 
nado a lastrear as contas vinculadas. dos trabalhadores no FGTS, bem como os be· 
neficios do Sistema de Seguridade Social.• 

JUSTIFICAÇÃO 

As empresas estatais constituem um patrimônlo do trabalhador brasi· 
leiro: portanto, a alienação de suas ações deva resultar num retorno a esta trabalha· 
dor. Ora, atualmente existe um enorme déficit entre os de~sitos contabilizados em 

'nome do FGTS e dos benefícios !lavidos pelo SIStema de urtdsde Social e os re
cursos efetivamente existentes. não havendo pará o trabalha or qualquer garantia de 
que, no momento oportuno. os seus direitos serão satisfeitos. Daí a necessidade de 
se lastraar tal fundo, como forma de prevenir a dilapidação do património público. 

DeZembrO de !994 

i 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
731/9~ - -----~ 

Dê-se ao artigo 31 a seguinte redaçRo: 

"Art. 3 t. O Fundo será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econõmlco e Social - BNDES. que promoverá as alienações. mediante delegaçio da 
União Federal observando. o disposto no art. 32 desta Medida Provisória e na sua 
regulamentação .. 

Parâgrafo único - O BNDES. na qualidade de gestor do Fundo, poderá 
praticar. em nome e por conta da União Federal, todos os atos necessãrios a consecuçio 
da venda, inclusive firmar os termos de transferências das ações alienadas, 
providenciando para que o processo tenha ampla diwlgação, com a publicação da 
justificaliva e das condições de cada alienação .. 

JUSTIT!C 4. TIV A 

A Lei 8.031. de 12.04.90, que instirui o Programa Nacional de 
Desestarizaçlo, estabeleceu rituais e procedimentos que asseguravam a ampla 
publicidade e transparCncia dos processos e desestàtizaçlo. 

Os procedimentos previstos não só no anigo 30, como também nos 
demais dispositivos do Capitulo V da Medida Provisória em questão não asseguram tal 
pubücidade e transparCncia. indispensáveis aos processos de alienação do patrimônio 
pUb1ico, neste caso representado por ações peneneentes à União Federai. 

Por tal motivo e buscando resgastar-se para o eorpo da Medida Provisória 
os oponunos mandamentos de divulgaçlo preconizados pela Lei 8.031. de 12.04.90. 
propõe-se a presente emenda modificativa. 
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EMENDA ADITIVA N' 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 731, DE 11194 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

ModifiCa o § 2" do art_ 32, que passa a ter a seguinte redação: 

• Art. 32. ··················-······························-·----··········---·---······-· 

§ t• ···············-········-··············---····-·-···-··-··-·········-······-· 
§ 2" O produto liquido das alienações deverá ser utilizado, especifica

mente, na amoltização de prinCIJ)81 atualizado da divida pública, mobiliária interna do 
Tesouro Nacional, constijufda até a data desta Medida Provisória, e dos respectivos 
juros, bam como junto ao FGTS e ao Sistema de Seguridade Social, devendo o M~ 
nist6rio da Fazenda publicar quadro resumo.. no qual constará. a origem dos recursos 
e a divida quijada." 

JUSTIFICAÇÃO 

Emenda. da adequação ll preposta de aijeração do alt. 30, paragrafo 
_ ú.o.lco •. Com ofeijo, as contas VJru:Uiadas do FGTS, bam como as aposentadorias nlo 
têm qualquer lastro, tendo natureza meramente contábil à qual nlo corresponde a 
existência da recursos, devendo, pois, ser utilizado o patrimOnio público, represen
tado pelas açOes das estatais, como uma forma de garantir a consistência desse 
fundo. 

Medida Provisória ri0 731, dci2.S de novembruu ....... -....... 

Emenda Substitutiva 

Dê-se ao parágrafo JO do anigo 32 a redação seguinte: 

"Art. 32. -·--

Parágra(o 3° Os demonstrativos de prestação de contas relativos a cada 
alienação de ações, na forma da presente Lei, serão emriados peJo gestor do Fundo ao 
TnbunaJ de Contas da. União para aprovação". · 

Dezembro de 1994 
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Justificativa: 

A Cinenda ol}jcriva tomar constitucional do texto do dispositivo em refed:ncia.. 
De acordo com o artigo 71, CF, cabe ao Tribunal de Contas da t)niãó julgar as cont.as' 

dos administradores e demais responsáveis por-dinheiros,. bens e valores públicos. EsSe. 
é o caso da alienação de açOes dé empresas cm mãos do Estado. Logo, o. TCU dcye 
aprovar as contas do Fundo. a ser administrado pelo BNDES, e não· apenas tc;>mar 
conhecimento- caso do teXtO original. 

APRESENTAÇAo OE EMENDAS L J 
,, ( -- zn.wftn ....... -....-- 3~ -0'"'"' 4 .....;." &0<1''.~ .; ~- ,...,.. ......... ~~..-.. -· J . 

··-... ~ 
r.----------------- 'ftX\0_-----------------, 

1Jê..se ao § 3° do art. 32 a seguinte redação: 

"§ 3° Os demonstrativos de prestação de contas relativas- a cada alienação 
de ações. na fonna. da da presente lei. serão enviados pelo gestor do Fundo ao Tnbunal 
de Contas da União para aprovação." 

JUSTIFICATIVA 

A Constituição Federal. no seu artigo 71. confere ao Tnõunal de Contas 
da União. órgio auxiliaT do Congresso Nacional. competência para "julgar as contas dos 
adminstradores e demaís responsãveis. por dinheiro e bens para aprovação". 

O Capitulo V da Medida Provisória em queStão trata da alienação de 
ações pertencentes à União Federal. a serem depositadas no Fundo de Amortização da 
Divida Pública Mobiliâria Federal cuja gestão ê atribuída ao Banco Nacional de 
DesenvolvimentO Económico e Social - BNDES, que. em norr. da União Federal. 
promovera as alienações das ações. 

O texto origirial do par;igrafo J• do artigo 32 dispõe que o BNDES, a 
cada. alienação de ações, enviará os demonstrativos de prestações de contas ao Tribunal 
de Contas da União. o que equivale a dizer "para seu conhecimento". contrariando 
flagrantemente a competência constitucionalmente reservada àquele Tribunal a qual. no 

- caso. seria julgar uma prestação de contas de entidade g,_,vemamental que promoveu a 
venda de açõcs que constituem pauimõnio pUblico 

J 
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Medida Provisória~ i31, de 25 de novembro de 1994. 

Emenda Aditiva 

Inclua-se novo parágrafo no artigo 32 com a seguinte redaçio: 

"Art-32---

Parágrafo 4" Os ai!ú!os para " avaliação dos preços mlnimoo de venda seria 
encaminbados pelo Poder Excc_utivo 8(> Congresso Nacional jUD18.mente com o pedido 
de autol:íza~ prévia sobre o que dispéle o panlgrafo único do artigo 30". 

J ustifica.tiva: 

Essa emenda tem o objetivo de resgwudar a transpam.c:ià dos Deg6c:iol 
públicos, - quando se trata de IIJe!lidas que .. c!e<tjnom a privalizllr 
empresas atriiVfs da venda de posições aciooárias em mAol do Estado. É nec:esúrio 
que o Congresso Nacional tenba YeZ e voz não só no julgamento, em nome da 
sociedade cM! que repreaenta, dos critérios de avaliação dos preços mlnimoo de wuda, 
mas também do pedido de autorização para proceder a venda de posiç6eo acion!riaL 

Bnullia, 29 de novembro de 1994-

- L_: 

MEDIDA PROVISÓRIA N073l/94 

· Dlspõe sobre o Plano Real, o 
Sistema Monet.1rio Nacional, 
estabelece as regras e condiçõ~~ 
para emissão do REAL e os critérios 
para conversão das obrigações para 
o REAL e dá outras providências. 

~~NDA MODIFICATIVA 

Dê-se ao Artigo 35 a seguinte redação: 

Art. 35 Ficam excluídas das disposiçõeS deste cãpitulo as 
empresas incluídas no Programa Nacional de Oesestatizàção de que 
trata a Lei ng 8.031, de 12 de abril de 1990, bem como a 
Companhia Vale do Rio Doce, a Petróleo Brasileiro S.A. 
PetrobrAs, a Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebr~s, o 
Banco do Brasil s.A. e as Centrais Elétricas Brasileiras 
Eletrobrás. 

Dezembro de 1994 
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JUSTi"'ICA'flVA 

Da fonna como est.S. colocada a propost.:t de con-stituição 
do Fundo c!.e Amortização da Divid.:J r-lol.>.Lli.írJa Federal, pode-se 
levar ~ efeito uc processo d~ privaLizaç~o das empresas de 
propriedade C.o Caverno sem que h<lja uma r::~.mé'la discussão com o 
Congresso Nacional e a sociedade. 

Tal postura coloca em dúvlúa a própria credibilidade do 
plano de est<!lbiliz:ação do Governq, na medida que corre-se o risco 
de levarmos as açõe~ destas empresas a um processo de 
desva!oriz~çao no mercado acionbrio, com inevitáveis lesões ao 
patri:rnõnio d01 Uniã.o dos milhurc~ ck~ pc,!uuuoS ucionist<ls, para os 
quais estas aç6es ~epresentam uma fr.>rma d~ poupança. 

Assim, impõe-'se que a"s ações de propriedade da Unido 
das empres.::s cuja inclusão se pretcnd1? através dll presente emenda 

. seja.r.t preservadas. Mesmo porque, qualquer processo de 
privetiz.::ção das mesmas deve ser precedido de uma discussão 
ampla. 

Por outro lado, a proposta 
do Fundo, haj~ vi&ta que a União 
sufic.ie~~es _para, o _fim pretendido. 

não prejudica a constituição 
dc~ém· posições ~cioryãrias 

Ademais,· a proposta guarda lógica com o Art. 35 
·original, na medida em que a equipe. económica teve o cuidado de 
exclui: ~ constituição do Fur.do as ações d~s cmprcs~s incluídas 
no processo de privatização. Logo, nadu m~ls 6bvio do que 
incluir, também, como forma de preservar o patrim6nio público, 
aquelas cuja pri~atização nêo(~·-~rP.t·e·nd~('/ 

· r. ·i/T \. 
------~--,-,--\i~~-~-1~:-Í~~~:~-=--~'~'} I) / 1 

:'l•' '.: 

Medida Provísória n° 731, de 25 de nove to. ................. ., , .. 

Emenda Substitutiva 

m-se ao artigo 35 a seguinte rec.lação: 

"An. 35 Ficam excluídas das disposições deste capítulo as empresas que se 
acham incluídas no Programa Nacional de Desestatização. de que trata a Lei n° 8.031, 
de U de abril de· 1% -~ bem como as que já tiveram seus processos de desestatização 
~Juídos na execução do citado programa". 

Justi&:ativa: 

A emenda objetiva deixar clafo que a expressão original "incluídas r ama 
Nacional de Dcsestatização" abrange igualmente as empresas cujos t ; de 
desestatização já foram concluídos, mas que, segundo orientações d< >São 

Quinta-feira 8 8301 
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Diretora do referido programa. referendadas pelo Poder Executivo. é defiitida como de 
interesse público a manutenção da participação acionária da União Federal. , 

Brasilia, 29 qe novembro de 1994. 

·-:.·· 

MEDIDA PROVISÓRIA Ng 731/94 

Dispõe sobre o Plano Real, o 
-Sistema Monetário Nacional, 
estabelece as regras e condiç_ões 
para emissão do REAL e os critérios 
para conversão das obrigações para 
o REAL e dá outras providências. · 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se ao Artigo 35 a seguinte redação: 

Art. 35 Ficam excluídas das disposições deste capitulo as 
elf.presas incluida.s no Programa Nacional de Desestatizaçã.o de que 
trata a Lei nG 8.031, de 12 de abril de 1990, bem como a 
companhia Vale do Rio Doce~ a Petróleo Brasileiro S.A. 
Petrobrás, o Banco do Brasil s.A._ e as Centrais Elétricas 
Bl;asileiras: -- Eletrobrás. 

JUSTIFICATIVA 

Da forma como está colocada a proposta de constituição 
do Fund_g .~de ~QE_~j,.;açáo da Divida Mobiliária Fe_deral, pode-se 
lev a efeito um ·processo de privatização das empresds ·ae 
propriedade do Governo sem que haja uma a~pla discussão~ com o 
Congresso Nacional e a sociedade. 

Tal postura coloca em dúvida a própria credibilidade do 
plano de estabilização do Governo, na medida que corre-se o risco 
de levarmos as ações destas empresas a um prOcesso de 
desvalorização no mercado acionário, com inevitáveis lesões ao 
patrimônio da União dos rnili1ares de pequenos acionistas, para os 
quais estas ações representam uma forma de poupanqa. 

Assim, impõe-se que as ações de propriedade da União 
das empresas cuja inclusão se pretende através da presente emenda 
sejam preservadas. Mesmo porque, quglquer processo de 
privatização das mesmas deve ser precedido de uma discussão 
ampla .• 

Por ou-trO-lado, a proposta 
do Fundo, haja vista que a Unino 
_suficientes para Cl fim pretendido. 

não prejudica a constitUição 
detém posições acionárias 

Ademais, a proposta guarda 16qica com o .Art. 35 
original, na medida em que a equipe econômica teve o cuidado de 
'eXcluir da constit.uiçAo do Fundo as ações das empresas incluídas 
no processo de p~ivatizaçào. Logo, nada mais óbvio do que 
incluir, também, como forma de preservar o patrimônio público, 
aquelas cuja privatização não se pretende. 

~7 .. ···. --------.--.------?.37------. ---;-. 
Deputado ODACIR KlEIN 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DF EMENDAS l J 
-1 

clr-__ ·---------------------D-e_p __ ._A_L_;_'õ_-_R_E_B_E_L_o __________________ _ol Ljs ___ ~_3_5"_7_·~-·---·~l 

r l: I zc ,.,.., ......... 3f' _:.:._-,_---.-il=-.-:._-:-.-,.--.-=o=----··-, ... m ..... ~. -] 

..---------------------<Yr;r'o~· -'------------------. 

Dê-se ao an. JS a seguinte i'edaçi.o: 
"Art. 35. Ficam excluídas das disposições deste capitulo as empresas 

incluidu r10 Programa Nacional de Desestatização. de que trata a Lei R0 8.031, de 12 de 
abril de 1990. ban como a Companhia Vale do Rio Doce. a Petróleo Brasileiro S.A. 
- Petrobrú. o Banco do Brasil s..A.. a Telecomunicações Brasileiras s.A.- Telebrú. 
u Centrais E,Jétricas Brasileiras S.A. - Eletrobris e oairu empresas coa~Jidenda 
estntigicas pelo Poder EJ:ecutivo." · 

JUSTIFICATIVA 

A emenda resgata a redaçlo da minuta de Medida Provisória. que foi 
enviada ao Palácio do Planalto e li alterada. Excluimos d_o F~ndo as ações das empresas 
citadas. cujas existências decorrem de mandamento constttuCJonal. 

[-----------

APRESENTAÇÃO -OE EMENDAS l 
'] 

J 
r 30/i;· fg<J r·-··- ----. .. --~~ -·-··--- ---~ ---------1 

~EDIDA PROVISÓRIA 731/94 

,. ""''liA'· .... _,,...:..o 
] Dep. ALDO REBELO i' 357 

4 :_::. _,.,,. i• 
I 

, __ !_--

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

Dê-se ao art. 35 a seguinte redação: 

"Art. JS. Ficam excluídas das disposições deste capitulo as empresas que 
se acham incluidas no Programa Nacional de Desestatização. de que trata a Lei 8.031. de 
12 abril de 1990. bem como as que jã. tiVerem seus ProCessos de des&atizaçlo 
concluidas na execução cfu citado programa." 
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JUSTIFICATIVA 

A ·emenda deixa claro que a expressão "incluída no Programa Nacional de 
Desestatização". do texto original. também abrãngC as empr:esas Cujos processos de 
desestatização foram concluidas à luz da legislação vigente e. segundo as orientações 
emanadas da Comissão Diretora do referido Programa. referendadas pelo Poder 
Executivo. as quãis ôefiniram, como de interesse pUblico. miY\ter participação-societiria 
da União Federal. 

MEDIDA PROVJSÓR~ N" 7:31 DE 25 DE NOVE.:.!f!R•.) OE '''•4-

EMENDASUBSTITUTIVA 

D!-sc ao artigo 35 a redação seguinte: 

"Art. 35. Ficam excluídas das disposições deste capítulo as empresas iricluídas no 
Programa Nacional de Desestatização de que trata a,Lci 8.031 de 12 de abril de 1~ o 
Banco do Brasil. a PetrobráS e a Companhia Vale do Rio Doce, bem como as 

. respectivas subsidiárias". 

JUSTIFICATIVA 

O Banco do Brasil, a Petrobrás e a Cia. Vale do Rio Doce já foram 
excluídas do Programa Nacional de Desestatização pelo entendimento da atividadc 
estratégica que desenvolvem. A rcdação sobre o Fundo de Amortização da Divida 
Pública Mobiliária. Federal permite que aÇÕCS: dessas empresas venham a ser incluídas 
no Furulo, contrariamente às própnas manifestações do Poder Executivo quanto às 
suas não privatizações. A rcdação proposta visa manter esta posição não contemplada 
na redação original. _ . 

_ Sala das Sessões, 29 de novembro de 1994. 

Dezembro de !994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L j 
J 

c"'~·;;"] CL' _-_-_~_-3_s'::_====~~-~-·;o_. "."_'==---,-1 -- ---,--»·'<~4~ 

I ...... 
...--------------'-'--'-'-·Tmo-· -·-

Dê-se ao an. 35 a seguinte rcdaçio: 
"Art. 35. Ficam excluídas das disposições deste c3pitulo as empresas 

incluídas no Programa Nacional de Desestatização. de que trata a Lei n° 8.03 t. de 12 de 
abril da 1990, bem como a Companhia Vale do Rio Doce, a Petróleo Brasileiro s.A.. 
- Petrobnís. o BaDCo do Brasil s.A. c as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -
Eletrobri.s." 

JUSTIFICATIVA 

A enlenda resgata a redação da minuta de Medida Provisória que foi 
enviada ao Palácio do Planalto e lã alterada. Excluímos do Fundo as ações das empresas 
citadas.. cujas ~istências decorrem de mandamento consti~cional. 

l"":i~-" 00731. 

EMENDA MODIFICATIVA ·N• 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 731, DE 1994 

Autor: Deputado Francisco Dornallaa 

Dê-Sfl ao art ~7. a seguinte redação: 

"Ar!. 37. No caso de tributos, contribuições e outros déb~os pa..,. com a 
. Fazenda Nacional, pagos a maior ou indevidamente, dentro do prazo previsto no art. 

36, a compensação ou restituição $ará efetuada com base na variação da UF!R cal
culada a partir do mês do pagamento. • 

JUSTIFICAÇÃO 

Da fonna como encontra-se redigido o referido artigo, os valores pagos 
a maior ou indevidamente a título de tributos. contribuições e outros débitos para com 
a Fazenda Nacional passam a ser atuallzados monetariamente somente a partir do 
mês seguinte ao do pagamento, quando deveria ser a partir do próprio mês, como 
proposto nesta emenda. 
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é imperativo; por -uma questão de justiÇa. ·-ciue o contn'buiiite ~sSa rea
ver as importâncias recolhidas a maior ou indev•damente pela mesma quantidade de 
UFIR que desembolsou. 

MEOIDA PROVISÓRJA NV 731, de 25 de novembro de 1994. 

/".Jisp6e scbR!- o PIMPO kd/. O S/stenu MDnt!t1rkJ 
NM::IoiMJ. est4bekce M regT.JS ~ cond/ÇlJt:s /MM 
~ do JlEit!. r!' Ql afthios p.u .. ~ tUs 
~pu•ollEAJ. ~IÇU~..s~ 

EMENDA MOillflCAllVA 

De-se • .ao arttgo 40 c:Y Medida Provts6rla a seguinte ~ 

4Art. 40. o produto d• .anec:adaçlo dos 1~ de mora. de que ·t:rata o ~ 38; no qUe dü: 
respeito aos bibutos e ccnttfbu;i9.5es. exceto as conalbuiçlles .anec:adadu pdo INSS. 
lnregraos R!CliBOS ref'erfdos: nos.n. 311, ~ ~. 411 e 511• §_1• _da lei n.~t 7.711, de 
Z2 de dezembro de 1988, e no artigo~ da Lei nll 8.383.. ·de 30 de dezembro de 1991, 
.ri: o limite de I "' (um PPf cento) ·.ao nH!s, Incidente sobre o monW\te da obrlpç.lo ttl- pJtndpoJ.: 

iU<IlfiCAÇA.O 

A .alter~ propostJ. vfSi. debar explfdto qual o valor a ser ~.Jdo .ao Ft.JI'IWAF 
e destinados ~· pagttmento de v.antagens pecwü.lrtas aos procur.loteS d.1. f.tzerlc:l& Mdonal e 
riscais da Jta:dQ federal. A n:missio feita .ao m. t 61, par.lgr.lro 1• do ON, peLa redaçlo original 
do an:lgo, embora~ • intenç.lo de ftxM o rriontante de juros rnoratódos .a serem agreg1do:J 
.ao RJNDAF em 1% o lãz de rorm..lmpredsa. ji que ;a recta;.1o do relerklo dJsposttlvo ~ d~ 
os jwas de rnc:a.slo deurn por o:nto ... .alelaie ~de....._........,, Como o próprio 
m-o 38 ct& Medki.J; P'n:Ms6ria ~ que os juros de mora conu ; xJetio 1 dlferenç.a entre • 
varl.ar;;Jo · da liflR e d• 11t. podefta ser lrttepretado que a totalidade desta diferenç& :saN. 
inaxpor-oo RJNDAF. _,-..-~ln-do ptóprio EXKuttvo. 

A oipft>Yaçlo do """" ori~ - - im,.lcM ............ ..., 
iugr~· sa. de expnssivG recrJtas p..a O fundo, sigJ1iftcmdo ven:t.adefra ~ prfvC., de 
re::ur$OS fln.ulceiros d.a Unlio. que hofe slo recdhJdos ao Tesouro. 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS . .__l ____ '_"_;c_;_"'_.,_.~_. ---' 

1.._ 30/11/94 jPropniç'c: MP-731 

1 -. Luiz Slllomlo 

1-1/1 
T"""' 

DC-sc ao Plrignüo único do ut. 42 a seguinte redaçlo: 
. . . 
"Art-42- .......•... 
Plrignüo único - O Poder Executivo regulamentará " disposto neste artigo no 
prazo de 30 (tiintaJ dias. • · · · · · · · 

JUSTIFICATIVA 

A fixaçlo de prazo. para o Poder Exc<:utivo regulamentM a maiOria visa a que a ori<ntioÇio 
aos.llgentes ~ """""' dà adaptaçio dai; demónstrações ooátibeis e -~ 
extraordinárias OCOrta M'i:riliór ~e possivd. · 

;::;__ . d- <.s-~-
) . ' 

APRESENTAÇÃO DE EMEJS!)AS 

1- 30/II/94 • i lP .,h:MP-731 

1.:...., Luiz Salomlo 

,D-·D--·0.-. 
L...~--~-'~ ____ ____JII-43 1- 1- I.._ 

Quinta-feira 8 8307 



j. 

1 

... 

8308 Quinta-feira 8 · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ($eção II) 

Suprima« o OJt. 43. 

nJSTIFICATIVA 

A cxtiDçlo ela UFIIl diária podai trazer ara- pr<juizos 1 orrocodlçlo tributóriaela Uailo, 
c:uo o Pbno -alo OOII5isa debelar o proc:esso iDtlacionário. 

O fim ela UFIIl diária .n a cert<za ela estabilidade ec:onõmiea pocleri COIIIIiluir em 
renúocia de-... o que deve .... evitado. 

~~A-=·=~=·======~=·~J=k=~==~====~====~r 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1- 30111194 

I-III ,,_ 44 1- 1- 1-

JUSTIFICATIVA 

O dispositivo que se pretende suprimir ê uma GJara tentativa de romper com I 
autonomia dos Estados e Municipios no que conccroe • adoçl.o de índices de 
atualizaçio de suas receitas, impondo a. eles a mesma renúncia de que será ~.a 
Unilo, tudo no ali de conter artificialmente a inflaçlo, gerando, por c:ooseqOência. 
clua ofensa ao paoto tàlerativo previsto na Constituiçio Fedenll. 

I 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L "'. •.J ;~ .. · 

1 Da: 30/11/94 

1- Luiz Sllomio I lN"- 306 

1-111 1-45 1- 1- 1-
T.-

Suprima-se o on. 45. 

JUSTIFICATIVA 

Por oc:uilo dos planos ldolodos pelo Governo Collor fomo elevadas IS aliquotas 
de virias opeuoç&:s econõmicas. A Medida Provisória propõe que os "!leotes que 
111o efeúYUIJII 11e hoje oque1as openç&:s. o possam tüer l!l<>ra com aliquow 
reduzidas ou nulas. Nlo bi porque criar mais essa· renúncia fiS<i!l. em detrimento 
dos c:oúes públicos. 

__... 

APRESENTAÇlO DE EMENDAS 
00108 . .-----------------~ r w 731 

---------.1 r --, 
r:----· __ ..... "] 

45 I (II( r-~ 
n------------------------~------------------------~ 

- . ..Dê-se ao inciso II do .art . .t~.S da foP 731, a seguinte redaç§o: 

"Art. 45 - As alíquotas previstas no art. 5R da Lei n'!. 8.033 de abril 
de 1990, ficam reduzidas para: 

1- ······-----·------·-----········-----
II - zero, nas hipóteses de que trata o inciso II." 

--
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.uiTIFICATIVA 

:1 art. SR da Léi nlil. 8.033, de 12 de abril de 1990, prevê as al!quotas 
do Imposto sobre operações Financeiras para ~s diversas hipóteses de sua inci~ 
ela. 

O inciso II desse disposit1vo l~gal diz respeito, especificamente, à 
transmissão de ouro, ativo f'lnanceJ.ro, bem como à transmissão O':J resgate de tf"t!! 
lo representativo de ouro. 

Ocorre que nos termos expressos do parágrafo 51il do art. 153 da Const!_ 

tuição Federal o ouro, quando definido em ~er·como.ativo financeiro ou inst~ 
to cambial, sujeitar-se-à ao IOF exclusivamente na operação de origem, á alí~ 

ta mínima de 1~ (lJII por cento). 

Desse IIIOdo, o aludido tributo, por determinaç~o constitucional, SOIIIe!! 
'te poderá ser exigido na primeira aqJisiçlo do ouro, ativo financeiro, realizada 
.por instituiç§o autorizada, integrante dJ Sistema Financeiro Nacional. 

Decorre daí que qualquer estipulação legal que venha a prever a lncl 
dência do ICF m. Q!Jtras operações de tranSI'Iissilo de ouro, ativo financeiro, será 

manifestamente inconstitucional. 

-·"~ .._/ 

00:109 
EMENDA SUPRESSIVA 

MEDIDA PROVISÓRIA NO 731, DE 1W4 

Autor: Deputado Francisco Domelles 

Suprima-se elo art. 57 a referência i Lai n• 5.601. de 26 de agosto de 
1970. 

JUSTIFICAÇÃO 

O fun da obrigatoriedade da interveniência de sociedades corretoras 
· nas operações de câmbio. rasuRado da revogação da Lei n• 5.601 da 26 de agoSio 
de1970. já foi obje1o em 1989 de duas Medidas Provisórias (114 e116180) a. ambas 
forari'i rejeitadas pelo Congresso Nacional. 

. O segmento das sociedades corretoras é conSikuido por pequenas • 
méã.as empresas. São &proximadamenta trezentas corretoras de valores • câmbio 
om todo o Pais, sendo que cerca de 70% enquadram-se no conc:e~o de pequena 
empresa. 

O.>:embro de 1994 
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Essas corretoras empregam em média 35 funcionários altamente espe
cializados, visto que o serviço prestado envolve conhecimento técnico dirigido à área 
cambial e sua legislação. A revogação da Lal n• 5.601/70, causará o inedialo de
seitipnlgo dessas ~ssoas, aproximadamente 5.000 técnicos e mais pessoas que 
dependem direta e Jndiretamente do funcionamento das corretoras. 

. · · · o serViço de intGrmadiaÇici nlià encarece as eJ<p01'18Çl5es e ~por-
taç6os. A anár.se dos documentos de comérciO exterior e a obtenção de melhor taxa 
da câmbio são dli responsab~idade das .corretoras. As sociedades corretoras são 
ai:adas das empresas e n!o suas adversárias. 

EMENDA MODIFICATIVA h! 00.:1. 10 

MED~DA PROVIS!)RI~ Nl'731, DE 19$.4. 

· Autor: Deputado FÍ'anclsco Domellas 

· Dê-se ao art. 57, a seguinte redação: 

'Art. 57. Em ralação aos fatos geradores cuja ocorrência se verifique a 
partir da 1• da novembro da 1994, o pagamento da contribuição para o financiamento 
da Seauridade Social (COFINS), ~urda pela Lei Complémantar n• 70, da 30 da 
dezembro da 1991, o contnõuiçõos para o P"''lrama da Integração Social a para o 
Programa da Formação do Patrim6nio do Servidor Público (PISIPASEP) deverá ser 
efetuado atá o décimo dia útil do mês subsequente ao mês da ocorrência dos fatos 
geradores. • 

JUSTIFICAÇÃO . 

A inovação trazida pelo texto original do art. 57 da medida Provisória ng 
731, na verdade, atenua mas não resolve o problema dos contnbuintes, já que ale
gislação anterior previa como prazo da vencimento das referidas contribuiç6es atá o 
quinto dia útil do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, sendo que 
o texto originjll prevê que tal prazo é até o ú~imo dia útil do primeiro dacêndio subse-
quente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. . 

Como o texto refere--se a decêndio, obviamente, pelo menos um final de 
semana haverá no período. Bastará que haja também um ou mais feriados dentro 
desse período, para que o prazo real {contado em dias úteis) fique ainda mais redu
zido. 

-~· \. É inpossível que o contribuinte apure a base de cáicUto correta ·e com 
segurança para efetuar o recolhímento no prazo estipulado pela Medida Provisória, o 
que pode provocar danos a ele pelo pagamento de multas. não por atraso voluntário, 

' ~ mas, sim, por ser humanamente impossível efetuar o recolhimento de forma exata 
dentro de um prazo tão reduzido, ·vez que o encerramento mensal das contas exige 
um prazo maior. 

Para os contribuintes que têm filiais espalhadas em todo te~6rio na
cional, o problema ·se agrava ainda mais, posto que, nestes casos. o encerramento 
mensal das contas carece naturalmente de um prazo mais d~atado. 

·-··- ·----··---.----:·-. -··· 

Quinta-feira 8 831 I 
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· Por estas razões, estamos propondo que o prazo seja até o décimo dia 
útil do mês subseqUente ao da ocorrência dos fatos geradores. que é razoável e não 
é muito maior do que o previsto na Medida Provisória. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
1-MP-731 

1- 111 11-58 ·1-· 1- 1-
T.-: 

Dê-se ao art. 58 & sesuinte ~: 

"Art. 58- Os uiigos IOe66daLei n" 8.383, dcl99!, passam a vigororcom a seguinte 
redaçlo: 

·Art. 10 ......... . 

m -a quantia equivalente a cem UF1R por dependente; 

§ 3° - A compensaçio ou restituiçllo seri efctuoda pelo volor do tributo ou cootribuiçllo ou 
corrigidO monetarianente cOm ~ na variãÇ!o dA UFIR. 

' •. 
JlJSTIFICA TIV A 

Permitir a restituiçlo oU compCriSãÇlO de-receitas patrimoniais pagas inde:vidanierite ou-a· -
maior poderia abrir perigoso precedemo para reclamações dessa natureza nos volores já 
insuficiemememe cobrados pela Uniio, seja de suas alienações ou locações. · 

cmSI 

1-.a: I 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇk) DE EMENDAS l J 
@7·1·,!41 -, 
... r __ D"-"o-"p"'u"t::o'!:d~a,__,Vc.!lc:;R::_I'I::.O::N:!D::E::S::..._C::.R::..U::.-V:.-;.I~N~E~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r r:;;;--o- l 
r 10·---. Z.O·_~ ..... -30 4K] ........ .:...·-go ..... $T, • ...;._.......,.. ·-] 

~------------------------~~----------------~---------, r A fladida ProvisQ.ria na 731, da 25 da novo•bro de 1994 1 

passará 
inaorido 

a vigorar co• a inclusão do aaguinta artigo, a aer 
no Capitulo VII, doa Diapoaiçõas Espaciais: 

'do 
do 

~Artigo ••• - O § sa do artigo 7Q da Lei 
•arço da 1993, altarado pala Lei na 8.724, da 

19!?3, vig·orarii. co• a seguinte redação: 

nll 8.631, de 04 
28 da outubro 

•§ 511 Procadidaa todas as quitaçãoa o co•punaaç5ea· 
autoriz~aa noa parãgraroa torcoiro a quarto desta artigo, o sal
do ro~ .~eacanto doa crõditoa da CRC da cada concasaionário sari 
ajustada madiata aplicação da u• redutor da 25S(vinto • cinco 
por canto), apurado sobro o total da rafarida CRC davida•a~t• 
reconhecida pala Poder Conc.adenta e aplicado e• valor nlo su
perior ao •ontante do referido saldo que re•anascar da11 c"it6·~ 
das quitaçõaa o co•panaaç~as"a 

3USTIFICAÇRO 

A alteração procedida pela Lei nV 8a724, do 28 de outu 
bro da 1993, no legislação do sotor elitrico nacional, e• aspeci= 
al na Lei nO 8a631, da 04 do março da 1993, veia provocar u•a si
gnificativa panalizaçlo sobra aquelas conc~ssioniriaa qua datin -
ham créditos na .Conta Resultados a Compensar - CRC o• •ontanta 
inferior ao total doa débitos acumulados perante a Un!Ao Fede
ral e/ou ao órgão a entidades a ola vinculados. 

Aa concassionários nesta situação, localizadas nos Esta
dos de Sio Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e A!agoaa, rara• as 
•aia prejudicadas durnte os 20 anos de vig§ncia do sistema de 
tarifas equalizadas, a.- raZio das Característiscaa do mercado con
su~idor de cada um~ delas e da politica do preços adotada ps
las autoridades econ~micas. 

E• razão disto, estas concessionárias foram obrigadas a 
to••r recursos de financiamento, resultando, portanto, em u• •é .
or nival do andividanento, circunstAncia que não afetou as dE -
mais a que proporcionara~ a alas, melhores condições econa~ic~ 
rinancoiras. 

A redação proposta , visa corrig~r a distorção provocada a 
r~stabolecor a iaonomia entra aa 
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APRESENTAÇJo DE EMENDAS l J 
""=t ·~·-;---JI ...... ,, ----.-----'-· -o·..,--
~ ~ I _ EMENDA A MEDIDA PROVIS RIA 731, DE 25-11-94 -:J 

r 10·-- zo--'!u.. .... 30·-- 4~·--- eo-s .. , ... ..,.,oo_ 

ctn-~ Lr ___ -_.-_, ---'-----"'_-_·===~~~~~---·=========--a_•"_'_=:l _ _..l 

r.---------------~~----------~-~------, 

A Medida Provisória no 731, de 25 da novembro de 1994, 

passará a vigorar acrescida do seguinte artiqo, a ser incluído no 
Capitulo VII, das Disposições Especiais: 

•Artigo ••• - 0 S 6G' do artigo 70 da Lei DO 8.631 1 de 04 

de aarço de 1993,. alterado pela Lei DO B. 724, de 28 de outubro de 

1993, passará a vigorar caa a seguinte redaçio: 

•s 6V - o disposto do parágrafo anterior aplicar-oe-i 
~'te após efetivadas 'as qaitaçõe• e ccwpenaacões autorizadas 

por esta Lei, limitando-se, a recluc;i.o, ao montante do sal.do cre

dor que reaanescer ea favor do Concessionário.• 

A redacio proposta ao S 60 do artiqo 70 da Lei no 8.631, 

de 04 àe março de 1993, visa essencialmente rêçuperar,·ea parte, 
o equilíbrio econômico-financeiro dos concessionir~oa de enerqia 
elétrica que tiveram reduzidos seus saldos credOres na Conta de 

Resultados a Compensar, em razão das alteraçõe& introduzidas pela 
Lei· no 8.72~, de 28 de outubro de 1993. 

As perdas.. destes concessionários· foram siqnificativa~ e 
são resultantes da àplicação do redutOr de 25\ sobre os saldos 
credores na CRC, antes de procedidas as quitaçõ~a e compensações 
autorizadas pela Lei nQ 8.631/93, caracterizand~ tratamento dis
criminatório destas empresas em relação is demais, cujos saldos 
credores são superiores aos montantes dos seus débitos passiveis 
de liquidação no encontro-de-contas estabelecido pela referida 
Lei. 
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Na situação atual, que-prejudica sobremaneira os conces

sionários de São Paulo, Goiás, Rio Grande do S~ e Alagoas, além 

de todos os prejuíz~s que estas empresas assumiram no longo do 

período de 20 anOs de contenção tarifária, deverão elas ainda ver 
seus saldos credores de CRÇ, passiveis de compensação e quitação 
com débitos perante a União, seret. reduzidos de forma brutal, pe
nalizando a população destes quatro Estados da Federação, pela 

impossibilidade de redução dos niveis tarifários em razão da ne

cessidade de pagamen~ destas dividas, inobst~nte a existência de 
recursos que, no caso, foram confiscados pela'~plic&ção do refe
rido redutor. 

RS 

APRESENTAÇJlo DE EMENDAS L ~·-~F'00?:3 .'i 

. tL-----'-=0=.--- •0·-· ...... ...:- •O·-- • ~--·· •O·~--· ____ J 

rJ7;"-=:J .__r_·-·_-_-·_· _ __.___ .... _-_·::-=1 ==---~,-=.:--_..t~-=---·-·:..·-~_____, 
-------~----------------, 

EMENDA ADITXVA 

A Medida Proviaó~ia no 731, ao 25 de nov.mbro 4e 1994, 
deverl vigorar com a inclusão ~e .rti9Q a •e~ inee~14o no ~·~!tu
lo VII, dae Oispo•içõe• E•peci&is, com & acquinto ~•4aqioz 

•.ArtiC)O • • • - o S 6o do artigo 70 da IA i nO I. '31,. ele OC 

de mar~ 4e 1993, coa •• al.terac-õea dete~ac!a• pela Lei co 
a. 72C,. da 28 de. outubro de 19t3, pa••aJ:â a Yiqozou coa a •~l.D.t:e 

.zedaçioo 

•s iQ - o cU•po•to ao parágrafo .anter:ior aplic::ar---á 

80Gellt:a aoa c:a.oa ea que r«aaneucer aaldo credor - Ea~ 4o con
ceaaicmário. apóa efetiYadas •• qu1taçõea e c:oapenaae&e• aa.to.:-1-

scd.aa por ••-ta tA:i • ~ 
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[ 

r 

JUSTIFICATIVAS 

Aa altera;óeR prn~edidaa na Lei no 8.631, do 04 de março 

de 199lp reaultaram em sen•tveia preju!zoa para &a conceaaioni
·riaa 4oa Eata.doa do Rlo Grande do Sul, Slo Paulo, Gai&s e Ala• 

P•· 
Bates concess1on&rios, na viginc1a d• Lei ~~ 8.631/91 

poderiam utilizar tndo o montante do •aldo ~roQor àa conta de Re
sultados a Compensar p~ra os fina previstos nA mencionad~ Lei, da 
fo:.:ma intogr.al .. 

No entanto, sob ~ arqum~ntnçÃo de reduzir o montan~e doa 

saldos ere4orea da CRC em poder dos ~onr.~saionirioa, apóa •feti
vad&a as compenaaçõas e qui~ações previ~taA, o Governo Federal 

propõa a aprovação da Lei no s •. 72.f/93, a qual· in•titu:i.u. um redu
tor de 25\ a ser aplicadÓ sohri!'!: .. CRC, alcancan4o, inc.luaivv., .as 

mencionadas concessionáriasp qu~ n~o m~nterium sa1do apóa a •e•

lizaçio das compenaaçÕ•s referidas. 

Reatas condicõas, as emprosas doa e~tadoA F.stado• pass&
J:alft a. a.cumul•r novas percla.ap al.!m L1aqn~las j.i suporta4&a om •azio 
da compreeeio ta:ifiria m.ntida durante os 20 anoa de viqência 4o 

siatem4 de tarifas equalizadas, praticada no R•tor ol,trico. 

Assim, a. altera~ão prOpn~~~ vis~ rest~olecer o ·~~~lt

brio:n~ relaçõaa entra o Poder Concedente A ~s ~mpr~sas eoncaa
aionãriaa c ~~ neee•s4ria isonomia enLre -~e·~· 

APRESENTAÇ!o DE EMENDAS l 
rr---- ----- ··---- -~ -·-~ 

1 -- --- t-íEDIDA PROV!SÓRI.H. 

Dep. AlDO REBEhO 

2 o............... 3 ~. -oe-.o 4 o-_,., .... - 9 o. Msmll'l'...,_ 

Substib.la-se no art. 67 a expressão "RS 100.000,00 (cem mil REAIS)~ 
por "RS 500.000,00 (quinhentos mil REAIS)". 

J 

Dezembro de 1994 

.. 
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JUSTIFICATIVA 

As potencialidades dos ganhos advindQs de transgressões legais por parte 
das instituições financeiras são de tal monta. que recomendam o aumento do. limite 
disposto para aplicação de multa pelo Banco Central ao tetor financeiro. -· -

Qufuta-feira 8 8317 

-~--- "] 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
1 a- 30111/94 Jrrae 'I' .MP-731 

1- LuizSalomlo 

1-1/1 1-67 1- 1- 1-
DMc ...... 67 ._...mloçio: 
'AJt. 67. Aa mallu, aplôcadu·pdo lbDco ea-J do Brasil. DO =n:IQo de suÀ j ' ·, icpl, 
.. jmljn•iç6cs - • is por de auiA>riDdas • fimciooar, bem - ..,. -
dcsAs • o"! içi!CI C caâdoclcs, ocrlo de 200.000 (d- """mil) a 6.000.000 (leis-) de tJi'iR, 

... - ele 'l'llor supcMIIÔalll:. 
l'odpaiO úaieo ·Para aaplioaçio ela mulla a que,.-..., .,.;go S<ri "'---o: 
1-a smWioclc ela iDfiaçlo 
n-a-llllfcridaou~pdo-
m ... - or:pa;.os procmiclo&DO mcr=do 

IV -a ,;,.ç.o...,.,;,;., do
V-aRi ., .. ii* 

Jt151lFICATJVA 

A mulla ......,. pano u iafi>ç&s à Lei &lllilnlsrc variom ele 1% a 30% do .....,......., brulo ela 
-que Ido podclá --io!i:riar.- auf:ricia, quoDdo- iiJr ~ Noo 
.-.cm que Ido lOja pouivd uliiiz:oro critério do 'l'llor do~ a mol1a po-eviola é ele6 mil 
a 6 milh6eaele IIFIR.o que__.., uma mullade oré RS 3,37 -· W«, por aí, o.,.m é 
ú:rioória"a mulla-....,;sra pua o sis!cmafiDoDcàro, queétwda cm RS 100 mil,.., ocja.34 
"vez:~ JDI:Id qac a da Lei aaâtrusle. ScJmc.sc a isso os tucms c:xb:mdiuizios auferido~ pdol 
~-A GDCbda +' • ri.• Visa dar.aat&iJIC:UW doaômico às empresas c aos~ aiadaque 
por --ele~ filw>doamullade ZOO. mil a 6- de IIF1R. ele filma que o 
piso é .111JUC1c fixado pelo 11t. 43 c o 1<ID é o mesmo previsO> ""art. ss, ambos da MP. 

A pdal'lo da mulla, por ma w:z, ji dc>e fipnr ...., ,._ icpl, que JC prapllo lOja da -
apta:UIIida.. Da 1DC11Da bma alo bá '1M de IC cxcctuar as iDüaç6cs ~ -7 

a: I 
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1-30/11194 
1-Luiz SIJQDIIo. li ... ~ 306 

1- III I 1..:... 68 1- ,._ 1-

Suprima-se O art.. 68 e seu parisrafo único. 

JUS'ImCATIVA 

A impellborobilidade de bens é uma exceçlo. O texto cria condições para que as 
.Í!JS~illlições tinanceiru poSSim llbergi·los na proteçlo legal da impellborobilidade, 
em pn:juizo, ·illc:lusMo de créditos trabalhisus, pt<Videnciários e fiscois, c1eutre 
ounos. 

a: 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS LI ____ ._.,._ .. ,_. _·,._.B_· __ ...J 

1- 30/11194 
1-Luiz-

J-'n 11- 68 1- 1- 1-
T.-

DNe 10-do .... 68 • oqpàlttc redaçlo: 

"An. 611. Os dep6siloo ~ das instituições finooceUu boudaiu - 110 
BIDco Callnl do Bruile c:ontabilizados na oonu "Reser.ou Boncárias" lio impellhortYeil 

. DezembrQ.de 1994 
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• .... raponderlo par qualquer tipo de dMda civil, -. -. providadrio, 
tnbolhisla OU de OUIIa IIOIUrall, COIIIrOida por essu jnsrin»ççles OU quoioquer - 1 elas 
lipdu". 

.IUSJmCATIVA 

A ~ de - é uma exocçlo. O texlo, tal como ftldisido, cria coadiçilea 
para-- inwrirUçeelliDauceiauawem deforma fi'audu!cnta, uaastaiudo m:unos para& ---·acima do-· apenas para oiÍerp-los .. proteçlo lepl da illlpoallonbili IID pn:juizo, indusiYe de c:róditos tT&balhjmo, ~ e 
lioeoit, clolllre outroL -

a: 

A>RFSENTAÇÃO D<EMENDAS l J 
1-30111/94 

1-- Luiz Salomlo ,, ... _306 

,~ ......... 20-·D-·D- ·D=- I 
1-111 11-70 1-I·I-2." E I 

Suprima-se o iDI:ioo n do art. 70 e o § I" do ut. 70, ~ .. o § 2." como porigrafo 
único. 

.IUSJmCATIVA 

A IIWlipulaçlo doo preços públicoo tem sido utilizada pcir virios --. por um lodo, 
como insuumellto de com1rote à iallaçlo, e por OldJ'O. de fenDa a klnW" ao Estatais em 
cmji<esas ine6ciellleo e Ül<>Ç>m" de cumprir com sua misslo iastituciooal. Neste oentido, a 
praatte - pmeecle impedir - 01 preços públieos fiquem OOilll"'accos por um..., e 
que orjom usados iDdilcrimiDodam pela autcridlde OIXJIIÕmica para - propósitos de 
mluçio &ltificial da ia!loçlo • 

....... .. .., . ,..._.----.-·- --ç~ ,_ .. _.,__ .... --·--:-. -.. 

Qtrlnta-feira 8 8319 . 
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EMENDA N" /94 

Deputado BENEDITO DOMINGOS 

A Medida Provisória n-o 731. de 25 de 
novembro de 1994, que dispõe sobre o Plano 
ReaL o Sistema Monetário Nacional. estabeiece 
as regras e condições de emissão do REAL e. os 
critérios para conversão das obrigações para o 
RE.o\L. e dá outras providências. 

Suprima-se a expressão "e a re•·isãiJ" do Caput~ e a 
expressão ''? .·~.·i.w1es" de paragrafo 2° do Ar.:il!c 70 da !\.fedida Pro·visôria n° 
731, de 25 de ncvembr~ de i9So4. -

.JUSTIFICATIVA 

A. Medida Provisória n° 731 estabelece o periodo de 
reajuste de um ano em todos os anigos que tratam da questão. É conveniente que 
o Executivo seja o primeiro a respeitar os praZOS- p-revistOSP.Ua reajustes. e se 
assim não for possível. por uma retomada de processo inflacionário. que não seja 

ele um dos agentes afimentndores do processo intlacionário. Assim. o reajuste 

previsto na fonna tiidicada por esra Emenda. terá o efeito prâtico de mera 
com:ção. 

Sala das Sessões,. 29 de novembro de 1994-

BENEDIT 
Deputado 

/l 

Dezembro de 1994 
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1- 30111194 , .. 1 ·~h: MP-731 

1- Luiz Salomlo 

I-III 1- 1-
T.-: 

Da-se 110 art. 70 • seguiDte ~: 

"Art. 70. A partir de I" de julho de 1994, o rajusle e a reviW> dos preços plblic:os 
e de tariti.s de serviços públic:;os far~ conforme 1105.. normas e critêrios a serem 
-.pelo Ministro da Fazenda". 

JUSTIFICATIVA 

A maaipullçlo doa preços públicos 1&1 sido '"ilizldos por vírios govemos, por um 
lado, como ~o de combate i inl!lçl< •• e por 001ro, de fbnna a tomar u 
Estatais em empraas iae6cientes e in<:apl2JOS de cumprir com sua mWio 
iDsliluàoml. Neste IOidido. a pracme a,-..nda pmeode impedir que os preços 
J11ib1i- fiquem ~ por um ano e que sejom usados inc!isaiminadam 
pela autoridade ec:oa6mica pora"""' propósitos de reduçlo artific:W da ínllaçlo. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 

~Quinta-feira 8 832! 

l 

J 
..-----; -·--;--, ~ ... 
129;l11 ~- Emenda ã Medida Provis6ria nQ 731, de 25 da novembro/1994 

r . .. :J ._r=_-_·~~-=---_--_-·~-~...:._-_ ----'--·-·-_:=-=J____. 
~~·----------------~~ 

Inclua-se no Art. 70 o 1nc:~.so III no• 
$eguinte• termos: 

"III} n4o excedendo os rea) ustes prevJ.Wtos 
para a politica salar1.al " 
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. . 

r 

,JUSTIFICATIVA. 

NotO't"l.O o$·::. baixo poder aqu15titl.vo. ~m qua~a todas 
<3.• .:.las••• sal~rJ.4.1.3, e o 4cumulo de perdas viv1do nos 
·i.ltl&no.s !l.noa. ;.. ?r.;ta-ont& o3mend.a tgm ;.or escopo .:.mpedir quo 
.j.,;: aurn$ntos • .:loz o:.eco:s ~ :arif.as pUbli~ss ccn:::.J.riueom sem 
·::ontr.ap4rtl.da nos s:~l.ari-::.s', agravando .:ll.nda ma1..- ·:• ·:ruadrc 
.:u::.tm.a expo•::o. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
.. -·, .:· 

J 
[29'"7~~"'79"4] rEmenda à Medida Provi.sé:r;ia ~1? de 25 da navembro/1994 

---~·~---------------~ [ Deputado ~lovis Assis 

I• . 10·- 20--·~ 

C.W""----"] LC __ -_._" _____ ~_"_•u_''~~~=~~~=-·~_'_' ~~~~====-~-·--~ _ __J 

SuprJ.:na-so o 1.nciso r:. d'.,:, Ar't. 71.. d.a Med1..:ia 

em e:st:udo . 

.JUSTIFICATIVA 

• 
A. ComJ.ssão ·cte Financ1.amento Externos - COF·I"EZ 'tem 

por tinall.dada a .1.dent.1.ficaçâo de ~roJ~tos Q p~ogramas 

-passl.veis de :!inanci.amento por orgsn.lsmos: ln·ternacJ.onal.s 
mult1lateral.s e por agênc.las Qstrangel.ras gcv~rnamentaJ.s 

b1.lat'eraJ.s, VlirJ.os s.!.o os proJetes que aguardam aprovaç.!:o. 
todos d& relevanta cunh•:> :iO-Cl.al. por~an.t'o tal .zusp~~s..!o 
ap&nas trart.a'" novos =etar-damencos nO ateno:tJ.mento ~s 

~opulações carentQ~ •:;:u& Já :o.!o podc;.m ma.ls .aosp~rar·. 

Dezembro de ·.iW4 

". 



Deumbrode 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

·'··i .. 

·APRESENTAÇÃO DE "'EMENDAS l 
.. --------------------------"00~ 

";··:- ~J 'i_ 

Quinta-feira 8 8323 

I 
J 

Emenda à Medida Provisória nQ 731, de 25 de hovembro/1994 

~------~~~~~~--------
L_ Deputado Clovis Assis 

I• I , lU·~ 2.:C-~ 3~·...,;,.can.r. 4' •·oomw. 90·SUHT!Tul'l'tWGU:U:.. 

r,----------------------------------------------------------------------~ 

r 

Zupr~ma-$4 o inciso III. :o Art.71. da 
presente Med~dA P~ov1sôr~a . 

.JUSTIFICATIVA 

crodito e•p•e••l ~-~quele ~u• ~r1a novo programa 
~ara 4tendor ~ obietivo nAo pr8Vi8to no orçamento. O 
desapar~c1mento. masmo que prov1•0r1o. do• c~•ditos 
~speciAia deve coLnCldir com a melhoria do proce~so da 
p!aneJ amem to ~::~resrso .:tm preqr.smas sraticfator:.os nc 
·-:>rca.n~dlln':o-. can-<::.la..:.. conzl.derc.mos qu• ::,tJ.Lt:•':: .:~1n•:L3. cr&c!sa ser 
f•1.to para :;ug, ~• t::o•:a abr1r :n-3.:. d• cr41dito• osp··cl.allf. 
mesmo q~e temcorarl4ment~. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
~------------~------~ menda à l'l•did• Pi-ovisória nil 731 1 d·e 25 de nove•broi ~4 

lr.-i ------:=-----=--------==-·"'---:-;::;--::-:=------,1 . 1!]--- 2Q-...m.n.. !.C::~ •CJ~-- •o--..-. 
r==:=~~ cr:==-= ______ --___ ' _____________ .. _ .. _,._ .. _· ____ _. ______ ~ ___ ' ______ J_ _____ &_-. __ ~------J 

w------------------------------------------------------------------, 

sob exame. 
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JUSTIFICATIVA 

Improsc~ndivel ~ o b•nof~c~o trazido • a urq•ncia 
de znu1.t:a.s dost:a: operações d• credito. portanto cons.Ld•ramos 
~nad•quada ~ pormanonc~a deste LnCi$0. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
·~~ 

J 
I'Emen-i:lã -à Pledida Proyisôria nll 731 25 de ngvembro/19941 

r:=~·-"D~a~p~u~ta~d~c_:C:l~c~v=i~s~A~o~o~i~oc_ ________________________ ~ __ --_JI__~j~ ___ ~_._~ ___ · __ ~---' 
------:::------::---=-""'---;:;----:--;:l~---------, Ir. . ó . 10---- zo-~ lC]--~ 40-~ 9 :~-

r 
..-1.------------------------~----------------------------~ 

Supr1ma-se •::> s l'll. do Art. '?'1. da prosG~onto 

j Medida ProvisOr!~. 

r 

JUSTIFICATIVA 

O impacto causado pelas ro:=trl.ç5as impostas pelo 
.t.rt:. 71 da med1.da "sob exame poderi!!. refle'tir de forma grave 
:aobre a •x•cuç.í!lo do orç::smento. l.nclusiv.o;} . parali:and::. 
at1.vidadea d.e suma impOrtAncJ.a para a adminl.st:raç:.!o e para o 
pa1s. Diante do exposto. não conaid'31ro con·Jenlente a 
possi~1lida0& dê prorrogaçAo de tais meQ~d~s 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 00í27 J 
.,--------------------------·~~ 

manda ã Madida Prcvis6ria n~ 731, da 25 da novembro/1994 

:• 
Deputado Clovis Assi~ 

"1:=-----------, -0-----------.--.~--. -__ ----_-------- .. ~· 
" :.......! -···-.. - 3"CF-.C..-. 40-aorr,. 90·~- I 
c ..... -:J c-·· ..... u. ~· ... ~ 

. ..-. --========-=========~ 
supruna-$G o 5: .::g do Art. 71. 1a presenta 

Medida Provls~rla. 

JUSTIFICATIVA. 

créditos adicl.onais suplemontarea r.:ao aquola8 
destinados a r~torço do dotaçAo orçamontârl.8, eu seja. tomam 
nlurcimento quando os ·::rodttos orç:amentáriosr são ou s.., -.,am 
insuficientes para a conc:lusao ou continuac!o de atividaq.oa 
e obro~~a. J.. permanonc1.a dGsrte inciso coloca .-:ob ri::c.o de 
paraliz.aç.!.o ot.ras -de l.mperativo 1.nteresse soc::ta.L. crtandc 
ma1.a uma barrêl.:"a t-urocr.&tl.ca e protel.atorl.:l. •nq•J.:J.nto a 
~opul.a..:!o • .;;obr.!!lt:udo éi. .>~aJ.s carent& .• ~o-::r~ ;•~.L.e. tc~.1::a d.t 
~ ... i.rJ.ciade da adrunJ.s1:r.lção ptlbl.:..::.:J.. 

EMENDA SUPRESSIVA 

MEDIDA PROVISORIA NQ 731~ DE 
25 OE NOVEMBRO DE 1994 

1-"'iF"0073'1.. 

00:1.28 

Suprimir o 6 22 do art. 71~ renumerando-~e oe demai~. 

JUSTIFICATIVA 

A junte de conciliação orçamentária e financeira já funciona 
para anál18e doe crédito~ orcamentário~ encaminhado~ pela 
SOF/SEPLAN . 

A prévia &preciaçCo.da junta ~em análise do~ ~~ãoe federale 
or~amentárioe ~em prazo para o trâmite doe ~rdce~eoe ~~dica 
apena~ que o Gcverno de$eja paralizar o proc~ao: eem 'que· ee 
u~ili:e de ~e~ prôprios mecaniemoe e 6rgãoe ~! entee nae suae 
ãreae de compe~êneie. ' 

~~5Z~~L~O~Urulli;,~~çor.----------
BA 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 
l]õ7;'77!4] ,..,,-..,-P-7-3-1/_9_4 _____ ---·· . 

r Senador MAGNO BACELAR' -
r ., .•. 

1D·- •O·- >O·- •lil·- SI O·•_...,.,~ ... ·~-·-

C"'"'-:1 C .11 ·~ .. --.---"·· .. ~ 

~--~~~~~~~-======~==~ INCLUA·SE um § 5° no. artigo 71 da MP 731 de 27 de outubro de 

--

[ 

1994. com a seguime redaçlo: 

§ Stt - Quando se tratar de crédito adiciona! suplementar com recursos 
próprios e com indicaçlo de projetes a serem cancelados • a junta de ~onc:iliaçlo 
orçamentiria e financeira deverá emitir parecer e agilizar os respectivos procedimentos, 
08 dias após a sua apresentaç1o pelo órgilo competente. 

JUSTIFICA TlV A 

Esta emenda visa a fcnnslizar procedimentos que evitem distorcer e 
dific:ultar o andamento dos processos na administraçio pública. . 

MEDIDA PROVISóRJA ~ 73 t, de 25 de novembro de t 994. 

D!sp6e sobre o Pld/10 R6V. o Slstem.J 
Monetlrfo Ndcioiwl. estdbekce dS n:g~as e 
cond/ç6es p.:ua em/SStio do REAL e os 
cntéiios p;u.:t convetsJo- obdgdp!Jes p;ua 
o REAL e dd outriiS ptOVid!nci.ls. 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se. o an. 72 

Dezembro de 1994 
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JUSTIFICA TJV A 

O dispositivo que ora pretendemos suprimir é inconstitucional. De fato: o art. 
72 da medida provisória prorroga a vigência dos dispositivos legais que hajam atribuido ou 
ddegado. ao Conselho Monetãrio Nacional. competertcias assinaJadas peta Constiruiçlo ao 
Congresso Nacional. Ora. a lei ordinâria nio pode modificar o titular de competência 
expressamente definida na Consrituiçlo Federal. Neste caso. verifica-se o flagrante 
desrespeito aos artigos 48, 49. 51 e 52 da J..ei Maior. que definem as atribuições e 
responsabilidades do Poder ~lativo. Ao -permitir que assuntos da mais alta relevincía 
deixem de passar pelo Congresso c sejam regulados mediante normas do Conselho 
Monetário Nacional .• o dispositivo enfraquece e desautoriza o Legislativo para o exercicio 
de suas ambuiç&;:s. transformando-o nun: poder menor. ao mesmo tempo em que confere 
uma enonne concentraç.lo de poderes para o Conselho Monetino Nacional. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

1- 30/11194 i i ·~~ I. .,.._. MP-731 

1-1' 1 11-;2 ,_ 1- 1-
y.-, 

Suprima-ICOUI. 72. 

JUSTIFICA 11V A 

O ort. 2S elo ADCT -'elece 'III• ficam revosados, a partir de 180. dias da 
promulsaçlo da Ccmstituiçlo Fodenl, sujeito este prazo a pronosaçio· po< Lei. 
todos os dispooitivos 1epis '11'0 auibuam ou deleguem alxglo elo Poder Exoc:uliw, 
c:ompe1êacia nsinoll(jo pda COOI!ibriçlo 10 Coogresso Nocional. As leis reli:ridas 
ao íitiao '11'0 ae )Xda!de suprimir pronogom tal prazo n:lbatteu"""• ao Conselho 
Moaeúrio Naciollal. 

Este litigo da. Meclicia Provisória JIRI"'8& este· prazo ilé a· proÍmlgoçio de lei 
complemeldar de que trata o art. 192 da CF, i exeeçlo c~&·c:ompetêaàa elo CMN de 
autorizar & emisslo ele popd-moeda, Wmposiçlo do Coasdho e fiM WIIMÓI!O de 
suas subc:omiss6cstt!aúOU,jáddinidasaeslàMcdidd'rl>visória. 

····--··-~--

Qui.nta-feiia: 8 8327 
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Tais de6níções sio inconsti!uclonais, pois a prorrogaÇ!o prevista no ait. 25 do 
ADCT rcf=-se a clisj>ositiw jà exiStente. lncabive!, pois, a inovaç1o via Medida 
Provisória. 

cm72 

MEDlDA PROVISÓRIA N~~" 731, de 25 de novembro de t 994. 

D/Sf>Õ<' ~ o l'ldno II6JI. o Sistem.r. 
Monethfo Noldonid. esrabelet:e dS resr•~ 
e condlçdes pu• ~iss.fo do REAL e os 
ailtYios puo~ conveo/Slo dds obiigaçiJes 
p.J/'c! o REAL e d.t OUCTdS providf!ncLJs,. 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se o art. 73 

JUSTIFICATIVA 

Comraríamente ao eSpãito da Medi~ Provisória:. o dispositivo ab~ a 
possibilidade de que supermercados., annazéns.. empórios, lojas de conveniCncia e 
"drugstores" (furma juridica nio existente na legislaçfo brasileira) tamb<m comercializem 
drogas e medicamentos IIIÓdÍilOS.. Profissionais e especialistas sio contrãrios i medida 
por considerar necessiria que a: venda desses produtoS seja feita em locais apropriadoS. 
Embora esteja impregnada ria cUltura dO povo a compra indiscrimidada de drogas e 
medic:ament.QS anôdinos. o faro e_ que ela veio sendo realizada em &.rrnacias: ~ drogarias. 
onde. obrigatoriamente., devem existir profissionais com habilitaçio necesslria para 
onentar a popuJaçio. Da fonna em que se encontra. o dispositivo vulgariza a 
comercüiazaçlo de medicamentos e di ensejo a que se proceda sem os devidos cuidados 
M m~r~Jpt.JIAt-)ln dest-es prodt!tc!. podendo -a:.:sar oor.sequênci:u d:..."Ic~ p:.--=. o 
consumidor desavisado. 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS! L ____ .,..._:,_.·<_,:·_:_,--·~_~:_"- j 
1- 30111/94 , .......... MP-731 1. 
,..._ Luiz Salomlio li N"............, 306 I 
~0J~ ~o~JDModifiaóva·D~ ,o~--~-

Suprima· .. o .... 73: 

JUSTIFICAT!V A 

O _.q qmdo pd,o,artiso n!o deve ser objeto de Medida Provisória. Além disso, 
a. ~·. responsá~ de qualquer medioamento deve ser supervisioolda poi 
fiormo<:êutic;o. 

em73 ,__, 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J 
[·------""""---""";L.!>.!ói.!~ .... ·~"'. L_~ ______ __,l -~· -35~·.:--·""'·-· 1 __ Dep. ~LDO REBELO . . -

.,------=--~~~~=-c"''--------~-r . 100·-,._. 20·,;:,·.;....,.:... 30·-ü_- 4:0-U... ...... 9Q-sutstlfutri..O~ J 

r.-----------------~--------- mo••-----------------~---------, 

Suprima-se o artigo 73 da Medida Provisória. 

Quinta-feira 8 8329 
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JUSTIFICATIVA 

O dispositivo suprimido licencia a c:omerciaft7JlÇio de medicunentot 
dispensados de receita médica aos supennercados. empórios. lojas de cxmveni&tc:i& • 
"drug'stores". · ~ 

. Todo medicamento. ao lado de seus efeitos tenpêuticoo posiliYol, • 
efeitos tóxicos potenciais. Isso é uma regra sem exceçlo. Eles apresentam aquilo .. 
clwiwnos de reações adversas, efeitos que aparec:an quando do COI1SWilO • 

medicamentos em situações tmpêuticas dou profiüticas. Essas reoçlles ldversu v.
de forma,. mas chegam a ocasionar lesões irreversíveis ao corpo. inclusive Jev...- i 
morte. 

Nlo temos estadsticas oficiais pua ilustrar essa situlçio. Porim, -
pesquisa recente feita pelo Centro de Controle de lntoxicaçio (CC!) ele Sio P ... 
c:onstatou-se que 50.41J;'. dos casos registrados foram devidos i. iut li 9 ela 
medicarr entosa. 

O acesso a qualquer tipo ele medicomento deve garontir ao COIIIIDIIWor, 
antes de qualquer interesse c:omcrc:ial, o direito à infonnaçlo adequada, soboe <>1 oiWiac 
c:olalersis adviodos ele seu consumo, seu uso adequa:lo, as iDcompltibilida -
medicamento/medicamento. medicamento/alimento e sua filmw:oyjsiJipcia. .Euu 
funç&:s devem ser exercidas por profissionais capacitados a desenvolver o qqa 
considenmos dispenssçlo de medicamentos. · 

o transporte, • observinc:ia do pnzo ele validade, • • .. ificlçlo ele 
. ' cstocagem.e das coadições de temperatura e ventilaçlo tem conbecimeato &.;oo.q r • 

do proc:euo ele desmtoçlo das drogas e dos et<itoo a ele comequente1 pode leYa'; -
jà oc:c>ne, • !Ubeslinuoçio desses efeitos. 

, A abertura de novos pontos de venda de rnedicunerKos alo ee.t ' n 
ncrihlmiá ganntia de diminuiçlo de preços ou de flc:ilidade de .....0 aos mesmoo pela 
populaçlo. A cartelizaçlo do setor, a c:ausa dos altos preços pratic:adoa o a elibZIÇio 
desses produtos t&n sua origem em outros setores da cadeia de medi~ É «<10 
quando o governo afirma que o comércio varejista pratiea preços acima do p<rmitido par 
lei, que jà permite uma margem de 1w:ro real de até 30'4 acima do p<090 de>.....,.., 
oiluoçlo as:avada pela incapacidade do sistema público ele vigilbc:ia anidria • 
fUcali2j-laao auas pràti<:as e condiçõe:Í de~. 

O próprio governO, muna .ntude elogiada 'por amploo - • 
sociedade, deu IDD passo significativo pua moralizaçlo do setor produtivo com a 
pobliclçlo do decreto pn:sideuc:ial 793193, que prova a c:omereiaJizaçl do me f ' 
c:om sua denorni!taçio genérica e reafirma o conteúdo da Lei S.991m, em ..taç1o oo 
papei do profissional filnnacêutico na dispensaçlo desses i-.unentos ele saúdo. 

Por 6m, o número de estabelecimentos que oomen:ializlm: i efi, 3 

••• 

no pais transgride as boas práticas sanitírias existentes em outros polaea. A OqJ • ; 1 

Mundial de Saúde recomenda a exigência de I (um)- fannac&&tic:o ponl 
cada 8.00 (oito mil) habitantes nos países em desenvolvimelllo. Sem COIIIidenr ao 
boJpitais privados. que contam com fàrmjcju int.._ e ·os boJpitais o poatoo de _.. 
públicos, temos no pais mais ele so.ooo (cinquenta mil)~ que~ 
~número considerado mais que ouliciente pua atender • demaDda; 

Á AlA A/1~ 
_/~\./\./~-- -----
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS l .·,r r: I /J 
@7 'i"i i ""94] 

r 
~-------•-c • -- •• ---

nEOIDA PROVISORIA NO 731, OE 25 DE NOVE~BRO OE 1.994 

DEPUTADO EOISON ANORINO j' 555 

'"I• ----:,=:-y,, -'---=---=-u•.---:=------::=:------.'-~. 
' ~ 2:._:·_.,..,..., ... 3~·-•_IIC&O'oO. 4_j•&Drl'•"" 9:J., ... ,... ....... IVO......... _j 

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

[ 

ARTIGO ONICO - Supri•am-ae, intagral•ente, aa tsxtoa do Artigo 6Q 

e seu Parágrafo 12 7 da Lei 5.991/93, •edificados pelo Artigo 73 da· 

ftedida Provisória no 731, do 25 da nove•bro da 1.994 • 

.J U S T I f·"I C A Ç Jl O 

TAo logo houve anúncio de qua o Governo Federal estaria inclinado a 

autorizar ~wanda da ~odicaaentos a• supor•srcadoa o e• outros ast~ 

belaci•antoa ~ua nlo far•áciaa e drogarias, •anifasta•oa noisa es

tranheza e nossa discordAncia co• a madida, reportando, inclusive, 

tratamento dado à matéria no nosso Estado, Santa Catarina~ Lá, as -

far•icias são proibidaa d~ fazer curativos, aplicar nabulizaçftas e 

injoçõoa a comercializar prad~· !.O quo nlo seja classificado axclusi

va•enta pDmo Medicamento~ 

Essa nossa posição, •anifestada a• pronunciaMentD na tribuna da Ci

mara doa Deputados, no dia 20 de julho do 1.994, a o• corrospondOn

cia que anvia•oa BD Senhor ftiniatra da Estado da Saúda, decgrre,ta~ 
bém, do fato da que não _se -_poda aceitar- que re•iidioa soja• co•arci.!. _ 

lizado.s juntos CDIII frutas, ovos,, carnas, legu•as, latic!nios a •a
tari.al de limpeza, esse últitiiD alta•anta t6xico a aquelas passíveis 

da contaminar os alimentos. 

J 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 'J 
~--, -·---- ,,__......... • ·-PIO""Ollocio; 

AEDIDA PROVISORIA N~ 731~ Df25 DE NO~EABRO OE 1~;~4 

r DEPUTADO EDISON ANORINO j' 555 

c""··~ ._r_---,;,;;,;-_·_;_·.-~_-_ .. _~'------'-~-·· -_ ... ---:l_-....J 
r.------------------------------~~------------------------------~ 

!-
1 
' ! 

AaT!TO DNICO.- Suprima-as, integralmenta 7 c texto de Artigo ~9 7 da 

Lai n2 5.991 7 d~ 17 de dazoMbro de 1~993, modiricado palo,Artigo-

73 da Medida Provisória ng 73~, dQ 25 de NOVEMBRO DE 1.994. 

J U S T I F I C A Ç n O 

O Artigo_?J da Madida Provisória determinou alteração no Art. 

19 da Lei nO 5-991, de ~~ de deze111bro de 1.993, dispensando de as

siatincia tôcnica a responsabilidade profissional o posto-de aedi

camantos, .a ;unidade volante e o superaercado, .o ar•azém e. o. espólio, 

a.loja da conveniência g,a ~drugstore•. 

E evidente· quQ a determinação cOntida no disPositivo que se 

pretende suprimir at:ronta a ordeM .júr!dic3,. no quá 'se refBre ao Có

digo de Defesa do "crín.sullidor, o:Specia!aante o Artigo _4Q,. qUe impõe 

ação governa•enta! r:'O san~ido da proteger, efetiva11enta, o·.consulli

dor a sua ~aúde,. s•·particular:. 

A 11adida, co•o ·se sabe, está relacionada à auto:-izaçl!lio paro. c'.2, 

mercialiiação' de flllodicamantaa por estabalacimantc ·que não seja• fa!._ 

111ácias e drQgarias, pi'etende'ndo, o Governo, co111 ~mbas as p:-ovit:Íán

cias, ensàjar o baratea11onto de tais produtos, as quais, além de -

ericácia duvidosa, impõem risccs à saúde da popu!'açllo· que nãc· jus

tificara, an'tes, pelo contrário, c!esautorizam ·sua adoção. 

·-·-- ..... -~-~~·- ------, --
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.. ,;. 
MEDIDA PROVISÓRIA NV 73 I , de ZS de nov<':'mbro de 1 j.J94. 

Dlsp<Je sobte o Pldno l?al. o Slstrnut 
Monetdrio Nddon.JI. t!!:StiJbelece dS ~as e 
condlç/Jes p.ud <!!mlss.lo do REAL e os 

afi!Mos -~ """''"-- obrfgdp'Jes piiJ'a 
o REAL e dd outr.JS pmvick!ncidS. 

EMENDA SUPRESSIVA 

JUSTIFICA'IlV A 

O =ltldo dO Banco Central do Brasil é formado. em grande parte. pela 
remunoraçlo dot titulas do Tesouro NIICÍolla! em S<U poder. A posse. pelo BIIICO Cenlrll. 
de titulos do Tesouro é r<SUitldo de uma politica I1IOI1elária incorreta. pois is3o 
con-esponde. em última inslincia. ao fi~o do Tesouro pela via da emisslo 
monetáiL Ccmtudo. e apesar de demandarem a mesma remuneraçlo concedida aos títul 
em poder do piJblioo. estes rapéís ""' Alder do Banco Cemral nio chegam a prossionar o 
caixa da Uniio. já que parte desse..,...... retoma para o Tesouro. Além disso. os eteitos 
sobre a expansio da base rnonetiria já ocorreram quando da aquisiçio dos titules. Nesse 
sentido. cliscordaJiiOS da proposta qt.e pretende viDcular a remunençlo dO BIIICO Central a 
atfiCHIÍZOÇIO dos titulos piJbtic:os em""' poder. ·pois isso impede que os ditos recursos sejam. 
utiliZidos em outras finalidades mais necess:irias e urgentes. Vale dizer. ainda. que a medida 
é incongrucme. pois eotta em c:omndiçio com as proposW de desvinculaçio de receitas 
considendas pelo Governo como essenciais para o sucesso de seu plano de reesuuturaÇió 
ilu fiDIIIçu pUblicu. 

Sala das .5e:ssOes. 30 de novembro de 1994. 

Quinta-feira 8 8333 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS I 

J 

, ..... r. Luiz Salom!o jj N"- 306 

~o ~4o MftM ·D .......... 
"""' ,_III ,_74 ,_ 

1-- 1-
T"""' 

Suprima-se o Art. 74 e as alterações introduzidas na Lei n° 7.862189. 

JUSTIFICATIVA 

Os resultados positivos apurados no balanço do Banco Central do Brasil já vêm sendo 
recolhidos sistematicamente ao T escuro Nacional. Vincular esses recursos para a 
amortização do principal atualizado e dos juros da Divida Pública Mobiliária Federal Interna 
de responsabilidade do Tesouro Nacional, como pretende a MP. seriA prioriDt o 
pagamento da divida em detrimento dos investimentos sociais. como edueaç!o c saúde. 
dentre outtos. com o que nio podemos compactuar. 

MEDIDA PROVISóRIA N2 731. de .2:5 de no,embro <.ie-1 'Xt4. 

Dlspóe s:obt'e o Pt.mo R6JI. o Sistemd Monet.úfo 
Nddondl. estabel~e dS tegrilS e condições par.t 
emlss.io do REAL e os critérios pud can~ 
dàS obrigdÇ6es piUil o REAL e d.i outras 
provi<Mndds. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Al~re-se a reclaç:&o do art. 76 para a seguinte; 

"Art.. 76. O§ 22 do art. 36 O.i Lei n2 8.880. de 27 de maio de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redaçáo: 

Dezembro de 1994 
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"§ 2'. ·A justlflcaçlo a que se refi!fe o aput deste artigo far-se-á peraqte a 
Secretaria de Potflica EconOmica do Ministério da fazenda,. que dará 
conhecimento total dos fatos e medidas adoradas A Secretaria de Direito 
EconOmico do Mlnistl!rio da Justiça." 

]USTIACAçAO 

A ~ orlgfnaJmente proposta pela MP 596 ignora um novo agente 
público que.. por !Orça de Lef. eleve figurar no processo de apuração e repress.lo aos 
aumentos abusivas de preços. A Lei n. 8.884. de t de junho de 1994. atribuiu ao CADE ~ 
A Seaootufa de Dllelto EconOmlco Importantes missões na .1rea de conlrole aos .abusoS. 
Nada mais cormo. portanto. do que atribuir a estes órgl!os -~da "'pti!SSão a 
estes delitos ~ a prerrogativa de serem dentfHcados de todos os atos praticados pefo 
Min~ da fazenda relativamente ao controle de preços na. gestão do P!ano 
econOmlco. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
1- J(l/11/94 

1- Luiz Salomlo 

1-111 1-
Tatt: 

No m. 77 ela MP. que ahaa o § 3" da ut. U da Lei rf' 8.8S4. de 11.06.94. iDcfua.lc a lqUiDtc 
rr •. 

•Aft. 11-···· 
··--·········-· f :r • Nos CIS05 de taleis,. ef 9 <Pt ICmpOrúio ou impcdirneno do Proc:urador-Gcr O Plc:ário iDdicuá 
e o Pn:sideDic do CADE IIOIIa%á o Slàlituto eve:mual pa111 lblar por prazo ...ao apoior a 90 (IKMmiD) 
-. ~aapnMÇIOpcloScDadoFCIIIcal. &=doekjasi ........._docaJBOcaq.-duma 
pr+srimii;Jo . 

JUSTD'ICA11VA 

A Lei buscou dar 10 Pmauador-Gc:ral do CAD E. bem como 101 demais membros do Co1cSiai0, teplaDÇa 
e i \ 1 .t•n ·, aas suas açlla de coibir pdti(.z aatitrustcs. Pva isto.~ que-. iDcüarçlo acri 
&;Japclo MUúslnlda-ao-. da lt<p(d>lia. que o nom<ari op6s apnMÇIO do Seaado Fodcnl 
(art. 11 da Lei r/1.114194). A p:tda de a:u maDdlto 50mCiltC se dad DOii casos piCVistos ao ut. SOda 
-Lei. 
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Nlo é aceit2vd. potWIIO. que 110 CUO de imp'diny:nto 00 de abstamemo do Proc:mador-G:al. SUl 

s:ub51ituiçio & dé por gmp&ca; DOIDCIÇio do Prcsidcnlc do CADE. P1 r cL delsl bma. toda • 
autoooalD da ilrvc:sticba ptCYisu aa Lei deixaria de existir. 

Pma sinJaç6es anng ·,;,; Yisaado que as a;6cs do ÓfBia do sotram solur;lo de ....,.....U,•idw'e esl& 
EmeDc1a pmot a D0CDC11Ç1o pelo Prcsidi::Die do CADE, após iodicaçlo do~·~ am Pxoc;w~ Geall 
~*'&amar pdo prazo de até !JO (oovatta) cüu. dcYendo nesse pcriodo ser~ DOVa iDdiclç:lo aoc 
tcnnoc do art. I I da Lei~ S.ISCI!U. ,_., 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
1-= 30/ll/94 1-,MP-731 1. 
1-- Luiz Salomlo 11""- 306 I 

I·D- ·D- ·0--·D- .o~· 

No ut. 77 da MP, na alteraçlo do§ 3• po,art. 20 da Lei n• ~.884. de ll.06.94, inclua-se a 
oeguinte modilicaç!o: 

·Art. 77 ......... . 

§ 3• - A posição dominante a que se refere o paniBrafo anterior é ·pre:;umida qU2Ddo 
a empresa oo grupo de empresas cootrola 20'/o (vinte por cento) de mercado 
rdev.utte, podeado este pen:entual ser reduzido pdo CADE pata setores espec:ificos 
da economia. 

I ·················· 
-~ .JUSTIFICATIVA 

AD se conceder ao CADE a permissio pata que ele altere o percemual que idemilica a 
posiçlo domir.ante que determinada empresa detem de um dndo meroado relevante devo-se 
atentar para que essa mtvljficaçlo seja efetivada somente nos CISO$ em se se restrinja essa 
anilise., c:omo forma ~ resguardar o mercado e a c:oocoiTência. Caso comrário. -se esse 
wcentual fur expandido. um gr>l1dC nUmero de empresas poderá ficar imune à açlo do 
órgio aotitruste. 

era77§:r' 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 

No art. 77 da Medida Provisória o parágrafo 3° do art 20 da Lei n° 8.884, 
de 11 de junho de 1994. passa a"ter com a segUinie rédação: 

"§ 3" A posiçãO dominante a que se refere o parâgratà- ãnterio{ e 
presunúda quando a empresa ou grupo de empresas controla 2ot'/o (vinte por cento) de 
mercado relevante. podendo este percentual ser alterado· p•ra menot pelo CADE para 
setores especificas da economia." 

JUSTIF!CATIV A 

A emenda: explicita que a autorização de alteração do percentual do 
mercado para se presumir a posição dominante que e dado ao CADE. só poderi ser 
usado para diminuí~lo. -

De fato. seria de todo i!'Jc:ongruente a lei conceder a um órgão do 
Executivo o poder de alterar. sem nenhuma limitação o paràmetro por ela detenninada, a 
lei se tomaria tão inocuil que melhor seria não fixar em seu texto qualquer percentual. De 
outro lado. a possibilidade de que esta alteração possa $er tê:ita aumentando o percentual 
de vime por cento. tam_bern s_e _c_pnstituiria em um verdadeiro logro para com o~ · 
legisJadores. já que este percentual por eles fixado se configura não apenas como uma 
simples referência. mas como verdideiro paradigma. que .reg1stra. a pamr dele. uma 
mudança de qualidade no mercado rererido. rião podendo ser. por conseguinte. alterado 
para cima. 

Embora não _tenha o Poder Executivõ, cenamente. á intenÇão de utilizar 
esta autorização para diminuir os Cfeitos coercttivos da lei. manda a prudência e a boa 
técnica legislativa a explicitação dos limites impostos a esta autonzação. 

···- ~--..~ ..... -...... -. -~· 
~:L...-~ L< L ~~~~V't·~~- -·-·--. ·-
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<>0.:t .. ;3 

MEDIDA PROVISÓRIA N1Z 73 1·. de lS de novembto de ! 994. 

[Jfspõe so~xe o Pt.mo- os~ Monet.frlo 

-..J. ~ ... - .. condJç6es _. 
em/SS6o' do REAL e os afMtfos p.va -~ 
das . obrig<JÇ«s p.ud o 11EAI. · -. di outras --

EMENDA SUPRESSIVA 

A cleduç;lo de .nb!dpaç;!es COfl<%dlda5 aos trabal~ em decono!ncà 
de llvno negooclaç.lo nlo deve .... compuls6rla ou objetD de dlsposlç.<o legal ...... -
tunb&n ~cri-- ...-. o att. 29. § 2' da Lei n' 8.880. assim 001110 o att. 21, 

tratMom de .ossegur;u:.aos - o ....,_ - -- ~a -· levanclc>se em o::M1Q. o S&tarto m«Uo dos 12. meses antl!dores A data-base ·e. 
·cumulollvornenle. ~ vorliçlo =mulada do IPC-r. Se poll6es e ~ lulgorom 
'*' '1o, CXX1II'Orllentle e poosfvel afustor ~ .,.,...., de anb!dpaçi!es sol.vtols .opós. •· 
converslo pala a URVt.·n1o ~ lklto ~·Governo lntlervlre detl!nnlrw, zaiiiPIIII "-: r 
o desa>niO do<;uells onb!dpaç;!es o-. :ser deixado As portes o dlreiO de i>eso<Jar que 
tais ontledpA911es sejml bK1XJX>iad.ls ~ salirio b&se. ou mesmo que sefml deoa:lntadas. 
Tr&ta..., de )li'OI>I<na- u ...- que nlo dem.nda ln~ ~e que 
deve, portaniO, ser supdmlclo da Medida ~em tel.\. · · . 

Sala das Sess&!S. ?p j,.jli(l{ 
' .. . . ,..,.. ~- .~-

. . ~,e/t&~J-3rll1~)'',~);. 
\ ~· 'kFi f&liJ 1)1».-r\ 
V IÀ~il ~ ~T 

APilESEI'ITAÇÃO DE EMENDAS IL_ ____ ""_'_._'·_"'_"" __ __j 

1- 30/11194 1 PJ : 'I' MP-731 

1- LuizSalomlo ,,..,._ 306 

!T--
I &Jplima-seo vt. 78 e seu parign. , único. 
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JUSTIFICATIVA 

0 -o dado aos saWios à época da implantaÇão da URV aboliu os efeitos da política 
uluialeatlo em ,;gor, nwgmdo 1 Lei que tratava do tema. A título de .. emplo, o 
fimcioaalismo públíc:o teria em fev<ráro de 1994 50% da infiiÇio do I" bimeslre do 1110, 

aJao em torDo de 50%. Os 50'/o ......,.cs seriam pagos ao final de abril, oo térmiDo do 
~-Com 1cl!<pda da URV, 100'/o de infiiÇio dos meses de janeiro c fev<ráro 
foi~ de qualquer critério de rcposiçiO salarial, da lllCSIJII fonna que I infiiÇio 
wrific:ada oo periodo de UR.V, aJao oomo 50'/o. · 

a: 

APRESENTAÇlo .OE ~~ENOAS 

•:J---

Quinta-feira 8 8339 

J 
J 

c-;;;;;·--, cl-· _'192_ _____ ---'---~-·~~~:~.._.-. _·_"-_~____J 
~----~~~~~-~~-~-------, 

Supr 1••-•• a expraaalo • a art. 11 da L ai nl 8. 880 da 27 da a alo 
1da 1994• do art. 79 da Radlda Prov1a6r1a 

' 
3USTIFICATIVA 

O objativc da propoata. ' aantar a viglncia daquela diapoaltiva 
legal pa~• aoeagurar o trataaanto adequado aoa contrato• da longo pra
zo para oa quaia nlo & razoival o raajuata anual. Adaaala, dada .a 
natUreza doa contratoa da bana a oarvlçoa para antraga rutura, nlo 
aa poda eonrundir tal autorizeçlo coa oa aacanleaoa tradiclonala a da 
indaxaçlo da acono~ia, 

----------------------------------------------------~--==-=~~=~-------~-------
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

00:t.4s 

MEDIDA PROVISÓRIA N2 731, ~ ZS de novembro de 1 CX14. 

DispiJt:,sotm, o P/Jno fifArl. o Sist=1d Monetklo 
N.Jdorul. ~ dS regras .. o:md!ÇJes ~. 
emissSo do REAL e os critérios par• ~ 
d.s obrlg.JÇ<Jes p.ua o I/E,4L .. di -

-~ 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima..se o art. 79 desta Medida'Provlsórf.L 

)USllfiCAÇÃ.O 

O artigo 79 ~ que será aplicado aos---- pnJ. quando • 
oon- de seus sa1.1rios em URV ·tiver sido etetuada mediante a utillzaç;lo de URV 
divena da 4o efetho papal t • O maior ·V.tkx' dentre 05 resull'.lnte da. l4 A (lo da 
málla- uav do dia do eledwo papatelltu dos 12: IDeMS aut&lores & ... lrua e· 
os resultantes da mesma m«tia. substlntulndo-se. para os meses de março a Junho .de 
1994. os valores efetlvamente pagos pelos que le5Uitarlam ·da ~ antedor. 
convertidos em UR.V. 

A · lndus.k> deste novo artigo ~ de conteCJdo nel>u"""" nao se Justlllc& o 
porque de suprimir a aplk:açáo de úm disposlllvo l o!poca apontado pelo Governo como 
salvaguarda para os trabathadores. est:abelecendo que as duas regras s3o •t ~uaa. 

Dezembro del994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
r;--------------- nlt"o~~------,-

Medida provisória no 731, de 25 de novembro de ~~~~. 

r Deputado Luiz Ca):'los Hauly 

I. . 10 ...__ 2_0_· ~~ ......... _ 30-- 40·-'•• •0·, .... , .......... 110_ 

Inclua-se as revogações dos parã~;afos 40, SQ e 60 do art. 15 da 
Lei no S.SBO, de 27 de maio de 1994, no art. 79 da Medida Provi
sória no 731, de 25 de novembro de 1994. 

Justificação 

Os; cantrat.ns~ C'!"'! qrral incluem cláusulas que prE>vêem a cobrança 
de custos fJ.nanceiros_ d!J'rante o Periodo de processamento-perio
do de tempo gut: vai da data -de: adimplemento atê a data do efetJ:. 
vn paga.ment~. Por .t.rc;:tar-se de prática comercial envolvendc cus 
tos finance~ros e não indexação de contratos, entendemos que e 
ab~urdo o "expurgo da atualiza~ão-monetária" previsto na MP. A 
proposta tar.b-?~ viSa perititir a utilização da Taxa Refert'!ncia)_ • 
d€ Juros como a re~ur.~ração a ser utilizada no periodo de proc~= 
sar.~e:1to elos cont:ato:. ~ã.o financeiros-. 
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APREljENTAÇÃO DE EMENDAS L 
LJõ77'; !;."J r:;·;;)-~----- ·-- ...... ~-· 

r~en~·dor Magno Bacelar 

SUPRIMA-8E do corpo do anigo 80 da MP n' 731, de 25 de novembro 
de 1994, a express!o: 

"aalinea "a" do an. 24 da Lei n• 8.541. de23 de dezembro de 1992". 

JUSTIFICATIVA 

A aJinea "a" do art. 24 da lei n"' 8.541, de 23 de dezembro de 1992 
permi_te que se utilize o regime de caixa para oferecer i tributaçlo a receita du empresas· 
privadas provenientes do fornecimento de bens e serviços i Administraçlo· Pública: . · 

Sua· revogaçlo significará. para ~ -'Os. a volta do regime de 
competCncia pelo qual as empresas. mesmo sem ter in. ,t ~ ·.;s., de receita no caixa. terio 
que oferecer o faturamento à tri~taçlo. 

Com a Administraçlo Pública é péssima pagado~ as empresas 
fornecedoras do sovemo ficarlo ainda mais oneradas. 

A revogaçlo da alínea "a" do art. 24 da lei 8. 541/92 irá. ser um :ncentivo 
ao superfaturamento. visto que, as empresas embutiria essa despesa fiscal nos preços de 
fomccimernos de bens c serviços para Administraçlo Pública. 

DeZembro de 1994 
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MEDIDA PROVISORIA ~ 731. de 25 de novemb1o ~ t ~~, 

~-o Pf;mo &'iii. o Slsremd Mon<,tMo 
-. - dS "'lPiiS" condf9lles para 
em/sSSO do REAL e os ~rios p;ua c:::ames.io 
d8s oiHf$~ para o REAL e dd outras· 
~ 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se a ""S'Jlnte expn!S$10 do art 80 desta Medida Pn>vlsóda: 

·no. 5.601.deZ6deagostode 1979": · 

JUSTiflCA.ÇÃO 

,MEDIDA PROVISÓRIA 731, DE 25 DE N' >\"·· '>ffi.:<(' l~r; '"'>4 

EMENDASUPRESS!VA 

Suprima-se a expressão •an. 1!, da Lei n" 8.631, de 4 de março e !993", do artigo 80. 

' 
JUSTIFICATIVA 

A Lei n° 8.631 foi aprovada pelo Congresso Nacional com o objetivo de 
J)ei1Ditir o enconuo de contas do setor clétric:o. E, para evitar desacertos futuros, proeedeu 
A desequa).izaçi: das ~ ou seja, a partir de então a tarifa referente à prestação do 
setviço deixou de ser lixada pela Utúio, ficando a cargo das Concessionãrias·a proposição 

. da taiifa a ser aprovada pelo poder concedente,. no caso o DNAEE. 

----·~~.---·-·-. 
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Em seu arigo 11, a Lei permite q~ as tarifas poderão "contemplar 
programas graduais de recuperação dos níveis adequados, atendendo as divenidãdes 
económicas e sociais das áreas de concessão, sem prejuízo dos reajustes periódicos 
l'_l'evistos no art. 4° ". Portanto, ao se suprimir tal artigo, as concessionárias s6 poderão 
ajustar" periodicamente suas tarifa-;. 

A conversão das tarifas públicas para a nova moeda está estabelcQda no art. 
35, ela Lei 8.880. . 

A situação, portanto, é a seguinte. Spponha..se que QS níveis tarifários já 
devessem estar adequados aos custos operacionais das concessionárias antes da conversão 
para o Real. E que, a partir de então nenhum outro fator irá alterar os custos de tais 
empresas, já que a única revisão possível será a equivalente ao ajuste da moeda · 

Se uma_ das duas suposições não corresponderem à realidade, as 
concessionárias deixarão,_ como no passado, de pagar à União a tarifa de :suprimento, 
voltando-se à situação existente antes da promulgação da Lei n° 8.631, e, 
consequentemente,. o Congresso Nacional voltará a discutix o encontrO de contas do setor. 

Rcssalta.se aínda que o artigo 48, inciso VI, desta Meciid,a Provisória, 
prorroga por 90 (noventa) dias a conversão em títulos públicos federais dos créditos 
oriundos da CRC • Conta de Resultados a Compensar, oójcto da .Lei n° 8.631, ou seja, 
proriuga o prazo para o encontro de contas já determinádo, pcnalizandq as 
conccssionáriis que melhor situação tinham Perante à União~ aquelas que tem créditos a 
receber. 

I ! !lf\). 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS I 

1- 30/II/94 tPI"P' ';' • MP-731 

J- Luiz Salomlo .JJ ,............, 306 

I·D-- 20-A~J-·D- ·D=- I 
1- 1

'
1 11-80 1- 1- 1- I 

Dr6-lc., Ali. ao • a:piDIC ftda;lo: 

"M. 10 -~ o .._ .., Ali. 23, i :r. ficam ll!l!ll!lll .. Leis .. 5.601, de 26 de - de 
1970, .- IM6. de 01 de lbril de 1993~ o ia:iro m do Art. r 411 Lei rf s.021, de 12 de -.u de 1990~ o 
~ áDico do Azt 10 ela Ld rf5 1.177, de •• de muç:o de 1991. aa:CMUIIdo pelo- Art. 17 da Lei .. 
1.171,dc ··de março de 1991~ o Art. 16 da Lei rf' 1.178. de ]0 de amçodc 1991 c o §l0 do Ail. 6J di Lei 
rf' 1.694, de 12 dca,p;~o de 1993. coma m:bçlodada pc:1o Art. 1° da :Medida Provis6ril ao S63,dc'28 de 
jalbodt 1994,cdcmaisdi~cmal0trário•. 

\., 
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JUSTIFICATIVA -da-.. ..-. ........... mspacn;..., 

·o§ s- do Art. ~da Lei~ 1.313, de 30&"cbcmbco de 1991 - Eslcdispolitivodispik: :dft::a fb::ll;lo:da 
UFIR. diúi:l c. ouu .. 0081 • cmcadas lpiCICbladas. iata 11105 que o 1DCSIIIO p::r...:t;l -

,vip'. 

1
-~ -..· dD Art. 24 di. Lei~ s.sn. c1c 23 de dczaDbro c1c tm. Tendo Clll vista a · • 
• •di n ; i da RIIZÍI:I a qoc JC ~ o dispoàtivo, u. bue de c::álculo dD lmp:lrsCo de Rlala da e111p1a15 a 

1 Stft:ID tJbada 

; - -'- 11 da Lei _. 1.631. de 4 de awço ele 1993, poiS a IDCSIIIS evita a ~ dll CIIIIJI'WI 
~clccaczia dtlrica. 

• m. I J da Lei ff 1.110. de 27 de: maio de 199<4, plisé dispolitivo lepl qtiC pormilc a~- n:cta 
daURV. 
-o 11ft. 59 di Lei D- 1.114, de 11 de jullbo de 199<4-. cm~ de :a' ama das !uDçlks do CADE cft:lar 01 
...., • i.mr; a:cca1 da. fonaa de 1C CYilar a práôc:a de .tuo de poder . e a~ .. 
Oqlo~ama dls ......Wjdader lqttimu de IC p:n:cpir CSIC ~ -

APRESENTAç.f.O DE EMENDAS· D1/1211M 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 731, DE 25/11/M 

Dispõe oobre o Pllln<> RMI, o als
MonetBrlo N8Cional, estabeloce a - • 
condlçóM ele emlssio do III!AL • ao;
"""'c:onwtdoda~ ...,.o REAL, • 
dá outra PRJVIdáncla.. 

EMENDA DO DEPUTADO LUIS ROBERTO PONTE -.ai 
{mocllflcatlva) 

Modifique-se o art.IO, que passa a vigorar com a 1e11Ufnle redi!Çto: 

"Art.IO.:Ficam revogadas a Leis n" 5.601, de 26.de agosto de 1870, o n" 
0.646, de 07 de abril de 1 tt3, o inciso III do art 'Z' d:l Lei 8.021, de 12 de abril O. 
1990, o pa.,., Onleo elo art 10 ela Lei 8.1-77, de 1• de março de 1H1, 
acrescentado pelo art. 27 d:l Lei 8.178, de 1• ele março elo 111$1, o art 16 d:l Lei n" 
8.1711, elo 1' de março ele 1H1, o§ 5" do art 'Z' ela Lelll.383, elo 30 elo Dezem~ 
ele 1W1, o llt. 11 d:l Lei n" 11.631, de 04 ele março ele 1 tt3, o § 1° do art. 65 d:l Lei 
n" 11.884, elo 12 elo agosto ele 19t3, cor- a reclaçlo dada pelo art 1• da Medida 
Provi161ia n" 563, elo 211 de julho de 1884, ~ elomai& dapoliçGos em contrario. 

JUSTIFICAnYA 

. . A manutençlo do art. 11 da Lel n" 11.880 6 lmprHdndlvel de modo • 
tranq ''zar o mercadO e IncentiVar inVestimentos. Vojamoe que retirar da 'llsla" de 
Leis re ;JD- pela Medida 731, o art. 11 ela Lei referida ê de suma lmpor!lnda, 
ainda_ m;...'i porque agora o Congresso teria encontrado com o dispositivo. de 
extremo bo . ., semo, forma ele tranquiliZar o mercado. A suspensllo da apUcaçlo do 
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reajuste por 12 meses tem dois aopectos importantes: vai de encontro ao Plano do 
Governo, neste momento de lmplantaç§o e traz novamente oo oetor, Investimentos. 

Tome-se, também, lndlspenstvel a manutençlo do allneo "a" do art 
.24 da Lei n" 8.541, que 6 do extrema justiça ao permitir o diferimento no ctlwo do 
imposto de Renda de raturas emitidas e nao pagas até a data da apuraÇio do 
aludido tributo. 

APRESENTAÇllo DE EMENDAS L 
~---==------=-~---::::-'-····---=-----· r , :J -- -2:::. ~;...... 3C]. -~ 4 :; . -·... • ::;. _, ... .;.:::;:--- J 

r.-------------------------~-------------------------, 

:JUSTIFICATIVA 

Este ~tanta ~ta de ~ de ,_..._ ., cridita runl 
c .. tsa de :!SS) •• agora injueUfl • oLa- inaigütlcanb pala-.,_ 
ç&J 2.086 do Banco Central, ~ - pre.tecb" ., longo .. ..... ~
intarassee do ab~ r.m..::.lro, q~a ar~ aignlricatlvu varo.., • cueto 
zaro, • as mpliCII ~ altos juroo • COl'reçAa ...,.tiria m crõdito rural. 

lligora, a. a atabillzaçla, nada .ais oportt.no qt..- • _,.,tema oate iM
tn..lto cc.~~ rorae de criar •IÓJI• da rontos, COI viat.u a tornar 011 CUIItoa 

- tinanc.l.....,taa adoqu-.o iii runtab.lll-, vliibiUzon!o atá a ,..._ .. ocla 
da poupança co.l fonta dll recurao, ji que a{ haveria Ca.J atenuar BMIII cuotoa. 

Dezembro de 1994 

. .. 

···-· .. ··- .. --·------
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APRESENTAÇ~ OE EMENDAS l J 
l}õ7';;,94·1 I'. PIEDIDA PROVISMÍÁ"Nô 731,DE 25.11.94 -, 

r·--.. ----'--~-;;;n;;:-,;;;;1-·-----.-. 3 p--;;;;;·- 1 

J 
···-:=1 ·--· ... 

r~ .. -----~~.,....,---.-·------.-.------. 

I - Inclua-•, onde eotber, u. artigo ~ a eoguinte redaçlio: 

• Art, Ft- • in<oUtuiçGM rinoncairu ...toriz-. e -=ober clopÕeitas • 

! __,. 'ntrllngld.re .. 

t ,. - o. depóal:t .. pociJrlo IIOZ' reJ.toa - conte-corrmte CIJ • prazo tJ.xo. 
f 211 - Ae cmta-eorronteo - j....., do 31: (tde par conto ) ., ...,, .,._. 

pitellz- -te. • podorlo - u.,._.too .,.,-. 
f 311 - O. dop6aitas - prezo oolni.a do 90 (~) di .. , .....,.,., jurooo do 

61: .. -· cOpitaUzadoe -tr~-

3USTIFICATIVA 

A aJtorizoç&o -·- do dopÕ&Itas - - .. tr'"'9"1H ,. .- ban cãria nacional podari Contribuir 8Libatancial..-.te para o abrandaaalto dll grave cri; 
- contas IIXtornQ do .,.r.. O --vo ..W.. diário do divisaa tri0100Cionaie 
no •rcado paralelo, eat~ • carca de quatorze aUMes de dÔlGHB, 8U9ftO • 
reala paterE:íaUdedea da ..U:da ora cogitada,. pois aa ao --» parte • tal• l'81::Ul'
aoo convergir ao •rcado Inatituclonalizado, podar-se-i contar c.. nova ront. dll 
racuraoa, ao -.o t.p:J • q..111 ostarllo criiJdocs desoatlauloe il evado de divisas. 

A prática dll dop'jeitos ba'lcãrios a1 IKieda eatr.-.gaira já i utilizada a
lxito pr várioe pat_.,, COIKI i o caso de Sutça.. Plaiá rocontemente, tamlill ca..troe 
Pa!sae odot.ar- .sOII'Dlhant. providtJncie, deataclVKb-ae o DtJCGS.80 de sua ~lantaçAo 
1111 Turquia, Boltvla, l'lii:dco • no Uruguai. 

[sU.O. !MisUndo COII BM~~ !dila doada 1989, qJando apresentei o Projeto 
da Lei 1779/89, depola transformado na Projato de Lei Corq,leroentar 225/90, ainda 
~ traaitaç:lo nas Ccalss&a Técnicas da Chra doa Ooputadoe. eo. a ediç:lo "'tla8 l'la
didaS Prcvi.!SÕrias que lnatituir• a I.Jnt e a Plano da !stabilizaçlo Ecor&ica, re
presentei a propo3ta, o qua volto a r azar agol"'a através da prosantli Onande, para 
que ~ Wtitucionallzar dll rorma maia 1 -:-..,ida , atr8\lâs do lei, os dapôsit.oa 
bancárioa • IOada estrangeira. 

·--·-··· ..,--. -.. -"--·-· 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
~~"-;----] ..-,. ------~·.--- . ~ 

I ~ 11/j4 I ~==~~Dl=D=A=P=R=OV~I~SD~R=I=A=N=9=7=3=1:/~9~4============:-~=:::::____j:=~ 
llf-noúoo 

(_-~~~~~----------~--~' L' ____ ~J S.nodor MAURO BENEV!DES . __ _ 
-.---------c=--------c=c-------------···--------------=--C------------------. r 10--- 20·!UIISTI1'UOT ... 30·-- 40- ...... - 90-Mr..rurrowo- I 

r,----------------~~------------------------------, 

ACRESCENTE-SE, ONDE COUBER, O SEGUINTE ARTIGO: 

[. Art. Os riscos das operações realizadas com recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste, com beneficiários loca
lizados' na regiAo semi-árida, bem como com micro e pequenas empresas 
e pcodutores, poderao ser transferidos para o mencionado Fundo.• 

J U S T I F I C A T I V A 

A emenda tem por objetivo abrir novas perspectivas para to
madores de recursos localizados no semi-árido e para micro e pequena• 
empresas, cujas lLmitaçOes de garantias inibem sua dinamizaçao e 
obrigam os b~ncos administradores a reduzir suas aplicações a essa 
4rea e a esses segmentos produtivos. 

[ 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L 
MfDIQA PROVIS0BIA N9 731 I 94 

l 

c"'···~ L-c_~_.,_,____-""""_"::-~::~ __ L..__ ..... _ ... =-:1_·· --....~· ·• 
---------------------~-----~---~~---~----------, 

~ACRESCENTE-SE, ONDE COUBER, O SEGUINTE ARTIGO: 

! "Art. At! a promulqa.çao da Lei Complementar de qUe trata o art .. 
192 da Conatituiçao Federal, os recursos financeiros relativos a pro
gramas e projetes de carAter regional, de responsabilidade da UniAo, 
serAo depositados em suas instituições regiÕnais de crédito e por 
elao aplícados.• 
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J U S T I F I C A T I V A 

Sabe-se que grande parte dos recursos da Uniao, uma vez 
berada pelo Tesouro Nacional, para programas e projetes, tem seus 

.pósitos dispersos por vasta rede de agências bancárias, inclusive 
instituições financeiras privadas. 

Quinta-feira 8 8349 

li
de-· 
de 

Ora, essa dispersão de depósitos em muito dificulta não ape
nas o acompanhamento e o fluxo dos recursos públicos, ~~~ sobretudo o 
controle efetivo de seus gastos. 

Por isso, se recolhidos e depositados exclusivamente nas 
instituições federais, confo~e determina a Constituição, tornam-se 
mais simples e mais eficazes seus mecanismos.de con~role. 

Certamente, essa providência interessa também aos 
· do Plano Real, pelos seus desdobramentos sobre o controle 
de pagamento. 

r-

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l 

INCLUA-SE, ONDE COUBER, O SEGUINTE DISPOSITIVO: 
I -

obj~tivos 
dos meios 

-·-.-··1 
.. 

/ .. Art. As atividades prioritárias de relevante interesse para o de
senvolvimento econOmico e social da~ regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, financiadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Fi
nanciamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, terão tratamento favo
recido, inclusive quanto ao retorno dos créditos deferidos, de acordo 
com os limites e critérios definidos pelas instituições financeiras, 
de que trata o art~ 16, .. caput•, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 
1989-" 
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J Q S T I F I C A T I V A 

Os Fundos Constitucionais de FinanCiamento do Norte, Nordes
te e Centro-Oeste sao instrumentos especificos de fomento as três ·re-
giões mais pobres do País. · 

A presente emenda tem por objetivo assegurar a eont~nuidade 
das_ ~ções de !omento baseadas nos mencionados Fundos, cuja eficácia 
tem sido reconhecid~ por todos os segmentos da sociedade. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L J 
R;~· 7;] I"' -ME-P-!D_A_P_R_OV_!_Sil_R_!A-NQ-73-17/-9t~"""-- l 
'--'r--"""""'II:...J!IIW.=IIt.LU.B""-----'----'-------'1 L' _w_-_· ___,-1 Lsenadar MAIIFW BfNfVIDfS . . ____ _ 

"I' ---=-----==------=o-'·· .. ··~=--=------, . 10- 20-......:m...- 30··-.C.010& '40--- 90_:, ... \I'TITun'IYOGI..aU4. I 

C"'""~ cL·--,----·_· __ .J._ __ -_~_··_·========-·~_.,_-_-_-_-_rl_ -_ -_-_·_·~-·~-· --l 

ACRESCENTE-SE, ONDE COUBER, O SEGUINTE ARTIGO: 

•Art. - AB operaçOes de crédito contratadas junto As inatituiçõe 
financeiras oficiais, com recursos oriundos dos Fundos Constitucio 
naia de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e com cláusu 
la de atua1izaçAo pela TR, passam a ser atualizadas pelo IPC-r. 

Par4grafo ~nico. Os contratos firmados sob a égide desses Fundos 
com data anterior a vig6ncia desta Lei, poderao ser repactuados c 
cl4usula de correç!o ~netária pelo IPC~r, &ediante acordo· entre a 
partea.• 

--· -- ··'-··- ··--·--··-. 
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JUS TI FI CATIVA 

o. Fundoa constitucionais de Financiamento do Norte, Nordea 
te é Centro-Oeate foram criado• para promover o desenvolvimento da 
reqi6ea .. ia carente• do Pais, por meio da oferta de recur1o1 par 
financiar oa aetores produ~ivos dessas 4reas. 

A Taxa Referencial - TR tem sido contestada como indexado 
daa operaç&ea de cr,dito, atf mesmo nas regiões mais desenvolvidas d 
ta1a. eapecialmente quando se trata de apoio ~diticio ao setor pri 
Mrio. 

·A presente emenda justifica-se, dessa forma, pois garantir 
aoa ~o.adorea de cr6dito dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
.. ci~aaenta conatituidos por mini e pequenos produtores rurais e in 
duatriaia,, reconhecidamente mais carentes e~vulner4veis, encargo• fi 
aanceiroa m&ia condizentes com as atividades por eles exercidas. 

APRESENT~ DE EMENDAS- l 

~-----------------------------, 
tnclua·••• onda co~bar, u• Artigo com a seguinte redeçAo: 
Att. ~ •• • No cllc~la daa exigibilidades da aplicaçlo em cr6dito ru

ral doa racuraoa calc~lados soPra o saldo médio diirio das rubricas 
contlbaia.aujaitaa ao recolhimento compuls6rio, as institui;aes fi

nancalraa incluirAo os dap6aitos oriundos das pessoas jur!dicas de 

dirai~e p6bl1co.~em co•o as autarquias, rundaçaes, empresas públicas 
• locia~oea da economie mista. 

JUSTIF"ICATIVA 

-to• 1 aatabilizeçao di mo1d1 nacional, como d•corrlncia da ia
plant~;la do Plano tconO•ico, deverá haver um aumento do volu•e da 
dap6a1toa i viata, com conaeqülnte aumento das disponibil~dadea de 
racur•oa .. p~r:~ P. financiamento à agriculttJra, co11 esse ronte q1.1e pode 
proporei·on•~~ recureaa • custos mais baixos, já que nA o aprese~ta Cu!, 
t.oa. r~nanceiroa de captaçlo. 
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Entretanto, a implantação ·do Plano E.conôm1co - em sua fase ini-

cial - prev§ uma substancial elevação dos juros reais, o que 

incompativel com a atividade agrícola. 

seria 

Dessa forma,' é de todo interessante que se ampliem mais ainda 

as dotaç~es oriundas dos depósitos à vista, capazes de permitir um 
11 mixn de tàxas de juros mais compatível com a atividade agropecuária. 

O que a Emenda propõe é exatamente permitir o aumento dessas 

dotações, através "da inclusão dos depósitos públicos- no cálculO da:s 

exigibilidades da aplica.ç.l:lo em crédito rural, o que até hoje, 1=10r m.e, 

tivos não explicados, nAo era praticado, com inegável restriçAo de 

recursos ã agricultura e ganhos indev·idos às instituições finar:tc.ai• 

ras oficiais. 

r 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS J 
EMENDA A MEDIDA PROVISÓRIA NO 731 9 O.E 25/H/9~ 

o.I'No;NT...:.C, 

j' 1063-3 ] 
r 4 ::J· .toe><l'l ... 

[ii!!~·'-""] _ '-C--'9'-'-;'-';~· _____ ·_-·_~·_-_,~--__--__--'-r---__--__-_-____ .:.z...~----·_--_··_:=1 _ _; 
"1·----------------~--------------------, 
1 Inclua-se: onde couber, um artigo com a seguinte redação; 

i 
' 

Art. - Até maio de 1995 deverá ser mantido,Rpela au.t.arid&de rnonet.! 

ria, o valor parcer~_tual vigente em primeiro de :julho __ de 'f994, da eXig,i 
bi!ida~e de aplicação em crédito rural, dos recursos calculados sobre 

o saldo médio diário das rubricas contábeis sujeitas ao recolhimànto 

compulsório nas instituições financeiras integrantes do·Sistema Nacio• 
nal de Crédito Rural. 

JUSTIFICATIVA 

Com a estabilização da moeda nacional, come decorrência da impla~ 

taçio do Plano Econ8mico, deverá haver um aumento do volume de dapósi• 
t'os à vista, com conseqÜênte aumer.to d~s disponibilidade~ de recursos 
para õ financiamento à agricultura, com essa fonie que pode propor~io

nar recursog a custos mais baixos, já que não apresenta custos fina~

ceiros de captação. 

Entretanto, a implantação do PlanÕ Econ8mico ~ em sua fase inici• 

al prevê uma substancial elevação dos juros reais, o que será incompa
t!yel com a atividade agrícola. 
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Cessa forma, ã de todo interesean'te que se ampliem maia ainda as 

dotaç6as oriundas dos dep6sitos à viste, capazes da permitir u• "mix" 

de taxas da juros mais compat1v•l com a •tividade agropecuiria, assim 

como sa assegurem recursos financeiros suficientes pare o financi•••n· 
to das !l&fras. 

O que a (mend• propõe é axatamanto permitir o aumento dessas dot~ 

çí5es, p1Úa proibiçlo da que, durante a safra 94/95, o Conselho l'tonet, ... 
rio Nacional possa reduzir o percentual da aplicaçlo obrigat6ria em 

crédito rural dos recursos· oriundos dos dep6aitoa à vista .. 

EMENDA ADITIVA 

MEDIDA.PROVISORIA N2 731, DE 
25 DE NOVEMBRO DE. 1994 

Adite-eC. onde couber, no Capitulo V da MP 731 um artiao com 
a &eeu1nte redaçAo: 

Art ..•• ,_ Até o limite de 
liquido da~ alienaçOea poderà. 
utilizado pa~a capitalizar o 
Variacõe~ Salariai~l ob~ervado 
lei. 

20% (Vinte· Por cento). o produto 
a critério do Poder Executivo, eer 

FCVS (Fundo de Compeneaçao de 
ainda o diepo8to no Ar~. 33 de~ta 

JUS'IIFICATIVA 

A ~!tua~~c do FCVS ~ tio critica~ t~o danosa e tão explosiva 
q~~~~o e divida mobiliária do Tesouro. Nac al. 2 uma 
opo~u~iiad~ de se. iniciar a reeolucão eetrutur problema. 
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EMENDA ADITIVA 

MEDIDA PROVISOR!A NQ 731. DE 
25 DE NOVEMBRO DE 1994 

Adite-~e onde couber o aesuin~e artigo: 

Art ..... -Na conversão de _v~lorea con~ratuai~ para o Real~ 
quando se fizer neeeseária a aplicac&o prévia do reajuet~mer.to e 
o contrato determinar a utilizac~o de indi~ee de preços ou custo 
com defasaeem. assim entendidoe quando o reajuste for ea1culado 
através de indices dos meses anteriores aos da apresentação da 
propo~te e da aferioão, a repactuação deverã prever para a 
conversão~ obrigatoriamente. o uso de indicee relativos aos 

· :P:óprios meses ~em qualquer deiaeagem . 

.JUST!F!CAT!VA 

Dieeiplinu a conv•r•ãc de valcreo guo:>éo o• L:s utilizedos 
:ore:. ó.efa~edce et:. relao&.o ace even-coe. /""~~.~ 

~~~ 
-fJEp_ JO~ 

PP?. - BA 

Medida Provisória n° 731 de 2S de novembro de 1994 

Emenda .Aditiva 

IDclua-oe cmde couber: 

• Art. As operações de aédito rural para os produtos alimentares contempladoo pela 
Polldea de Oorantia de Preçoo Mlnimos- PGPM, para mini, pequenos e médioS modutQrea 
rurail, nu opera~ de investimento e custeio, serão corrigidaS, a partir de 1° de julho de 
1994, pelo lnciK:C de _preços recebidos pelos produtores (IPR);· apunulo pelo 1'-. 
~em cada regiiodo 1'"-Ú-.. 

f 1° ·As op;raçOcs de comercializac;ão para os produtos e belleficiários referidoo DO c:aput 
serlo C<Jrri8idas de acordo com a evolução da correç!o dos preços miDimos do proc1uto --f 2" - As tazu de juros incidentes sobre oo connatos de crtdito rural de que nata este 
artiao seria capitalizadas semestralmente em ümites que não poderão ultra_.-os túYeis 
m&!loo de rentabilidade dos produtos financiados nas regiões respectiYas, fixados pelo 
Minilt&io da AsricuJtura, Abastecimento e Reforma Agrária. 

Dezembro de 1994 
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Uma das reivindica~ dóis" produtores rurais cbama-se cquival!ncia em produto noo 
contratos de financiamento ri.uaL A despeito de todo o Clebate cui torno do tema, 
especialmente sobre os mecanismos de 1\mcionamento desta sistemàtica, o priDcipio báico 
~ que a cmreção do custo dos financiamentos reflita a evoluc;ão da recdta llllférida pela 
atMdade, no sentido de viabilizar económica e financeiramente este actor da economia. 

Não há dúvidas de que tal sistemática envolve a destinação de subsídios ao sewr de forma 
selctiva em termos do porte do produtor e tip:» de produto, como é feito em todo o mundo 
desenvolvido, .cujo dimensionamento deverá constar no orçamento púbJH:o r forma 
traDSparente. 

De aoordo com esta MP os financiamentos agrfco!l!,s serão ootrigidol pela TR - sobre a 
qual o Superior Tnbunal de Justiça. na súmula n• 16, jli se pronunciO~ no lleDtido de'que a 
TR nlio pode = utilizada como índelaldor no cn!dito rural, enquanto que oo preçoo 
mfnimos não serão indexados, certamente ocorrerá mais um tfcscasamemo entre a 
cmreção dos financiamentos OIIIÍCO!as e a evolução dos preçoa tiÚIIÍDKJI, "'P""Í"Imente 
para os pequenos e médfus prodUtores rurais que, cm gemi; alio atingem o preço miDimo. 

Ademais, é preciso estabelecer um limite na apli~e das taxas de juros incidentes no 
cmlito rural; além de serem capitali2adas seDleSil'lllrilnte. Niio podemos manter as tuas 
atuais (6%, n%), que, no contexto de um plano de cstabilizac;ão da moeda, ~ntam 
Dfveis elevadíssimos, inviabilizando a arivídãde ~ Nossa emenda utiliza como 
padmctro a rentabilidade dos produtos financiados. 

Por ií.ltimo, muitos arguinentas serão dados no sentido de que o indexador aqui propoato 
ainda miO é devidamente coletado, bem como o limite máximo de taxas de juros toma..ae 
inviável para o sistema financeiro. Ora. um plano que pretende nrevolucioDBI" a prooomia 
bmsileira precisa implementar c aperfeiçoar os seus mecanjsmos financeiroL 

Neste sentido, esta emenda visa estabelecer regras minimas tanto para a corn:oio doo 
financiamentos, como p313 a incid!ncia dos juros, iniciando-se pelOs produtos da cesta 
bá5ica, para mini, J>CCI.ucnos e médios prodUIOres rurais, o que pode ser ampliado na 
medida cm que se constga dimensionar o volume de subsídios ou eqUalização a ser apticada 
de acordo com a [onte de captação. 

MEDIDA PROViSÓRIA N• 731. de lSdenovemorode 19114. 

Dlsp;Je sobre o P/4nO RaJJ. o SFstem. Monet4do 
NdCion81. esr.Jbel«t! .rs regr.rs " amdlçtit!s fM1Z 
~emifiSM> do REAL " os aitérios pua -
dds obrl~ p.u;r o REAL e d.f outr.Js 
pro v-. 

EMENDA AD!IIVA 

lnclua·se. onde couber, o seguinte artigo: 

Quinta-feira 8 8355 
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• Art. Os valores das tabelas de venclmenros. soldos e salários e as 
tabelas de cargos em comissão. funções de confiança e gratificadas dos 
servkfores p(lblkos civis e mUltares da União serão conigidos, em I 2 de 
julho de 1994. pela apllcaçàO de pe~antual de reajuste suftcien,.. para que 
os valores em Rui correspondam, no mínimo, ao valor médio apurado 
en~ março de 1993 e fevereiro de 1994. convertendo-se os respec:tlvos 
v~. em cada~. pela URV do IJJtfmo dia do mês." 

p !S!lRCAÇAQ, 

A Lei nv. 8.880, que Instituiu a URV. agora convertida em Real ao 
determinar a canvers1o dos saf.trios dos servidores pela média, revogou. explicitamente. 
a lei salarial em vigor. Assim. consolidaram-se as perdas veriftcadas nos meses de Janeiro 
e fevereim de 1994, responsAvels por lD'T1a reduç.Jo do salário real dos servidores. em 
URV. da ordem de 40 %. A presente emenda visa a~ à necessidade de 
recompcsiç.lo destes saUrios. J.i extremamente defasados,. de modo que possam 
enfrentar. com perdas me:nores. os ineseS que se colocam entre a entradc1. em vigor do 
Real e a data base da ca~. 

MEDIDA PROVISóRIA N 101 731. de 25 de novembro de i9"J4. 

~sob/e o Pfdl10 Re.V. o Sis«tma ~uno 
lWcJoniú. ~ .u ;egr<JS e cont:JJp:Jes p.u.J 
em.fss,fo do REAL e as critérios parct COf1'lleiStlo 
das obrfgdÇiles p.uil o REAL e d.f outras --· 

EMENDA ADITIVA 

Inclua--se, onde couber: 

'Art. • O art. 28 da Lef n. 8.880. de 1994. passa a vigorar com a seguinte 
reclaç.Jo< 

~- 28. Os valores das tabelas de V'efldmentos, soldos e ~ e as 
tabelas de li.Jnç6es de conftanç.1 e gratificadas dos servidon!S pObllcos civis e 
milita= da Unl.k> ser.lo ~em 1• de janeiro de 1995, e o oeromtual de 
reaJuste a ser apUcado será o suftdente para que os valôres em Real 
correspondam, no mfnimo, ao equivalente em URV verificado para o ~ de 
janeiro de 1994. obServand"""" 
.a) na hipótese de a aplk:açiiO do previsto no ·caput" implicar mznento'da 
lblha de pagamento superia ao crescimento da receita Uqulda do eJQ!fC!do, 

Dezembro de 1994 
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o percentual de reajuste será subsdtukfo pelo fndlce couespoudente ~ 
awnento da receita lfqukla. no mesmo perfodo; 

Quinta-feira 8 8357 

!=R 
b) na hipótese de. aplicado o previsto no 'caput", verlftcar-se reduç.lo do 
indlce de comprometimento da ~ta Uqulda com a folha de pa~ 
em relaçãq ao lndice médio de comprometimento apurado no ano de 1994 • 
apllcar-se-.1. sobre os vencimentos, sofdos e sal.trfos, indlce de .awnento real 
conespondente ao percentual nec:essario para que o fndlce de 
cqmprometfmento retome Aquele patamar; 

. J 

\' 
c) para efeito do disposto nesta Lei considera-se folha de pagamento 
exclusivamente as despesas com vencimentos, soldos, gratlftaç6es e 
vantagerls -de car.tter permanente. percebidos pelos ~ da 
Administr.aç&o Federal dlreta. autárquica e fundadona!; 
d) para efeii!O do disposto nesta Lei, considera-se como ~I& liquida. a 
receita de Impostos, deduzidas as restituições. os lncendYos fllcaJs e 
subsldlos previamente estabe;iedc;lQ5 em tel e as_ ~ 
consdtuclonaJs. 
e) o índice de vartaç.jo da receita lfqulda será divulgado em .ato confi.U'Itlo 
dos Ministros de Estado da Fazenda, do Trabalho e Chefes do E.:sr..ldo-Maio 
das Forças Armadas e das Secretarias de Planefamento. O!ç.imenlO e 
Cooroenaç.lo e da Admfnlstr3ÇAo Federa! da ~da Rep(lblfa. 

f) a apuração do fndlce de v~ •;~ da receita ltqulda: __ .,. · , ~.~ por 
comiSsão especialmente consttrufda, que .-:n-...~-"' ..-o.O membro<!: 
indicados. cada um. pelos Ministros de _ ..c.,tddoS rv -.!- · ~ 

anterior e dnco membros represenrentes dos :.crvtOores pllbllcos >

de<lgnadas pelo Ministro Cbeie da Secratarla da Administrar-
. medfante indlc;aç.lio das entidades representativas. 
-g) o tndk:e da revfs&o geral fixado na forina dest!! artigo lnçkiu ... - ~. os 
vafon>s vise<'""" ""' dexembro de 1994, n.io computados os A!OjUSb!S 
concedidos '~ a i:ld5e no art. 39, § I • da Constituição federal.' 

, )I !SDf!CAÇiiO · 

A Lei n. · 8.880, de 1994, ao determinar a c.orwersio dos ~ dos 
servidores pela média. revogou. explk:ftamente. a lei saf.1rfaf em vigor. A regr.o destfnada 
a fixar, na data ba5e da categoria (Janeiro de 1995), o fndfce de A!Ojuste a ser apilado, 
precisa ser supemda no ambii!O da dfscússlo que or.a se desenroi.L A emenda pn>p001a 
visa fnslltulr n.gra slmlfar a que vigia na Ler ri. 8.676/93. ·assegur.mcto, na dar& bose. pelo 
menos a repos1çi1o fni!Ogl'al do salário' real · r=bk'··· em janeiro de 1994. cano 
satvaguordo: Pf"SS'V'l-5<! b Tesouro pela flrn!laç.lo des"" réposlç.lo ao !ndfa! do......,,., 
da rec:e1t1. llqulck. Se esSa receita tfquldà. contudo, aumentar em hlclfoe superior .o dA · 
despesa axn pessoal, «<Ibbffza-<;e a ~ de gariho real em fndfce suftdente para 
que o fndtoe de comprometimento se mantenha o mesmo, ou seja. sem ~o 
Te50Ul0 Nadonat, ~ID """'~""' levantado paca lrnpedfr a conces.-> de quaisquer 
aumentOs rea1s aos servidores. 
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00:; . ..::::~6 
MEDIDA PROVISóRIA N2 731. de Z5 de nov~ro de l9Q4. 

Dlsp6e sobre o l'!.1no KaJ. o 5/st=t. -
N«<onnl. esube'ece M regr.u e <:Dnt:IJç6t!:s pw2 
emlss.Jo do REAL e os crill!rios p.u.t ~ 
dds obfiSaçik:s p;u.1 o REAL e d.l ouaas 
~ 

EMfNDA ADiliVA 

"Art. . O art. Z7 da Ld n. 8.8110. de 1994. passa a vlpar com a segtlin., 

'Art. Z7. t assegwado ..,. tr.tbalhadores. obsorvado o disposto no art. Z6, 

no niescia ~---a- do saJMlo r=Jiton .. da.lpl~ 
doart. 19,axn~dosegul""" 
J • eaJculando-se o vMx' dos saliriO$ ~te .a cada wn dos doze meses. 
lmedY.tunen~ ~terlores .l d.HI..f)ase. em URV ou equlvidenlle em UR.V, de 
ocordoccm a dat>.dadlspanlbilldade do ~to ou deeredYo pagunenm: 
u - "PPicando-se. 50Ift o vU>r em URV ou equ~w~en., em URV no rnes 
antl!!dor • c;lotl-bue. o lndk:e necessirlo par& que o valor do ~ seja 
~.a maior valor enconbado na liorma do Inciso I. 
s 1t. ~ ápt~ do disposto ......, anlgo. sem observado o disposto ,_ 
§§ 1'ell'doart.19. 
§ 1!'. ~ hll'6"'se de o valor ~ .. da "PP~ do dlspootD ...... 
anlgo resultar lnl"erlor ao ~ vlgeme no ~ :antl!!dor • data-bue, sem 
mantido o IMior-dois valole,' 

A. Ld n. 8.8110/94, que determinou as regras de """"'"""" ""' URV, ""' 
translilnnada ""'·REAL. n1o _. a ~ das peRias ocon1das no momento da. 
con-•. e qiJo lmpllc.am, 0011fiomoe o caso. em percentual~ a 20 '!&do..-_ A 
llvle ~na data'tiase.PermiUI& a olguns baballladorei.repor estu perdas. moiiS. 
unt gtahde c::ondn.S,ence cont:irluid. ~k:..ado, depet:Kk:stdo do que a Lei lhe$'~· 
~: neste sentido que • praente emenc:La. visa gawttfr, na ~ta--base. pelo menos • 
~ do maior volor em URV \lerltlcodo no ~ de IZ meses . ........,...._ 
resg-o poder «<\\ISSIM>da classe babalhadora.. . 

· · s.adas;_._, '3.0/u)~}1, '"' ,~ :1, 
. c. .. '. v)'i,i,.t,.~ ~)~~.;,, :'P . \,.# • 

1 1 ~- ~si wcrrou"" 
L \À ~ (.l "lll ?t 

Dezembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS LI _____ ·_·_'·_·· .. ··_-... _-_·~_ .. _,-

1- 30/11194 1-MP-731 I 
1- Luiz Salomlo li ,.. """""""' 306 : : l 

1..,_ 111' 11- 1- 1- 1-
Taoo:· 

Aaaceute-se, onde couber, o :reguintc uti3<>: 

• An. A tiiUJo de reposíçio do poder aquisitivo dos trabalhadores em saol. bem 
OOIDQ c!qs, ~Jl!Íl>ÜCOS e ~ bcnefi<:iirios da l'reYidEncia Social. seri c:on<:edido, no 
~ ~ju!hD ~ l!il!li~,up> abooo pocuoiária oquiValcate * ~ IICiliiOIIada'do illdice'de 
_. f'lll URV, ~ pelo Departamento Jntenindical de Fsloristlca e &!Udôs 
Sóeio-Economõmicos-DIEESE". . 

JUSTIFICATIVA 

Dunnte a segunda !Ue do atua1 mo de Esubilizaçlo, em especial nas últimas sananàs 
que anteeederam ao REAL. os pr<ços ~ provocando uma inllaçio acima de 50'.4. 
Ao mesmo .. tempo, oa saJírios tivénm ~· limitado à vuiaç!o da URV, quando. • 
evjdênc:ia úldica. bou\oe inllaçlo inclusilre .. lnOeda ind"""'"'- As perdas salariais 
oa-"•d" ....., periodo de tnnsiçlo funun oonsagradas na M<:dida Provisória. A 
praente emeoda pn:teode diminuir o arrocbo ulariaJ provoaodo por .._,.. poliricu 
c : 011 ihnia' ptetensantentc cstaltiliz:adol · · • · · • 

CIIHl' 

. :1 
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APRESENTAÇÁO DE EMENDAS J 
1- 30/IJ/94 

1- Luiz Salomlo 

1- III 11- 1- 1- 1-

~ onde coobcr, o reguinte artigo e parigralO ÚDÍCO: 

• An.· Os salários dos traballladot<s em gml l!edo roojuslados IUI--· a 
partir de 1• de julho de 1994, pela~ lalllllllada positM do iadioo de PJeçao ao 
Consumidor Rl:ai-IPC-r, ou de qualquer outro que-. substitui-lo, _.. quo
variaçlo ultnpasslr. 5 (<inco) pooiOS percentuai5. 

Parigrafo úoico. Nas respectivas datas-base, os salário&-- ··.., a 
titulo de produtividade, de índice igual ou superior i variaçlo"positiva do l'nldulo -
Bruto•. 

.JUSTIFICATIVA 

. As politicu CICOIIÕmic:U ~ estabilizadons, que têm lido pnlic:odlo ...... 

- - prejudicar os traballwlores, pois ..... ficam i - do -· .... IIDCiooa. tendo em vista os efeitos rocasivos de W. pluos, salário& avilbldco. A .,._ 
emenda pretende inibir o am>c:bo sabriai implicito .. Medida Provisória. 

-""' 

a: 

Dézembro de 1994 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

,....., 30/11/94 I Pt 1 .,. MP-731 

I~ Luiz Salomlo li N"' 1'1 I h lo. 306 

1-)/J 11- 1- 1- 1-

~ ... onde couber, o seguinte migo e parigrafo único: 

• Art. Os 1/llores das tobelu de vencimentos, soldos e solários e das tabelas de 
funções de confiança e gratificadas dos servidores cM5 e militares seria ~ 
IIIIOJIIIIic:amente, O partir da emisslo do real, pela variaçlo ICUIIIUlada posi!M do lndice de 
Preços ao COIISI!"'idor Real-IPC-r, ou de qualquer outro que venha a substilui-lo, _., 
que esta variaçlo ultrlpassar as (cinco) pomos pen:eatuais. 

Parignofu único. Em 1• de jiUleiro de 1995, e a panir dai aos claW-bo!e, os 
saJirios oerlo oorescidos, a titulo de prodl..: Jidade, de índice igual ou superior à ~ · 
positjva do Produto lnlemo Bruto•. 

JUSTIFICATIVA 

~ politicas econ6micu pmeosameme eslabilizadõru, que têm sido pnlieadas ao Brasil 

- )ICll" prejudicar os ttabolhadora, pois ..... fic:am à - do ·-· que sancioDa, tendo em Yist.a os efi:itos roc:essivos de 1ais planos, solários avütados. Em 
panicular, os servidores públíc:os têm seus salários ainda IDiis comprimidos. A .,..-e 
emenda pmeocle iDibir o arrocho salarial implícito aa Medida Provisória. 

Quinlit~feiia 8 8361 
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS l J 
1 ...... 30/11/94 !Pia; \1 MP-731 

... "] 

1-- Luiz Salomlo 

D-' """" 

~'-==
111

======~11=-==='--===='-==='-==~'·:-Tato: 

AcresceniMO. onde couber. o seguinte anigo e Jllll'Ó813f0: 

"Art. A pu6r de 1" de julho de 1994, o salário mínimo será equivaleotc a 
100(~)~. 

l'liágiaf'o úilico - O Álúio milliuio será reajustado automaticamente. 
a pubr clà erílis;lo do REA,L. Í>i'la ~ icíuJ,ulada positiva do Índice de Preços 
.O 'ConSumidor Real -IPC-.; oci de. quOJquer outro que venha a subJiitui-lo. :reznpre 
que esta VlriiÇio ultrapassar a S ( cioco) poliiOS perceotuais" . 

.JUSTIFICATIVA 

A distribuiçlo de """"' no Brasil é das mais jJerversas do IIRindo, coosagrando uma 
situaçio de miséria e fume de sm>de ppte de nossos trabalhadores. É )lR>Ciso · 
vontade politi<a para alierar essa ~- A presente emenda p~ resgatar,. 
embóra modesWncítte,' palie clà diYid& social que se foi acumulando. ao loogo dos . 
aoos c:omo fiulo de i>Oti.ticas ~ ~e estabilizadoras contra o. 
povo . 

...... 

a: 

EMENDA ADinVA Nl 

MEDIDA PROVISÓRIA Nl731, DE IGM 

Aulor: Depulado Francisco DomeiiH 

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo: 

"Arl. O atual Presidenta e os atuais Diretores do Banco Contrai do 
Brasil só podem ser subst~ufdos ou oxonemdos, até o dia 31 de dezembro do 1994, 
por motivo de morte ou por outro motivo de força maior reconhecido previamente 
J18lo Senado Fadoml, no uso da competência que lho conferiu o art. 52, III, d, da 
Const~uição Fedoml. 

-- ..... .,_.,,.,,_,..,~---·. -~-- .,, -,,- ........ .,...._.....,, 
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JUSTIFICAÇÃO 

O problema da independência do Banco Central deva ser examinado no 
contexto da regulamentação do artigo 192 da Const~uição Federal. 

Entretanto. é imperioso estabelecer estabilidade para os atuais Pres~ 
dantes o Diretores para que possam atuar com mais independência na condução da 
polaica monetária, resistindo às pressões que, nesta época da Implantação do plano 
real, virão de todos os lados e ato! mesmo do próprio Governo. 

CONGRESSO NACIONAL 

Quinta·ft•ira -;:.. -_: 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA W. 732, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1994, 
QUE "DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS . (IPI) NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓY>:;~ 
PARA UTILIZAÇÃO . NO TRANSPORTE AUTÔNOMO =:L 
PASSAGEIROS, BEM ÇOMO POR PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA · FÍSICA E AOS DESTINADOS AO TRANSPORTE 
ESCOLAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

< 

·. CONG~SS1StAS < ·' ., ;.·.! ;,.,.; '·'>· · .. o ,, . EMENPASNUMERQS .. ~ 

DEPUTADO PAlJ!-.0 PAIM .......................... 002 .. 
DEPUTADO VALDIR COLA TIO ................ 00 I. 
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I 
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

[ DEPUTADO VALDIR CDLAI'TO i' 1063-3 

,, - ,2'1 ............. ...... 

c-.... ~,1-.---~--·~· ... o)---T---

----------~~----~--------------------, 
1 Inclua-se, no artigo 12, os incisas V, VI, VII a VIII, com a segui~ 

ite redaç~o: 
! 

Art. H! 

~ - Prefeituras Municipais, quando destinados ao transporte escolar; 

VI - transportadores autônomos titularas de autorização, permissã 

ou concessão para exp1or8çào da transporte escolar; 

VII - Prefeituras Municipais~ na categoria de ambulância; 

VIII - representantes comerciais, devidamente sindicalizados ou fil' 

adas a respectiva associação de classe, desde qüa destinem o veiculo 

utilizaç~o na atividade profis~ional. 

JUSTifiCATIVA 

A inclusão dos incises V a ~I visam assegurar às Prefeituras Munici 

pais e aos transportadoras aut8nomos a isenção de IPI na aquisição d 

ve!culos para transporte escolar, banef{cio esse previsto no enunciad 
da Medida Provisória IriaS Qi.i"e- não foi manti-do no seu texto e que tem u 

alcance social muito ~rande, uma vez que uisLm o tran~portes de estudan 

tes. 

A inclusão do inciso _VI I pretende assegurar que as Prefeituras Muni 

cipais Sejam isen"t.-as--dC -IPI na aquisição de ambulâncias, uma vez que, e 
tre as inúmeras demandas de serviço com que se defrontam, sobreleva a d 

assistência à saúde da seus municipes. Nesse sentido, é de extrema impo 

tância a utilização de uma ambulância, para o transporte dos doentes,n3 

s6 dentro do município mas também para levar os doentes mais 9reves par 

os centros maiores. Tais serviços tem como clientela, sem dúvida, a pop 

laçlo de mais baixa renda, mãi;-dependente dos serviço~ púlicos de saúd 

enfim, são inestimáveis os serviços que -uma ambulância pode prestar ao 

Mut"J,icipio. Entretanto, por in_Cr!vel que pareça, as ambulâncias adquir.!, 

das pel~s Prefeituras- Municipais são tributadas pelo IPI. Constitucio

nalmente, a orientação é no sentido de as esferas da governo n3o se 

tributarem mutuamente. E: o que se infere do art. 150, V!, 11 a", da Con!l 

tituiç3o F"ederal. Entretanto, no caso do !PI, as Prefei-turas são con

tribuintes de fato e não de direito, suportando elas o 8nus do imposto 

A inclusão do inciso VIII isentará do !PI os autom6veis,.de passage.!, 

ros quando adquiridos por represãntantes comerciais devidament. sindi-

Dezembro de 1994 
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calizados ou filiados à respectiva associação comercial da classe, da~ 

da gua destinam o veículo à utilização na atividade profissional, al 
cançando assim, os mesmos benefícios concedidos aos motoristas da taxi 

que, a sua sam~lhança, tem no automóvel o seu principal instrumento de 

trabalho. Id@nticas são as dificuldades por que passam esses profis.si,g, 

nais, necessitando renovar o ve!cu!o. O representante comercia! se de

para com um obstáculo pt-eticamente i_ntransponíve1, o·do elevado preço 

do do automóvgl, situação que se agrava, se considerarmos que ele pra

ticamente não tem capacidade de poupança. Além do alto risco que o Pr.s. 
fissional da áraa enfrenta em viagens longas, cem ve!culcs, na maioria 
das vezes, em condições precãrias. 

Cumpre salientar, no entant_o, que o representante comercial não tem 

tido a sorte do motorista de taxi, que ao longo dos últimos anos vem 

sendo Favorecido com a concessão do beneficio fiscal da isenção tribu

tária. 

__.,._ 

t-1iP00'732 

000€<2 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 732, del9 de novembro del994 

EMENDA ADITIVA 

lnclua·se, onde couber, o seguinte artigo: 

~An:. • Fioca isentos do Imposto sobre Produtos _lndu~~d~ _(IPI) os 
utilitários c caminhões de fabricação nacional destinados ao transporte de 
cargas quando adquiridos por motoristas profissionais. na data da publicaç:io 
deSta Lei, exerçam. como pessoas físicas., atividadc de cOndutor autênomo 
de veículo de transporte de cargas devidamente inscritos no Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários de _Bens. 
§ t•. O beneficio prcvl.stO-rlcstC-amgo poderá Ser utiliZado -Uma única vez. 
§ .?:'. ~o caso de falecimentO ou incapaciação do motOrist.:a "'"'...,fisSioDal 
referido neste artigo. sem que tenha cfetivamcnte_ adcp.t.it ~ículo 
profissional: õ-direito será rtansmitida ao cônjuge OU ao hcrdch "\ado 
por esse ou pelo juízo. desde que seja motOriSta profissional -c e 
destine o veículo à mesma finalidade.~ 
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JI tSTIFIÇc\ÇÃO 

:\ \.lc:dida Provisória n .. i32. em seu arrigo !''. visa bencticiar o motorista 
profissional Je modo que po:.-sa adquirir vc:Í(.."tl[O de p.assa~eiros com isenção do IPI. 
destinado à utili7.ação como caxi. 

~o entanto. também os in.otoristas ·protissionais que aruam. como 
autônomos.. no cransponc de cargas. são merecedo.res da oporcunidadc de adquirirem 
veículos para uso em sua acividade profissional. 

Com o objetivo de estender o benefício. apresCncamos a presente emenda. 
sujcíi:ifldo, no entanto, o usufruto da isenção à inscrição do benc:ficíário no RegiStro 
;\l'acional de T ranspon:adorcs Rodoviários dC Bens e às mesmas regras que a Medida 
Provisória esta.bc:.l.ece cm relação aos vcí ' de passeio. - -

F acc ao grande alcance social da proposta.. viabilizando a renovação da frota 
dos mnsportadores autônomos c a melhoria de suas condições de trabalho. reiteramos aos 
ilustres pares a necessidade de aprovação desta emenda. 

PAIM 

CONGRESSO NACIONAL 

Dezembro de 1994 

·-; 

EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N" 736, DE 30 DE NOVEMBRO 
DE 1994, QUE "DISPÕE SOBRE A VENDA DE VEÍCULOS POPULARES". __________________________ , ________ ................ - ....... _______ ,_, __ ., ___ .,, ___ .. ___ _ 
CONGRESSIS:rAS EMENDA N°. 
--------------.. --.--------------------.. ---------.. --.. --.. ------.. ------
Deputado ARNO MAGARINOS 001. 
--------------.. ----· .. -------------·-------------.. ·-----.. ------·-·------------·----

.,.--------- .. CDJO& MOYI$0.,& ---------, 

736/94 

.---------------------~~----------------, 
Deputado ARNO MAGARJNOS 

' 

r--"'"' .. -
1 1892-5 

r,---D-AT•---, r: . .,~·--- .... wu.ro --- •ç11Q 

<)6 1 12-, 941 Lo J único c 1 

Õ ------------------tta'I'O-------------------

Emenda Substitutiva 

Dê-se ao parágrafo único do artigo 3'"' .a seguinte redação·: 
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/ 

• 

"Parágrafo úniCo - O disposto no ~ não se aplica aos casos de sucessão ~ 

Ill2JliJ: ou de execuçlo judicial. mediante autorização do juiz competente; aos contratos de 

alie;,.ção fiduciária em garantia, cujos direitos não poderão ser cedidos ou transferidos sem 

observância do disposto neste anigo; às alienações de veículos que, em razio de sinistro, 

tenham-se convertido em sucata consoante a definição do Decreto o• 1.305, de 09 de novembro 

de 1994, bem como às alienações feitas por segurados a seguradoras, e por estas 

subsequentemente a terceiros,. nos casos de roubos ou limos de veículos que tenham dado origem 

a inc;lenização de seguro", 

JUSTIFICATIVA 

A presente emenda busca estender as exceções colimadas na Medida Provisória, 

para os casos de sinis!ros, que resultam em per.da total do veiculo. 

Nestes casos, pela Emenda, o proprietário ou seu preposto poderá fol'l1U!izar a 

alienação pela venda como sucata. Outro caso não prev;sto na matéria é que diz respeito ao roubo 

ou furto, em que - uma vez segurado o veículo - a seguradora liquida o sinistro, isto é, paga a 

indenização e se sub-roga nos direitos, por força da legislação pertinente e u próprias condições 

da respectiva apólice de seguro. 

Ocorrendo a recuperação do veiculo a pàsteriori, facultar-se-á • Seguradora a 

alienação, independentemente do DTliZO de um ano previsto na Medida Provisória. 
e,,.,,ço de Corn1Ac51111 Mistas 

Pablk:atl!- DCN (Scçh U), de 08112J!U 
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SENADO FEDERAL 

SUMMHO----------------------
1- ATA DA 184" SESSÃO, EM 7 DE DEZEMBRO 

DE 1994 
!.l-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Repúbliat 
- W 375, de 1994 (n• 1.118/94, na origem), de 6 do corren

te, submetendo à apreciação do- Senado o nome do Senhor José 
Nogueira Filho, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo
ma~ para, cunrulati.vamente com a função de Embaixador do Bra
sil junto à República de Cuba. exercer a função de Embaixador do 
Brnsil junto a Antigt!a e Barbuda. 

- N" 393/94- CN (n' I.!Hl'94, naorigerii),-que encaminha 
o Projeto de Lei n° 4,de 1994- CN. que autoriza o Poder Executi
vo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, crédito especial no valor 
de R$ l.IOO.ooo;oo (Hum Milhão e Cem Mil Reais), para os flns 
que especifica. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Justiça 
- N" 1.708/94, de 2 de dezembro de 1994, encaminhando 

informações sobre os quesitos constantes do Requerimento D0 

715/94, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 
1.2.3 - Comunicação da Presidência 
- Estabelecimento de calendário para a tramitação dól'ro

jeto de Lei D0 4/94-CN,_lido no Expediente da presente sessão. 
1.2A - Leitura de Projeto 
- ProjetO de Lei do Senado n' 90, de 1994- Coii!plemen: 

tar, de autoria do Senador Ney Maranhão, que acrescenta disposi
tivo ao C6digo Eleitoral. a fun de permitir a ação rescisória em 
casos de inelegibilidades. 

1.25- Requerimentos 
- N° 958, de 1994, de autoria do S_enador Áureo Mello, so

licito autorização para aUsentar-se do País a partir do dia 13 do 
corx:ente mês, tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Re
pública para participar da Delegação Brasileira à XLIX Assem
bléia Geral da ONU. 

- N' 959, de 1994, de autoria do Senador Josaphat Mari
nho, solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, 
nos dias 8 e 9 do corrente mês. ·a fnn de participar, inClusive como 
palestrante, do XXVI Encontro Nacional de Presidentes de Institu
tos de Previdência. Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.6- Comunicas(ies da Presidência 
- Recebimento do Oficio n• 826, de 2 do eonente, pela 

·qual encaminha o relatório de aplicação dos recursos do Fundo Es
pecial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de 
Fiscalização- FUNDAF. relativo ao exercício de 1993 e ao pri
meiro semestre de 1994, em cumprimento do disposto no art. 6°, 
parágrafo J•, da Lei n'7.7II,de 1988. 

-Recebimento do Aviso n° 510, de 1994, transmitindo cópia 
da Decisão n• 7W94, acompanhada do relatório e do voto que a fun. 
damentam dando conta da ~onãncia dos procedimentos de privati
zeção da EMBRAER com a Iegisleção aplicável à espécie. 

1.2.7- Diswrsos do Expediente 

-SENADOR EPITÁC/0 CAFETEIRA- Imagem do Con
gresso Nacional perante a opiD.ião pública quanto à apresente do 
Projeto de Lei do Senado n° 88/94, que concede, na forma do art. 
48, inciso vm, da Constituição Federal, anistia aos candidatos às 
eleições de 1994, procesSados ou condenados com fundamento na 

Legislação Eleitoral em vigor. Cótieaodo procedimento de realiza
ção de sessão extraordinária sem cOnvocação prévia. 

- O SR. PRESIDENTE - Esclarecimentos ao Sr. Epitácio 
Cafeteira. 

- SENADOR RONAN TffO, como Uder- Coosiderações 
sobre a Lei de Imprensa em tramitação oa Câmara dos Deputados, 
aceroa da ética na politica e do papel do Parlamentar na Democracia. 

-SENADOR JUTAHY MAGAlHÃES, como Líder- Con
siderações sobre alguns dõs pontos abotda.dos pelo Sr. Ronan Tito 
em seu discurso. 

- SENADOR MAURO BENEVIDES, como Uder- Registro 
de pesar pelo falecimento do Ex .Senador General Oscar Passos. 

- SR. PRES!DEN""õ - Associando-se em nome da Mesa, ils 
·Homenagens de pesar à família do Ex-Senador General Oscar Passos. 

- SENADOR NELSON CARNEIRO - TI'l!IlSCOlrso dos _30 
anos do Parlamento Latino Americano. 

1.2.8 - Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n• 91, de 1994- Complementar, 

de autoria do Senador Áureo Mello, que acrescenta dispositivo à 
Lei Complementar n° 64, de 1990, que "estabelece, de acordo com 
o art. 14, parágrafo 9", da Conatituição federal casos de inelegibili
dade, prazos de cessação e determina outras providências". 

1.2..9 -Requerimento 
- N" 960, de 1994, de autoria do SenadorLevy Dias, solici

tandO que sejam considerados como licença autorizada os dias 1, 
3, 4, 7 a 10, 16 a 18, 21, 25, 28 a 30 de novembro de 1994, em ra
zão de compromissos partidários em seu Estado. Aprovado. 
· 1.2.10- Apreciação de matéria 

- Requerimento n• 959/94, lido no Expediente da presente 
sessão. Aprovado. 

1.2.11- Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n' 92, de 1994, de autoria do 

Senador Jacques Silva, que regulamenta o parágrafo I • do art. 102 
da Conatimição Federal. 

1.2.12-Requerimentos ..... 
- N" 961, de 1994, de aotoria do Senador Jutahy Magalhã

es. solicitando a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Resolu
ção n° 110, de 1992, que ''alte:ra o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, e dá outras providências.. 

- N" 962, de I 994, de autoria do Senador Jarl:>as Passarinho, 
solicitando a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei do Sena
don' 133/93, que acrescenta parágrafo ao art. II, da Lei n•7.827, 
de 27 de setembro de I 989, a fim de reduzir a CorreçãO Monetária 
dos Financiãmentos aos Produtos Rurais. 

13-0RDEMOODIA 
-Requerimento n• 861, de 1994, do Senador Eduardo Su

plicy, solicitando, nos termos regimentais, a inclusão em Ordem 
do Dia cio Projeto de Lei do Senado'Il' 108, de 1993, de sna auto
ria, que modifiCa o parágrafo I • do art. 74 do Código de Processo 
Penal para incluir na competência do Tnõuml do Juri o j.llgamen
to de crimes conlra a Administração Pública, o Sistema Financeiro 
Nacional. a Seguridade Social e a Ordem Tributária. AproVrufõ. -

1.3.1- ComunicaçãO da Presidência 
- - -- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 

18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.4- ENCERRAMENTO 
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2- ATA DA 185" SESSÃO, EM 7 DE DEZEMBRO DE tabelecimento de calendário para a su' a::'Útação. 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Pare<eres 
Referentes às seguintes matérias: 
-l'rqjeto de Lei da Câmara n' 85, de 1994, que altera o art. 

73 da Consolidação das Leis do Trabalho, mudando o valor do 
adicional noturno. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 77, de 1994 (n• 1.629-C, de 
1991-na Câmara doo Deputados), que dispõe sobre a tennínologia 
oflcial relativa à hanseníase e dá outras providências. 

-Projeto de Leida Câmara n° 101, de 1994, que acrescenta 
parágmfo único ao art. 846_ da CL T. pata permitir, na aUsêriCia de 
acordo, o julgamento imediato das reclamações de natureza. unica
mente salarial. 

2.2.2- Requerimentos 
- N° 963, de i994, de antoria do Senador Gilberto Miranda. 

solicitando a transcrição. nos Anais do Senado. do artigo intitulado 
V amos exportar .... empregos pelo Correio, publico no jornal "O Es
tado P.e 8..Paulo". edição do dia 1° de dezembro de 1994. de auto
ria do Sr. Affonso HenneL 

- N" 964, de 1994, de autoria do Senador Odacir Soares, so
licitando a tnmscrição. nos Anais do Senado, do aditoiiã.I intitula
do Senso de Oportunidade, do Jornal do Brasil, de 6 CÍe 
no'-:embro do _COirente ano. 

22.3-Comunicações da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidenle da República, da Medida 

Provisória n• 737, de 3 de dezembro de '1994, que diSpõe sobre o 
pxazo previsto no § 4° do art. 2° da Lei n• 8.352, de 28 de dezem· 
bro de 1991. Des~ da Comissão Mista e estabelecimento de 
calendário para a sua tiamitação. · . 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 738, de 3 de dezembro de 1994, que dispõe sobre ai· 
teração da Lei n• 8A90, de 19 de novembro de 1992, com a nova 
redação dada pela Lei n' 8.746, de 9 de dezembro de 1993,-e dá 
outras providências. Designação da ComiSsão Mista e estabeleci
mento de calendário para a sua tramitação. 

. - Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 739, de 3 de dezembro de 1994. que concede novo 
prazo para conclusão do inventário do Instituto Nacional de Assis
tência Médica da Previdência Social-INAMPS, <Xtifito~pela Lei 
n• 8.689, de 27 de julho de 1993. Designação da Comissão Mista e 
estabelecimento de calendário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 740, de 3 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a Nota 
do Tesouro Nacional- NTN e sua utilização para aquisição de bens e 
direitos alienados no âmbito do Prognnna Nacional de Desestatiza· 
-çãe>J'ND, instimido pela Lei n°8.031, de 12 de abril de 1990, consoli
dando as Il01lllaS sobre a matéria conslalltes da Lei n• 8.177, de 1 • de ~ 

llllliÇO de 1991, e da Lei n• 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o 
art. 3° da Lei n° 8.249/91. Designação da- Comissão Mista e estabele
cimenio de calendário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo S~nhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n°741. de 3 de dezembro de 1994, que dá nova redação 
à al:ínea "a" do inciso_ xn do ftrt. 16 da Lei n° 8.490, de 19 de no
vembro de 1992. Designação da Comissão Mista e estabelecimen-
to de calendário para a sua tramitação. · 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 742, de 3 de dezembro de 1994, que autoriza a utili
zação do Prodnto da Alienação do Navio "DOCEV ALE" no sa
neamento fmanceim da Companhia de Navegação Uoyd 
Brnsileiro- LLOYDBRÁS. Designação da Comissão Mista e es-

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 743, de 3 de dezembro de 1994, ':.ue institui a Taxa 
de Juros de Longo Prazo- TJLP,que dispõe sobre a remuneração 
dos recursos do Fundo de Pa.rticipaçãc- !"'~- :-:~E!", d-0 FüuJv de 
Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Ma.rinha Mercante. e_dáou
tras providências. Designação da Com~s..<;ão Mista e e!.iabeleCime~~
to de calendário para a sua tramitaçfu1. 

- Edição, pelo Senlior ~s1.;;, ~ntz dz República, da Medida 
Provisória n° 744, de 3 de dezembn de 1994, ·que dispõe sobre o 
número de cargos de natureza especi 1!. dos cargos do Gmpo-Dire
ção e Assessoramento Superiores e é a~ Funções Gi-ã.tificads.s '!Xis
tentes nos orgãos da Administração F~rai Di...:reta. Aatárqu:.ca e 
Fundacional, e dá outras providênc1as. [.-esignação da Comtssão 
Mista e estabelecimento de calendári< ~ pa..-a a sua rrarrJtação. 

--Edição, pelo Senhor Presidente da Repúbi..ica, da M~~dicfu 
Provisória n° 745, de 3 de dezembro :!e 1994. c;:ue cria a Gratifica
ção de Desempenho e Produtividade- GD? d~ AciviJa.des de Fi
nanças. Controle, Orçamento e Pioiaejamento. e dá outras 
providências. Designação da Ccim.issâo Mísui.-e estabelecimento de 
calendário para a sua tramitação. 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 746, de 3 de dezembro de 1994. que adota medid·' 
necessárias â continuidade do Processo de Implementação ci..:..t i 
nomia de que trata o ait. 4° da Medida Provisória n° 709, de 1 j , ...., 

novembro de 1994, para os Servidores Púlbicos Federals. Deslg
nação da Comissão Mista e estabelecimemo de calendário para a 
sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidenle da República, de Medida 
Provisória n° 747, de 3 de dezembro de 1994, que altera dispositi· 
vos dis Leis n"s 8.829, de 22 de dezembro de 1993; e 8.9il, de li 
de julho de 1994. dispOe sObre enquadramento de setvidores na 
Administração Pública Federal Direta, nas Autarquias e nas Fun
dações, e dá outras providências. Designação da Comissão Mista e 
estabelecimento de calendãrio para a SU4 tramitação. -

....-Abertura de prUo pata oferecimento de emendas aos Pro
jetos de Lei da Câmara n• 77, 85 e 101. de 1994, cujos pareceres 
fonun lidos anterionnente. 

- Arquivamento defmitiv"o dos Projetes de Lei da Câmara 
n• 157/93, 13 e 104/94, em virtude do encerramento do pxazo fixa. 
do no parágrafo único do art. 254 do Regimento Intemo, sem in
tetpOSição do recurso nele previsto. 

2.2A -Ofícios 
_: r>r•s 6% a 698, de 1994, da Liderança do PMDB, na Câ· 

mara dos Deputados, de indicação de membros em Comissões 
MiStas. 

2.2.5- Dis<ursos do Exyediente 
SENADOR NABOR JUNIOR - Homenagem póstuma ao 

ex;Senador e General Oscar Passos. 
SENADOR MAURO BENEVIDES-Solicitando a realização 

de sessão solene em homenagem do ex-Senador Oscar Passos. 
SENADOR JOAQUIM BEATO - Discriminação racial no 

Brasil. 
SENADOR CID &UIÓúl DE CARVALHO, como lider

Posição contrária de S.Ex• ao projeto que propõe o ACOrdo Orto
gráfico entre as Nações de Língua Portuguesa, tendo ell! vista que 
não se pode subordinar a língua, maior expressão cultural de um 
Povo, a fenômenos das diferentes poJXIlações envolvidas. euro
péia, africana e latinas. 

~ SENADOR MAURÍCIO CORRÉA - Despedindo-se do Se· 
nado, já que em breve assumiiá o cargo de Ministro do Supremo 
Tnbunal Federal ' 

SENADOR EDUARDO SUPUCY- Suscitando questão de 
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ordem quanto a designação da Ordem do Diá da sessão extrnordi- Projeto de DecretoLegislativon• 50. de 1993 (n°277/93, na 
nária a realizar-se hoje, após a presente sesSão, tetiêlo em vista a Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outo;ga. 
inclusão extemporânea do Projeto de Lei do Senado n• 88194, que deferida ao SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇAO 
trata da anistia aos candidatos às eleições de 1994, processados ou LIDA.. para expl013r senriço de radiodifusão sonora em onda mé-
condenados com fundamento na legislação eleitoral em vigor. dia na Cidade de BOITa.Z6polis, Estado do Paraná. Apreciação so--

SR. PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem do Sr. brestada em virtude do término do praro:regimental da sessão. 
Ednardo Suplicy. · Projeto de Decreto Legislativo n• 52; de 1993 (n°246/93, na 

SENADOR EPJTÁCIO CAFETEIRA- Recorri:Itdo da deci- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que rei>oVa a concessão 
são da Mesa sobi:e a resposta à questão de ordem levantada pelo outorgada à RÁDIO GRANDE LAGO LTOA. para explorar servi-
Sr. Eduan:lo Suplicy .solicitando seja ouvida a Comissão de Cons- ço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa He-
tit:uição,JustiçaeCidadaniasobreamatéria. lena, Estado do Paraná. Apreciação sobrestada em virtude do 

SR. PRESIDEN'IB_- Resposta ao Sr .Epitácio Cafeteira. término do praro regimental da sessãO. · · · 
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Reitera sua inteqrre- - Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (n°267/93, na 

tação contrãria à da Mesa sobre o art. 169 do Regimento Intemo, Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
no que tange à qnestão de ordem levantada pelo Sr. Eduardo Su- outorgada à PAQUEI'A EMPREENDIMENTOS LIDA. para ex-
plicy. Protestos contra a realização de sessão extraordinária para plora:r senriço de radiodifusão sonora êm onda média na Cidade de 
apreciação do PLS .n• 88194. - Floriano, Estado do Piauí. Aprcciaçãó sobrestada em virtude do 

SENADOR CÉSAR DIAS - Defesa do fortalecimento do término do praro regimental da seSsãO. . ' . . 
sistema cooperativista na agricullllra brasileira. Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308193', na 

SENADOR JOÃO FRANÇA- Premência de solução para o Câmara dos })epntados), qne aprova o a(9 que renova a outorga 
problema de mineração em reservas indígenas, no sentido ~_que o deferida à RADIO CUL TPRA DE TIMBO LTDA.. para explorar 
País possa aproveitar economicamente estes recursos, os tomem serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tim
agente de produção e desenvolvimento, inclusive revertendo-os b6, Estado de Santa Catarina. Apreciação sobreStada em virtude 
em benef'Icios para as próprias populações indígenas. do término do prazo regimental da sessão. · · · 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Obsetvações perti- Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1994 (n• 301193, na 
nente à esdtúxula medida govemamental que libera as importações Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a· coricessão 
de bens de oonsumo pelo Co!:reio. outorgada à RÁDIO E TV T APAIÓS LIDA., para explotar servi-

SENADOR ODACIR SOARES- Comentários a respeitO da ço de radiodifusão de sons e imàgens. (televisãO) iJa Cidade .de 
dois estilos diversos de enfrent.amento da crise Cacaueira. protago.. Santazém. Estado do Pará. Apreciaçãq sobrestadá ein virtude' do 
nizados um pela eficiência do ex·-Govemador Antônio ea'rlos Ma- ténnino do ptaZo regimental da sessão. 
galliães e outro pelo Governo de Rondônia e da Direção da Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1994 (n•29'7193, na 
CEPLAC. . -- · Câmara do~ Depntados), qne •]ll'OV• o ati> que Ou!~ permisSãO à 

23- ORDEM DO DIA FUNDAÇAO Pe. URBANO THIESEN para executar serviço de 
Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93 na radiOdifusão sonora em freqüência modulada, com fms exclusíva

Câmara dos Deputados:), que aprova o ato (ple renova a permissão mente educativOs,-na Cidade de Novo Hamlmgo, Estado do Rio 
da RÁDIO INDEPENDENTE L TDA. para explorar serviço' de ra- Grande do SuL Apl'<'Clação sob restada em virtude do término do 
diodifusão sonora em fteqüência modulada n.i cidade de Lajeado, praro regimental da sessão. 
Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sob restada em virtude Projeto de Decreto Legislativo n• 11, de 1994 (n• 265/93, na 
do término do praro regimental da sessão. . . . Câi!lSr.' dos Depntagos). que aprova o ato que renova a permisSão 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na · outorgada à S.A. RADIO VERDES MARES, para explorar servi
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que·renova a concessão ço- de radiodifusão sonora em freqliência modulada na Cidade de 
outorgada à RÁDIO CAP!NZAL LTDA. para explorar serviço de Fortaleza. Estado do Ceará, Apreciação sobrestada em virtude dO 
radiodifusão sonora em onda média na C'ldade de CapinzaL Estado término do praro regimental da ses$>-
de Santa Cstarina. Apreciação sobrestada em virtude do término Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1994 (n°3!9/93, na 
do praro regimental da sessão. Câmara dos Depntados), qne aprova o ato que outorga permissão à 

Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n•248J93, na FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar 
Câmara dos ~tados). que aprova o ato que renova a permissão se:tViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 

. outorgada à RÁDIO FRATERNIDADE LTDA. para explorar ser- de Sorocaba, Estado de São Panlo. Apreciação sobrestada em 
· viço de radiodifusão sonora em fre.qüencia modulada na Cidade de virtude do término do piaZD regimental da sessão. 
A=s, Estado de São Paulo. Apr<eiação sobrestada em virtude Projeto de ·oecreto Legislativo n• 18, de 1994 (n• 252193, na 
do término-do prazo regimental da sessão. Câmara dos D~). que aprova o ato que renova a concessão 

Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993 (n• 264/93, na outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de 
Câmara dos Depntados), que aprova o ato que renova a permissão radiodifusão sonata em onda média na Cidade de Aragnaína, Esta
da RÁDIO JORNAJJ DO BRASH., LIDA., para explorar serviço do do Tocantins. Apreciação sobrestada em virtude do ténnino 
de radiodifusão sonora em ~&leia modulada na Cidade do Rio do prazo regimental da sessão. 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Apreciação sobrestada em Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1994 (n°254/93, na 
virtude do término do prazo regimental da sessão. Câmara dos Depntados), que aprova o ato que renova a concessão 

Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273/93, na outorgada à TV TOCANTINS LIDA. para explorar serviço de ta-
---câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a pritmissão diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, 

dâ'RÃD!O LITORAL LIDA. para explom: serviço de radiodifu- Estado de Goiás. Apreciação sobrestada em virtude do término 
são soii.ora em freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do praro regimental da· sessão •. 
do Rio Grande do Sul. Apreciação sobnrada em virtude do tér- Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93. na 
mino do prazo regimental da sessão. Câmara dos Deputados). que aprova o ato que :reDOVa a concessão 

--- -- -- -- - ~ - ----- _: __ . -:·.~·-~·--· ... -·-·-·'- --- .. ··---
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ootmgada ã RÁDIO MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA ... codaLi"nguaPOI1llguesa,assinadoemLisboa,em 16dedezembro 
para explOiai serviço de radiodifusão sonora em ooda média na de 1990. ApreciaÇão sobrestada em virtude do tér :iino do ptazo 
Cidade de Botelhos, Estado de Minas Gelais. Apreciação sobres- regimental da sessão. 
tada em viitudedoténninodoprazoregimental da sessão. Projeto de Resolução n° 3, de 1994- CN, que dispõ< sobre 

Projeto de Decreto Legislativo n° 24? de 1994 (n°328/93? na a estrotiua adm.inistrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Câmaia dos Deputados), que aprova o ato que outorga pemrissão à MercosuL Apreciação sob<estada em virtude do término do pra· 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE DO SAPU- zo regimental da sessão. 

, CAÍ pata executar serviço de radiodifusão sonora em frequência Projeto de Resolução n° 122, de 1993, de autoria do Sena-
modulada, com fins exclusivamente educativos.. na cidade de Pou- dor Marco Maciel, que cria a Comissão de Ciência e Tecnologia. 
so Alegre, Estado de Minas Gerais. Apreciação sobrestada em Apreciação sobrestada em virtude do témrino do prazo regimen-
virtude do ténnino do prazo regimeutal da sessão. tal da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 62, de 1993 (11° 268/93, na Projeto de Resolução n° 94, de 1994, de autoria do Senador 
Câmaxa dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão CoutiDho Jorge, que altera o Regimento Interno do Senado Fede
ontmgada à SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL L TDA., pata ex- ral, transformando a Comissão de Educação em Comissão de Edu
piorar serviço de :radiodifusão sonora em onda média na cidade de cação, Ciência e Tecnologia. Apreciação sob restada em virtude 
Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Apreciação Sob restada em vir- do téiiiiÍilo do prazo regimenral da sessão. 
tudedoténninodoprazoregi::nenraldasessão. Oficio n° sn2, de 1994, do Seubor Presidente do Bauco 

Projeto de Decreto Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Celllml, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
Câmaia dos Deputados), que apreya o ato que renova a concessão do Estado de São Paulo. relativa ao pedido de emissão de Letras 
ontmgada à SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE Fmanceiras do Tesonro do Estado de São Paulo- LFT cSP. desti
S/A para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (tele- nadas à liquidaÇão de precat6rios judiciaiS. Apreciação sobresta
visão), na Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Apreciação -so- da em virtude do téiiiiÍilo do prnzo regimental da sessão. 
bl'éstátla em yirtude dO té:aniDo do prnzo regimental da sessão. Projeto de Lei da Câmara 11° 13, de 1991 - Complementar 

Projeto de Decreto Legislativo n° 69, de 1993 (n°3!3/93, na (11° 223/90- Complerilentar, na Casa de origem), que regulamenta 
~dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ã o§ 2" do art. 171 da CoustituiçãoFederal, dispondo sobre a «iição 
RADIO MARIANA L IDA. para explorar serviço de radiodifusão e o processo legislativo das medidas provisórias previstas no art. 
sonora em freqUência modulada na cidade de Mariana, Estado de 62 da Constituição Federal, e dá outras próvidêneias. Apreciação 
Minas ~- Apreciação sobr..tada em viitude do término do Sob restada em viitude ck> ténnino do prazo regimental da sessão. 
prazo regimental da sessão. . Projeto de Lei da Câmaia n° 125, de 1991- Complementar 

ProjeiO de Decreto Legislativo 11° 8, de 1994 (11° 303/93, na (n° 60/89-Complementar, na Casa de origem), que discipima os li
Câmaia dos De_putados). que aprova o ato que renova a ~são mites das despesas com o funcionalismo público. na forma do art. 
outmgada à RADIO. CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA., 169 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada em virtude 
'para exp10131' serviço de tadiodifusão sonora em freqUência modu- do téiiiiÍilo do prnzo regimenral da sessão. 
ladana cidade de Panlo Afonso, Estado da Bahia. Apreciação so- Projeto de Lei do Senado n° 27, de 1991- CompleMentar. 
bl'<Stada em viitude do ténnino do prnzo regimental da sessão. de autoria do Senado< Mansueto de Levor, que regulamenta o § 3° 

Projeto de Decreto Legislativo n°20, de 1994 (11° 266/93, na do art. 192 da Constituição FederaL qu• dispõe sobre a cobrança 
Câmara dos Depotados), que aprova o ato que renova a ~ão de juros reais máximos, e dá outras providências. Apreciação so· 
outmgada à REDE NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO brestada em virtude do tétmino do prazo regimenial da sessão. 
LTDA, atualmente denominada REDE ffiNIX DE COMUNICA- Requerimento· n° 484, de 1994, do Senador Marco Maciel, 
ÇÃO LTDA., pata explorar serviço de Cldiodifusão sonora em fie- solicitando a convoCação do Presidente e do Secretário d,, Conse· 
qüência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do lho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro 
Paraná. -i\Preciação sObrestada em virtude do tétmino do prazo Morelli, Bispo de Doque de Caxias e Douto< Hexbert de Souza 
regimental da sessão. ·· ·- · - -- ·- · (Betinho), P""' prestar, perante o Plenário do Senado Federal, os-

Projeto de Decreto Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na clarecbnentos sobre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, es
Câmara doJ Deputados). que aprova o ato que renova a permissão pecialmente nas regiões mais pobres. e apresentar as sugestões e 
da FM. RADIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., medidas que o órgão proporá ao Seubor Presidente da República. 
para explorar serviço de radiodifusão sonOia em freqiiência moda- com vistas a enfrentar tão grave questão. Apreciação sob restada 
lada na Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. Apreciação em VÍrtllde do tétmino do pxazo regimental da sessão. 

· -sobrestada em virtude do término do prazo regimental da sessão. Requerimento 0° 858, de_l994, do Senador Eduardo Suplí» 
Projeto de Decreto Legislativo n° 26, de 1994 (n°344/93, na cy. solicitando_ a inchlsão em Ordem do Dia elo Projeto de Lei do 

~dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Senado n° 95. de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre a divulga
RADIO CAMPOS DOURADOS FM LTDA. pata explorar servi- ção dos principais devedores junto à Secretaria da Receita Federal, 
ço de Cldiodifusão sonora em freqilêucia modulada na Cidade de ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e Caixa Econôrrd-
Medianeira.., Estado do Paraná.. Apre<:iação sobrestada em virtude ca Federal e dá outras proVidências. Apreciaçã9 sobrestada cm 
do té:rm.ino do prazo regimental da sessão. ---- virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 39, de 1994 (n° 296/93, na Requerimento n° 860, de 1994, do Senador Eduardo Supli-
Câm:na dos Deputados). que aprova o ato que outorga permissão à cy, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
RÁDIO SERRA NEGRA FM LTDA., pata explorar Serviço dera- - Senado n° 349, de 1991, de sua autoria, que extingue dis]iosiçõcs 
diodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade de Aherosa, legais que assegurun a prisão especial. Apreciação sobresroda 
Estado de Minas Gerais. Apreciação sobrestada em virtude do em virtude do término do prazo regimental da sessão. 
ténninodoprazoregi::nentaldasessão. Projeto de Lei da Cãmara n° 151, de !992 (n" 1.002, na 

Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1994 (n° 222192. na Casa de origem), que dispõe sobre a extinção da contribuição sin~ 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Ortográfi- dica! a que se referem os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis 
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do Traballio, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1 o de maio de 3.2.2- Requerimentos 
1943 e dá outras providências. Apreciação sobrestada em virtude - N" 965, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 
do témJino do prazo regimental da sessão. · · solicitando ao Senhor Mínisti'o de Estado da Aeronáutica, infar-

Projeto de Lei do Senado n° 83, de 1994, que-prorroga a vi- mações que menciona. 
gência.da Lei n• 8.199, de 28 de junho de {991, revigorada pela - N"966, de 1994, de autoria do Senador João Rocha. soli
Lei n• 8.843, de !O de janeiro de 1994. Apreciação sobrestada citando ao Senhor MiDistro de Estado da lntepção Regional. in· 
em virtude do término do prazo regimental da sessão. fOIID.ações que menciona. 

Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 30, de - N" 967, de 1994, de antoria do Senador João Rocha. soli-
1991 (n• 3.107/92, naquela Casa), que regulamenta a profissão de citando ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, inf011llllções 
ortoptista e dã outras providências. Apreciação sobrestada em que menciona. 
virtude do témJino do prazo regimental da sessão. - N" 968, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 

Projeto de Lei da Câmara n• 248, de 1993 (n• 4332, de solicitando ao Senhor Ministro de Estado Cbefe da Secretaria de 
1993, na Casa de origem), que regulamen<a o § 3• do art. 8° do Ato Assuntos Estralégicos da Presidência da República. infoxmações 
das DispoSições Cons_titu_ciona.is Transitórias, dispondo sobre are- que menciona. 
paração de natureza econômica. Apreciação sobrestada em virtu- 3.2.3 -Oficio 
de do término do prazo regimental da sessão. - Do Presidente da Comissão Mista de Planos, Olçamentos 

Projeto de Lei do Senado n•73, de 1991, de autoria do Se- Públi= e Fiscalização, encaminhando o OficioGLPI'B/94, daLide
nador Jutaby MaiaJhães, que dispõe sobre isenção do imposto de rança do PTB, no Senado Federal, de snbstiruição de meinbro, onde
renda para bolsas de estudos de médicos residentes e remuneração raçado àquela Comissão e Dão ao Presideme do Sem.do Fedexal. 
de estudantes em estágio para complementação de esbldos univer~ 33 '='""-ORDEM DO DIA 
sitários. Aprcàação sobrestada em virtude do término do prazo ~ Projeto de Lei do Sanado n° 88, de 1994. de autoria do 
regimental da sessão. Senador Jacques Silva e outros Srs. Senadores. que concede. na 

Mensagemn• 314, de 1994 (n• 899/94, na origem), de 24 de forma do art. 48, inciso vm. da Constiruição Federal, anistia aos 
outubro do com~te ano. pela qual o Senhor Presidente da Repú- candidatos às eleições de 1994, processados ou condenados com 
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor V AL- fundameD1o na legislação eleitoral em vigor. Aprovado após pare
DIR RIGHETfO, para exereer o Cllfllo-de Ministro Togado do cer de plenãrio, favoráveL tendo usado da palavra os S1lh Mansne
Tribunal Superior do Trnbalbo. Apreciação sobrestada em virtu- to de Lavor, Alfredo Campos e Cid Sabóia de Carvalho. 
de do término do prazo regimental da sessão. - Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 88/94, 

2.3.1- Comunicação da Presidência Aprovada. A Câmara dos Deputados. 
-Convocação de sessão extraonlinária do Senado Federal a - Projeto de Lei do Senado D0 90, de 1994. (}ue ·acrescenta 

realizar-se hoje. às 19 horas e 10 minutos. com Ordem do Dia que dispositivo ao "C6digo Eleitoral. a fim de pennitir a açio rescis6ria 
designa. em casos de inelegibilidades. Retirado da pauta nos lel:llloS do art. 

2.4- ENCERRAMENTO _c_[75, "e", do Regimento !ntemo. 

3.- ATA DA 186" SESSÃO, EM 7 DE DEZEMBRO DE 3.3.1-Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1994 3.4- ENCERRAMENTO .. . .. 

3.1- ABERTURA 
3.2- EXPEDIENTE 
3.2.1- Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado n° 93:, de 1994. de autoria do 

Senador Jutahy Magalhães. que 11dt. nova redaçãó á.os arts. I o e 7[) 
da Lei D0 8.727. de 5 de novembro de 1993. e prorroga o prazo 
previsto em seu art. 15". 

4-ATOSDOPRIMEmOSECRETÁRIO 
- :... N"'7 e 8,de 1994 

5 -ATO DO DmETOR-GERAL 
- N" 144, de 1994 
6-MESADmETORA 
7- LIDERES E VICE-ÚDERES DE PARTIDOS 
8-COMPOffiÇÃODASCO~ES~ 

Ata da 1843 Sessão, em 7 de dezembro de 1994 
4" SesSã6Legis1ativa0tdinária, da 4~Legis1atura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Júlio Campos e da Sra. Júni.a Marise 

ÀS lO HORAS E 30 MINUTOS, ACHA.'>f·SE PRESENTES_ 
OS SRS. SENADORES: 

Garibaldi Alves Filho - Gilberto Mir.mda-:- Guilheime Pali;neira
Humberto Lucena,- Hydekel Freitas:.. Irapuan Costa Júnior- Jac
ques Silva - JarlJas Passarinho - João Caimon - João França -

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Aluízio- Bezerra - - João Rocha- Joaquim Beato- Jônice Tristão- Josa:Pbat MariDbo 
Amir Lando -Antonio Mariz- Aureo Mello- Carlos Patrocínio- -- José Eduardo - José Ri eh a - Júlio Campos- Júnia :Marise- lu
César Dias- Cid Sabóia de Carvall.J- Coutinho Jorge- Edoardo taby Ma~ães- Lavqisier Máia- Levy Dias- Luremberg Nunes 
Suplicy - Epitácio Ca~eteira - Esperidião Amin- Flaviano Melo- . Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Márcio Lacetda-
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Man;o Maciel- Marluce Pinto - Mauricio Con-êa- Mauro Bene~ 
vides - Meira Filho - Moisés A 'trio- Nabor Júnior- Nelson Car
neiro - Ney Maranhão- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derli -
Raimundo Lira - Reginaldo Duarte - Ronaldo Arngão - Ronan 
Tito-Roy Bacelar. 

A SRA.. PRESIDENTE (Júnia Marise)- A lista de presen
Ça acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo mlme
ro regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 • Secretário prooeder:l à leituxa do Expediente-
É lido o seguinte - -- ~ --- -

EXPEDIENTE 

MENSAGENSDOS~HOR 
PRESIDENTE DA REPUBUCA 

SUbmetendo à deliberação do Se711:J.CÚJ Federal a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N" 375, DE 1994 
(N" L118, na Origem) 

Senhores Membros do Senado Fedem!, 
De confonnidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o disPosto no art. 56.§ r•, do Regula
mento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1 • de outubro de 1986, 
no art. 39, iilciso I, alínea a, e no art. 40 do Anexo_ I ao Decreto n° 
99578, de 10 de ontubro de 1990, submeto à apreciação de Vos
sas Excelências a escolha, que ~"'jc- fazer. dq ~enhor José No
gueira Fllho, Ministro de Primei:a Classe, dâ. Caneira ·de 
Diplomata, pata, cunrulativamente com o caxgo de Embaixador do 
BiaSil junto à República de Cuba, exen:er o cargo de Embai'~'"' 
do Bruil junto a Antígua e Barbuda. 

Os méritos do Embaixador José Nogueira Fílh. _ que n1o indu
ziram a escolhê-lo pata o desempenho dessa elevada função, constam 
da anexas infomtação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brnsília, 6 de dezembro de 1994.- Itamar l!ranco. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Embaixador José Nogueira Filho 
São Paulo/SP, 4 de setembro de 1937. Filho de José No-

gueira e Eneida Villaça Nogueira. · 
11Proficiency Certiflcate in English ", Universidade de Mi-

. - chigan, 1955. . - . 
Bacharel em Ciências Jurldicas e Sociais, Faculdade Católi-

cadeDireitodeSantos/SP,1960. - _ . __ _ 
Diplomado em L{ngua Francesa._ As~_ociação de Cul~ _ 

FianCO-Brasileiia de Santos/SP, 1961. 
CPCD,IRBr, 1962/63. 
Examinador da Prova de Questões Intema_cimlai~ Contem

porâneas, do Exame Vestibular do Instituto Rio- BianCO. 
198811989/1990. -

Ap!icador da Prova de Questões I;>.ternacionais do CAD, 
IRBr, 198911990. 

Membro da Banca Examinadora do CAE, lRBr, 1990. 
Presidente da Banca Exaroinadoxa do CAE. IRBr, 199Q/91. 
Tercell:o Secretário. concurso, 20 de janeiro-de 1964. 
Segundo Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1966. 

Primeiro Secretário. merecimento? 1° de janêirO de 1913. 
Conselheiro, merecimento, 19 de maio de 1975. 
Mirustro de Segunda Classe, merecintento, 12 de junho de 

1978. 
Ministro de Primeixa Classe. merecimento 16 de dezembro 

de 1986. 
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, 1964. 
Subchefe da Divisão dos Estados Americanos, 1973n 4. 
Assessor do Miniatro de Estado das Relações Exteriores, 

1974/75. 
Coordenador de Assuntos Políticos do Gabinete do Minis-

tro de Extado das Relações Exteriores, 197_6n9. 
Chefe do Departamento da Europa, I 986188. 
Chefe do Departamento das Américas, 198&'90: 

Subaecretário-Geral, substituto, de Assuntos Politicos Bila
terais, I 988/90. 

Chefe do Gabinete do Ministro de Estado das Relações Ex-
teriores, 1990/91. 

Secretário-Geral de Controle, 1992. 
Secretário de Controle Intemo, 1992. -

Fort-au-Prinee, Encarregado de Negócios, a.i., 1964. 

Panamá., Terceiro Secretário, em Missão Transitória. 1966. 
Genebta. Delegação Permanente~ Cllefe do Sexviço de Sele.-

ção de Imigrantes,1967. 
Genelmi, Delegação Pennanente, Segundo Secretário, 

1967Jé9. 
Buenos Aireo. ~•gundo Secretário, 196911 !r"'. 
Bueno Aires. Primeiro Secretário. 1973-
Wasbington, Ministto-Cunselheiro.l97911983. 
Washington, Encarregado d,· N~o&"ios, 3.i. 1983. 

Lisboa, Ministro-Cunselherro.1983/1985. 
Lisboa, Encarregado de Negócios, a.i. 1984/1985. 
Havana, Embaixador.1993. 
Comissão de Reforma da Carta da OEA, Panamá, 1966 

(Assessor): 
_ LV Conferencia Intetparlamentar, Teerã, 1966-(Memt: .)< 

Delegação do Congresso Nacional). 

xxn Sessão da Comissão Econômica da ONU pata a Euro-
pa, Gen<......_ 1967 (Observador). -

XXX Sessão da Conferencia J,rtemacional da Instrução Pú
blica, Genelmi, 1967 (Membro). 

XXXTI Reunião do Conselho do Bureau Internacional da 
Educação, Genebxa, 1967 (Delegado). 

I Sessão do Grupo Permanente dos Produtos Sintéticos e de 
Substituição da Comissão de Produtos de base da Confen!ncia das 
Nações Urudas sobre o Comércio e Desenvolvimento, (UNC 
TAD), Genebxa,l967 (Delegado-Suplente). 

XXIV Sessão das Partes Contratantes do GATI, Genebxa, 
1967 (Mamb!:P) •. 

Conferência das Dezoito Nações sobre Desannamento 
(ENDC), Genelmi, 1967 (Membro). 

- - ni Sessão da Conferência da ONU negociadora do Acordo 
· IntenÍacionai do Ca.Ca.u,Geiielml. !967(Meinbro). 

VI Sessão da Comissão Consultiva dos TtabaJhadores Inte
. -lectuais, orr, Genebxa, 1967 (Membro). 

XL V Reunião do Comitê Executivo do Burean Intemacio
nal da Educação, Genebxa 1968 (Delegado). 

Sessão do Comitê Consultivo e Cii:ntífico, ONU, Genebxa, 
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1968 (Membro)-
Missão do CIME, Washington, 1%8 (Representante). 
Conferência da ONU sobre o Açúcar, Genebra, 1%8 (Dele

gado). 
CLXJX, CLXX e CLXXJI Sessão do Conselho de Adminis

rração da OIT, Genebra, 1%8 (Observador). -
LI e LII Conferências Internacionais do Trabalho, Genebra, 

1967 e 1968 (Membro). -- -
VII Sessão da Junta do Comércio e Desenvolvimento. 

UNCI'AD, Genebra, 1968 (Delgado-Suplente). 
Conferência dos países Militarmente não-nucleares. Gene~ 

bra, 1968 (Membro). 
Reunião de Consulta sobre o Cacau.e Chocolate do ''Codex 

Alimentarius", da Organização das Nações !Jnidas para Alimenta
ção e Agriculnna (FAO), Memtreaux, 1968 (Delegado). 

XLn e XLIV Sessões do EXOSOC, Genebra, 1967 e 1968 
(Observador). - --

Reunião do· Comitê Consultivo do Cacau, Genebra, 1968 
(Delegado). 

xvn, XVIII e XIX Sessões do Comitê Executivo do AC
NUR, Genebra, 1967 (membro) e 1968 (delegado). 

xxvn. xxvm e XXX Sessê!es do Conselho do CIME, 
Genebra, 1867 (membro e delegado-suplente) e 1969 (Delegado). 

XV, XVI, XXI, xxn, XXVll e XIX Sessões do Snbcomitê 
de Orçamento e Fmanças, CIME, Genebra, 1967 (membro), 1968 
e 1%9 (Delegado). -

XXIX, XXX e XXXIII Sessões do Comitê Executivo do 
CIME, Genebra, 1967 (membro e delegado-suplente) e 1969 (De
legado)-

Gmpo de Trabalho criado pela Resolução 429 do Conselho 
do C!ME, Genebra, 1969 (Membro). 

Vll Sessão do Comitê de Produtos de Cacau e O.ocolate do 
"Codex Alimentarius" da FAO, Genebra, 1970 (Membro). 

Vll Reunião dos Ministros da Saúde da bacia do Piata, Bue
nos Aires, 1971 (Delegado). 

Reunfão do Gmpo ele Peritos do Projeto A-4 (Nave~o), 
Buenos Aires, 1972 (Delegados) - - -

Reunião do Gmpo de Peritos do Projeto A-5 (Interconexão 
Rodoviária. Fexroviária e de TelecomunicaçõeS), BUenos .Aires, 
1972 (Delegado). 

ill Reunfão da Comissão Técnica ad boc para o Projeto A~ 
(Integração Energética) da Ata de Santa Cruz de La Siena, Buenos 
Aires, 1972 (Delegado). , 

I Reunião do Gmpo de Peritos em Crunplementação de 
Áreas Limítrofes, Buenos Aires, 1972 (Delegado). _ 

ll Reunião do Gmpo de Peritos do Projeto A-7 (lctiologla), 
Buenos Aires, 1973 (Delegado). 

llReunião do Gmpo de Peritos do Projeto A-5 (Infra-estru
ttna de Til!IlSportes), da Ata de Ptmta de! Este, Buenos Aires, 1973 
(Delegado). 

IV Reunião do Gmpo de Peritos do Projeto A-4 (Navega
ção), Buenos Aires, 1973 (Delegado). 

Reunfão do Comitê Intergovemamental Cooadenador dos 
Pai ses da Bacia do Prata, Assunção, 1973 (Assessor). 

Reunião do Gmpo de Trabalho sobre Cartograf'Ja, Buenos 
A.ires,l973 (Delegado). _ 

XV Reunião de Consulta de Ministtos das Relações Exte
riores dos Pafses Memitros do Tnllado Intenunericano de Assistên
cia Reciproca, Quiio, 197 4 (Delegado). 

Reunião de Cllanceleres do Continente, Washington. 1974 
. (Assessor). 

Comitiva do Encontro Presidencial Brasil-Paraguai, Campo 
Gnmcle (M1).1974 (Membro). 

Comitiva do Encontro Presidencial Brasil-Paraguai - Foz 
doiguaçu (PR), 1974(Membro). 

IV Sessão do Comitê de Recutsos Naturais, ECOSOC, Tó
quio, 1975 (Delegado). 

Comitiva do Presidente da Repóblica em sua visita oficial 
ao Uruguai, Rivera, 1975 (Membro). 

Comitiva do Ministro das Relações Exteriores em sua visita 
oficial ao Peru, 1975 (Membro). 

Comitiva do Presidente da República em sua visita oficial 
ao Par.tguai, Assunção, 1975 (M=bro). 

Comitiva Presidencial por ocasião da visiia do General-de
Exército Alfredo Stroessner, Presidente do Pamguai, a XXXVII. 

Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Gnmde, 
Mato Grosso, 1975 (Membro). 

Comitiva do Encontro Presidencial Brasil-Peru- Tabatinga, 
1976 (Membro). 

Reunfão Regional Preparatória da Conferência da ONU so
bre Água, LinJa, 1976 (Delegado). 

Comitiva do Ministro-de Estado das Relações Exterioras em 
sua visiia oficial a Washington, 1976 (Membro). . 

Comitiva Presidencial por ocasião das solenidades do des
vio do rio Paraná- Fozdoiguaçu, 1978 (Membro). 

Conferência das Nações Unidas sobre água, Mar de! Plata, 
1977 (Delegado). 

Negociações Tripartites sobre Itaipu e Cozpus, 1977179 
(Delegado). 

Comitiva Presidencial em visiia of!cial ao México, 1978 
(Membro)- . . . . . .. . . . . . 

Comitiva Presidencial em visita oficial ao Uruguai, Monte
vidéu, 1978 (Membro). 

IV a Vlli Assembléias Gerais da OEA, Atlanta, 1974, Was
hington, 1975, Santiago, 1976 Gnmada, 1977 e Wasbington,l978 
(Assessor)-

XXX a XXXIII Assembléias Gerais da ONU, Nova Yodc:, 
1975 a 1978 (Assessor). 

IV a X Reuniões de Cl:lanceleres da Bacia do Piata, 1971, 
Assunção, 1972, Punta dei Este, 1974 Buenos Aires, 1975, COcha
bamba, 1976, Brasflia, 1977, Mar De! Plata e Ptmta Dei Este, 1978 
(Delegado). 

X Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS - Brasilla, 
1986 (Subchefe). 

IX Reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia- Brasilla, 
1986 (Snbchefe). ·· · 

ll Reunião da Comissão Mista Brasil-Finlândia de Coopera
ção Econômica, Brasilla, 1986 (Snbchefe). 

Xni Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileiia de Coo-
peração Econômica- Brasilia, 1986 (Snbchefe). 

Posse do Presidente de Portugai, Lisboa, 1986. 

Comitiva na Visita Presidencial a Portugal, 1986 (Membro). 

Visiia de Trabalho a Berlim (RDA), 1986 
' ~ Vlli Rennião da Comissão Mista Brasil-Hungria, Budapes

te, 1986 (O.efe) 
Visiia de Trabalho a Praga (Tcbecoslováquia), 1986. 
I Reunião de Trabalho da Comissão Mista Brasil-Suécia, 

Estocobno, 1986 (Cllefe). 
V'JSita de Trabalho a Copenbaque ~inamarca), 1986. 
V'JSita de Trabalho a Moscou (URSS), 1986 
XII Reunião da Comissão Mlata Brasil-Tcbecoslováquia 

Brasília, 1987 (Snbcbefe). 
Encontro de follow up da Reunião da Comissão Mista Bra-
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si!-Hungria- Brasília, 1987. riname, 1989 (Membro). 

Encontro de follow up da Reunião da Comissão Mista. Bra- Comitiva -do Presidente José Samey, na visita oficial à 
si! Suécia de Cooperação Econômica, Industrial e Tecnológicas Guiana, 1989 (Membro). 
Brasllía, 1987. lii Reunião de Ministro das Relações Exteriores do Tmtado 

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Paises BaiXos de Coo- .. de Cooperação Amazônica, Quito, 1989 (Subchefe da Delegação). 
peração Econõmica e Industrial, Haia, 1987 (chefe). · · · V Reunião ordinária dos 'Chanceleres do Mecanismo Per-

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Austria de Cooperação manente-de Consulta e Concentração Politica - Ciudad Guayana, 
Econõmica e Industrial, Viena, 1987 (chefe). Venezuela, 1989 (Delegado). 

Consulta Comerciais com a RDA, Leipzig, 1987. Reunião de Cltanceleres do Mecanismo de Consulta e Con-
XN Reunião da Comissão Mista Tento-Brasileira de Coo- cent:ração Política com seus homólogos da Comuilidade Européia 

peração Econõmica, Munique, 1987 (chefe). - Gr.wada!Espanba, 1989 (Delegado). 
X Reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia, Bucareste, Comitiva do Presidente da República nas cerimônias de posse 

1987 (chefe). do Presidente AndrésRodriguez- Assunção, 1989 (Membro). 
Vll Reunião da Comissão- Mista Bcisil-Polônia, Varsóvia, Missão Especial que representou o Senhor Presidente da 

1987 (chefe). Repliblica nas solenidades de posse do Presidente Alfredo Felix 
IX Reunião da Comissão Mista Bnisíl-Iugoslávia ~ Bmsília, Cristiani Burl<aro, de El Salvador, 1989 (Membro) 

1988 (Subchefe). ' Reunião Técnica de Alto Nível do Mecanismo de Consulta 
Vlii Reunião da Comissão Mista Brasil-Bulgária - Brasília, e Concentração Politica- Lima, 1989 (chefe). 

1988 (chefe). · _ __ __ _ _ Reunião dos Chanceleres do Mecanismo de Consulta e 
n Reunião da Comissão Mista do Acordo deCooperação Concentração Politica- Cartagena/Colômbia, 1989 (Delegado). 

Amaz.ônica Brasil-Colômbia- BraSília. 1988 (chefe). - ll Diálogo de C.banceleres da América Latina e do Caribe-
Comitiva Presidencial.no encoritro entre os Presidentes José Cartã.gena/Colômbia. 1989 (Delegado).- -

Sarnéy e-Ja)'me Lusinchi êm S~o Luís (MÃ) e Trombetas (PA) . R~ão Sobre Integração Energética- Buenos Aires, 19-89 
1988 Membro). (Delegado). · 

Comitiva- do Ministro de Estado das Relações Exteriores. na III Reunião de Presidentes do Mecanismo de Consulta e 
visita oficial aos Nórdicos, 1988 (Membro) .. c . _. .. Concentração Politica-, Ica!Peru, 1989 (Delegado). 

Vll Reunião da Comissão Mista Brasil-ROA, Berlim. 1988 Encontro dos Chanceleres do Mecanismo do Canadá -
(chefe).Posse do Presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner, Alv- NÓva Yorl<, 1989 (Delegado). 
sunção, 1988. __ _ _ Reunião dos Chanceleres do Mecanismo de -Consulta e 

Reunião técnica preparatóra da Cópula Presidencial do Concelilração Politica-"Nova Yorl<,l989 (Délegado). 
Grupo dos Oito- Buenos Aires, (Chefe da Delegação). Encontro dos Chanceleres do Mecanismo da Comunidade 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, na Eui:opéia- Nova Y orl<. 1989 (Delegado). 
visita oficial a G~etown. 1988 (Membro). Comitiva do Presidente da República em sua visita oficial 

IV Reunião ministerial oromma do Grupo dos Oito, ceie- ao Equador, 1989 (Membro). 
brada ã margem da XLlii ANGU, Nova Y orlc, 1988 (Cltefe de De- · Reumão de Cúpula Hentisrerica- São Joséc1989 (Delegado). 
legação)~ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ Comitiva do ~idente da República em sua visita ao ·p..:..-.t.-

Reunião presidencial do Mecanismo do Grupo dos Oito :.: guai e à Argelilina, 1989 (Membro). 
Pllnta dei Este. 1988 (Delegado). ReuniãO Brasil-EU A sobre questões Internacionais e Regia-

Comitiva Presidencial na visita Oficial do Presidente José nais de Interesse Mil ruo- Wa_shington. 1989 ·(Par~.jcipitnte ). 
Samey à Argentina, 1988 (Membro). IV Reunião de Consultas B):3Sil-Canadá sobreAssuntos Pc-

Missão Especial que representou o Senhor Presidente da Repli- liticos Ottawa.l989 (Chefe). 
blica nas solenidades da posse do Presidente Carlos Salinas_ de Gorta_- · Reunião Conjunta de Chanceleres. Ministros da Fazenda e 
ri,dosEstadosUnidosMexicanos-México, 1988(Membro) Economia dos Países do Mecanismo de Consulta e Concelilração 

Comitiva do Ministro de Estado das RelaçõeS Estei-iores em Poüuca·- Bueno Aires, 1989 (Delegado). 
encontro com o Ministro das Relações Exteriores do Paraguai, por Comitiva Presidencial no Encontro de Fronteira Brasiii Ar-
ocasião da-posse do novo Diretor-Ger.tl Paraguai, por ocasião da gentina- Foz do Iguaçu, 1990~ 

. posse do novo Diretoc-Geral paraguaio da Itaipu Biiiãcional- Foz Reunião Técnica de Alto Nível do Mecanismo de Consulta 
do Iguaçu, 1989 (Membro). .. e Concentração Politica- Lima, 1990 (Chefe). 

· · lii Comissão Mista Bmsileiro-Peruana de Cooperação Missão especial às Cerimônias de posse do Presidente d~ Hon-
Amazônica- Brasília, 1989 (chefe)- duras, RafaelLecoardoCallejas- Tegucigalpa, 1990 (Mernbn:,;. 

XIX Reunião &'Chanceleres dos Países da Bacia do Prata- Comitiva do Presidente José Samey à posse do Presidente 
Brasília, 1989 (Delegado)- Luiz Alberto Lacalle- Montevidéu, 1990 (Membro). 

ITI Reunião da Comissão Mista Brasil-Tri:Qidad & Toba_go- Comitiva do Presidente José Samey à posse do Presidente 
Brasília, 1989 (Chefe).· . . do Cltile, PatricioAylwin- Santiago, 1990 (Membro). 

Comitiva do Presidente da RePúblicas à-R&ii:llão dos Pres.i- Reunião dos Chanceleres do Mecanismo de Consulta e 
dentes dos países amazônicõs do âmbito do Tratado de Coopera~ Conceniração Política- México, 199o (Í>elegado ). 
çãoAmazônica- Manaus, 1989 (Membro). . Reunião de Cúpula sobre Entorpecentes- Londres. 9-4-90 

m Reunião da Subcomissão Brasil-Uruguai para o Desen- (Delegado). -- - -
volvimento das Áreas Fronteiriças- Brasília, 1989 (chefe). VI En"'ntro Grupo do Rio/CEE - Dublin'Irlanda, 1990 

ITI Reunião da Subcomissão para o Desenvolvimento con- (Delegado). 
junto de Missão Especial à posse do Presidem e Carlos Andrés Pé- I Enconu-o Grupo do RidEuropa Oriental- Budapeste, 1990. 
rez, da República da Venezuela, Caracas, 1989 (Delegado). ComitiVa do senhor Ministro de Estado na visita de traba-

Comitiva do Presidente José Samey; ila Visita <?fi~ial ao Su- fuo a Washington, 1990 (Meiilbro). 
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Comitiva do Senhor :tvlinistro de Estado na visita oficial a 

Buenos Aires, 1990 (Membro). 
Reunião de Alto Nível do Grupo dos 15 - Kuala Lumpur, 

1990 (Delegado). -
Comitiva do Setlhor Ministro de Estado nas visitas oficiais 

a Pari> e Lisboa, 1990 (Membro). 
ComitiVa do Senhor Presidente da República na visita ofi

cial a Bueno. Aire>, 1990 (Membro). 
Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita oficial a 

Santiago, 1990 (Membro). 
Comitiva do Senhor Presidente da República da Venezuela. 

emSantaElena<loUairen,1990(Membro). ·· --
Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita oficial a 

Roma, 1990 (Membro). 
Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita oficial a 

Tóquio, 1990. 
Comitiva do Senhor Presidente da República a XL V Ses-

são da Assembléia-Geral das Nações Unidas - Nova York.. 
1990. . ·- .. 

Comitiva do Senhor Presidente da República - Oipula 
Mundial da Criança. Nova Yorl<, 1990. · 

Comitiva do Senhor Presidente da República na visita ofi-
cial a Praga, 1990. · · 

Delegação do B.-.sil a IV Reunião Pre:;ídenCial' do Grupo 
do Rio- Caraca>, 1990 (Delegado). · 

Comitiva do Senhor Presidente da República na visita ofi
cial a Portugal, 1990. 

Comitiva do Senhor MiniStro de Estado na visita oficial a 
A>mnção, 1990. 

Comitiva do Senhor MinistrO de Estado no Enconrro do 
Grupo do Rio/CEE. Roma, 1990. · -- · · - -· 

Reunião do Grupo do Rio sobre a crise no Golfo Pérsico. 
Cara=, 1991. . 

Comitiva Presidencial na viagem à Antártica~ 1991. 
Comitiva Presidencial ao Encontro de Fronteira com Uru

guai Artigo>, 199!. 
Reun.iã.O sobre Meio Ambiente- México, 1991. 
Comitiva Presidencial - Assi.Datura Acordo lnlegração 

ConeSui-A>runção, 1991. · - · 
Comitiva do Senhor MinistrO de Estado nas visitas de Tra

balho a Londre> e Genebra, 1991. 
Reunião do Grupo Rio-CEE (Luxemburgo) e COMER-

SUR-CEE (Bruxela>), 1991. · 
Vi>ita de &tado a Madri, Comitiva Presidencial, 1991. 
Visita de Estado a Estocolmo e Olso, Comitiva Presiden

cial, 1991. 
VISita de &<ado a Wa>bingtoo, Comitiva Presidencial, 1991. 
Visita do senhor Ministro de Estado das Relações Exlerio

. resaGenebraeBonn, 1991 (comitiVaofi.ciãl). 
- Visita do >enbor Ministro de E>tado da> RelaÇÕ<» Ext<:ôo-

res a cabo Verde, 1991 (comitiva oficial). 
Visita do Senhor Ministro de &tado da> Relações Exterio

res a Pequim e Seul, 1991 (comitiva oficial). 
Visita de Estado a Angola, Zimbãbue, Moçambique e Na

mibia, Comitiva Presidencial 1991. 
Comitiva do Senhoc..Presidente da República à XL VI Ses

>ãodaANGU,Nova Yorl<, 1991 (Delegado). 
Visita do Senhor Ministro de Estado das Relações Exterio

res a Teetá e Caire, 1991 (comitiva oficial). 
Reunião Presidencial do Grupo do Rio, comitiva oficial, 

Cartagena, 1991. 
VISita de Estado à Itália, Comitlv a Presidencial, 1991. 
Comitiva Presidencial, Agência Internacional de En~rgia 

Atômiea, Vwna, 199!. 
Profe»or de Inglê> do Cenlro Cultural Brasil-E>tado> Uni

do>, em Santo., 195311955. 
Redator- Revisor da Câmara Municipal de São Vicente. 1°-

3-58 a 6-3-60. 
Diretor-Getal da Bolsa Oficial de Valore:; de Santo>, de 7-

3-60 a 31-1-63. · 
Assessor do Gabinete Civil da Presidência da República 

(Subcbefta Para A»Unto> Parlamentares), 1964' 1967. 
Repre.entante do Ministério da> Relações Exteriores junto à 

Itaipu Binacional1976a 1979; 1990af992. 
Membro do Conselho de Administração da Itaipi:J -Binacio

nal, 1988 a 1990. 
Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicen-

te, 1959. 
Membro Honorário do Instituto Genealógico Brasileiro. 
Membro conespondente do Instituto SaÍlnllirtiniano do BrasiL 
Ordem do Rio Branco Gtã-Cruz, B;rn.sil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, BrasiL 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficíãl~-Brasil. 
Ordein do_ Mérito Naval Comendador Brasil. 
Ordem do Mérito da> Forças Axmadas, Comendador, Br.lSiL 
Medalba Mérit<> do Pacificador, Ministério doExéicito BrasiL 
Medalba Mérito Santoo Dumont, Ministério da Aeronãuti-

ca, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré,MfuíStério da Marinha, Brasil. 
Medalba Lanro Müller, MRE, Bra>il 
Medalba Marechal Rondon (Socíedade Geográfica Brasilei

ra), Brasil. 

Colar de João Ramalbo (Instituto Genealógico Bra>ileiro ), 
Brasil. 

Ordem do Mérito da Ordei:ri Soberana e Militar de Malta, 
Grii-Cruz. 

Ordem do Infante Dom Henrique, Grii-Cruz, Portugal. 
Ordem Nacional do Mérito, Grii-Cruz, Portugal 
Ordem do Libertador San Mottin, Grã-Cruz, Argentina. 
Ordem "AI Merito"? Grã-Cruz, Equador 
Ordem De Mayo, Grii-Cruz, Argentina. 
Ordem"Bemardo O' H,iggjns" Grã-Cruz,Cbile. 
Ordem Nacional do Mérito? Grã-Cruz, Paraguai. 
Ordem ao Mérito da República Italiana, Grã-Cruz. 
Ordem de Cristo, Grande Oficial, Portugal. 
Ordem de I.abel a Católica, Grande Oficial, Espanha. 
Ordem "AI Mérito por Serviços Distinguidos "Grande Ofi-

cial, Peru. 
Ordem da Águia A21eca, Grande Oficial, México. 
Orde_m FranciSco Miranda, Grande Oficial, Venezuela. 
Ordem da Honra da Palma, Graude Oficial, Suriname. 

. Ordem do Condor do> Andes, Grande Oficial, Bolivia 
Ordem do So~ Coinendador, Peru. 
Ordem de São Carl~. Co_utendador, Colômbia. 
Ordem de Michel e George, ComendadOr, Reino Unido. 
Ordem Nacional do Mérito da França, Comendador, França. 
Ordem de Homayon, Cavaleiro, Irã. 
Ordem da Coroa, Cavaleiro; Bélgica. 
Ordem da Coroa de Carvalho, Cavalheiro, Luxemburgo. 
Ordem da Solidariedade 1\aliana, Cavaleiro, Itália. -
(Gilda Maria Ramos Guimari:esJ- -··- · · . 
Cbefe do Departamento do Serviço Externo 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

_-_De Encaminhamento de Projeto de Lei, nos seguintes termos: __ 
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MENSAGEM N" 393, DE !994-CN 
(n" 1.110/94, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacionai. 

Quinta-feira 8 8377 

Nos termos do artigo 61 da Constitu~ Federal, submeto à elevada +!itençlo de 
Vossas Excelências. acompanhado de Exposiçlo de Motivos dos Senhores Ministtos de Estado 

Chefe da Seaetaria de Planejamento, Orçamento e Coorde!laÇio da Presidencia da R.epdbllca e do 

Meio Ambiente e da Amazõnia Legal. o texto do projelO de lei que .. Autoriza o Poder Executivo a 

abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor dO Ministttio do Meio Ambiente e da AmazOaia 
Legal. crédito especial no valor de RS 1.1 00.000.00. para os fins que especifica'". 

Brasilia. 5 de dezembro de 1994. 

- . .:Pfi*.Ht- nz.~ 

EM ll<TERMII'ISTERJAL :\'. 04SJSEPLA'õ-PR!MMA 

Brasilia. OS de dezembro de 1994. 

Excelentissimo Senhor Presidente da RepUblica, 

O Ministerio do Meio Ambiente e da Amazõnia Legal ~ MMA. solicita abertura de cridito 
especial no valor de RS t. 100 000.00 (um nulhão e cem mil reais), em favor do Instituto Brasileiro 
dO Meio Ambiente e cios Rea!rsos Naturais Renov3.veis - IBAMA • 

2. AtravCs do Decreto n"''98.524. de 13 de dezembro de 1989, foi criada a Reserva Biológica de 
Pedra Talhada. bem como foi declarada de utilidade pUblica. para firiS de desapropriaçlo. a ire& 
destinada a abrigâ-la. na divisa dos Estados de' Alagoas ·e Pernambuco. com uma extensio de 
4_469,0875 ha .. na quaJ se situa importante- area remaneseente de Mata Atlintica no Nordeste 
brasileiro. com relevantes caracteristicas especificas; na qual vêm sendo desenvolvidos trabalhos de 
conservação. c~m apoio de entidade suaça de meio ambiente.. hã. mais ôe quatorze anãs. 

Entre as vanas propriedades inclusas na Reserva. destaca-se uma que. segundo levantamentos 
do Instituto "Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovi.veis - IBAMA em 
cooperação com o insntuto Nacionai_d,_e CoiQnizaçio e Reforma Agrãria - INCRA e o __ ~ituto de 
Terras de . ..\lagoas - ITER.~ representa cerca de 61% da 3rea. com 2.746 ha de extensão. 
estrategtcamence locahzada na parte central cuja. desapropriação toma·se prioritária. tendo em vista 
a integridade daquela area de proteçào ambienral. 
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4 Em 5 -de abril " lente ano. o INCRA. jumamente com o IBAMA. avaliaram a citada 
propriedade. incluindo <~::~":"3 nua e benfeitorias, pelo totai correspondente a RS 1.100.00.00 tum 
rru!hào e cem mil reais I. -

Rele". a considerar aue a autorização para dcsapropríaçio por utilidade pübliêa. outoNada nos 
termos da legislação esp....""CCfica. pelo metlClonado Deaero n° 98.524189. vence no prõximo dia 13 de 
dezembro 

ó Devido a tais circunstãncm. .:onsideradO que_õ_MMA e o IBAMA nlo possuem c:rêditos 
orçamentarias especdkos para o atentiimento da despesa ém questlo. fiz--se necessiria a aprovaçlo. 
em carater de urgencia. de lei para abertura de credito especial correspondente. 

7 Para cobenura do credito em pauta.. tendo em vista seu carãter meritôrio, estio sendo 
oferecidos. em compensação. recursos oriundos do cancelamem:o parc:ial de dotações orçamenWias 
consignadas a Administraç.ão Oireta do MMA: 
8 Cumpre informar que o Crédito está de acordo com o art. 43, § 1°, inciso m. da Lei n° 4.320. 
de 17 de 1113J"ÇO de 1964. obedecidas os prescrições do ut. 167. inci5o V. da Constituiçlo. 

9 Nessas condições. submetemos à consideraç!o de Vossa ExcciCncia as anexas minutas de 
Projeto de Lei e de Decreto. que visam efenVai a-abertun. do referido crédito especial. 

Respeitosamente. 

' 
/.' ·?/ --

'BENIVERAS 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria 

de Plahejamento. Orçamento e Coordenaçlo 
da PrcsidCncia da RepUblica 

,í-<Cf ...,_ 
HENRIQUE BRANDÃO CÁ VALCANT< 

Ministro de Estado do Meio Ambiente 
e da Amllzõnia Lqpl 

ANEXO.\ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N" 048 SEPLAN
PRI MMA. DE 05 . DE DEZE~mRO DE 1994 

i. Alternativas existentes às medida oa altM tos: 
I - Não hã outro projeto do ExeaniVo sobre a materia e nem o.nra possibiJ'dade ele 

lsolucào do problema ·--------------------' 

Dezembro de 1994 
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.a. Custos 

RS l 100 ···,.\\l,OO 1 um milhão e cem ntil reais) 

\lecessidade de evttar que o decreto acima referido perca seus efeitos. bem como 
! ate:1..:er no corrente exercido o pagamento do compromisso supra mencionado. 

Os 1mpactos sobre o meio ambiente são positivos. no sentido de proporcionar ao 
IBA\.1A o atendimento de relevantes compromissos li!llldos a sua ire& de atuaç!o. 

7. Síntese do na~f_(JO-ó"'io iuridico: 

PROJÉTO DE LEI · n• 04, de 1994-CN 

Autoriza o Poder Executivo a lbrir ao 
O!çamtuto Fiscal da Uniio. em favor do 
MiDistáio do Meio Ambieatec da
Legal. ~to copocial 00 - de R$ 
LIOO.OOO.OO. para os fiDs que especiíoca. 

O CONGRESSO NACIONALd=c!a: 

Art. 1" Flca o Poder Execulivo autorizado a abrir ao Orçameuto Fdc:Ol da Uniio · 
(Lei n• 8.933. de 9 de novembro de 1994), em favor do MiDist6io do Meio Ambiellre e da 
Amazllnia Legal. crtdito cspc:cial no valor de R$ 1.100.000.00 (um milhlo c cem mil reais). para 
atender .t. programaçlo constanre do Anexo I. 

Art. 2" Os recursos ne=sirios l execuçlo do disposto DO artigo mtaior ccnorlo l 
contá de anulaçio pan:ial de dotações constan,.. do Anexo ll desta Lei 

'"" Art.. 3• Em deconencia da abertura do presente m!cllto. fica alterada a rec:eila do 
Instinno Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Nanam Rellcmlveis. cons:t1Dte do Anexo m 
desta Lei 

Art. 4., Esta Lei entra em vigor na data de sua publiCICio. 

Brasilla. 

Quinta-feira 8 8379 
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AVISO 

DO MINISTRQ DA JUSTIÇA 
NV 1.708194~ de 2 de dezembro coaente, encaminhando in

fonnações sobre os quesitos constantes do Requerimento D0 715, 
de 1994, de autoria do Senador Gilberto Mjxanda-

As infonnações foram encaminhadas, em cópias ao :requerente.. 
O Requerimento vai ao Alquivo. 
A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)- O Expediente 

lido vai à publicação. 
A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)- A Mensagem n° 

393/94- CN, que acaba de ser lida e:ocaminha o Projeto de Lei D.0 

4/1994, que trata de abertura de crédito, e será encaminhada à Co
missão Mista de Planos, O;rçamentos Públicos e Fiscalização. 

Nos te1mos da Resolução n° 1, de 1991-CN, a Presidência 
estabelece o seguinte calendário par.l• tramitação do projeto: 

Dia 7/12- publicação e distriooição de avulsos: 
Dia 15/12- prazo paill apresentação de emendas; 
Dia 15/12- publicação e distribuição de avulsos das emendas; 
Dia 15/12 - encaminhamento dos pareceres fmais à Mesa 

do Congresso Nacional. . . . . ..... 
A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)-
Sobre a mesa, projefi? que ser.i lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 90,DE 1994-
COMPLEMENTAR 

Ac:rescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a fim 
de permitir a ação resds6ria em """""de inelegibilidades. 

O Collgresso Nacional decreta: 
Ait. 1 o Acrescente-se ao inciso I do art. 22 da Lei n° 4. 737, 

de 15 de julho de 1965, allneaj, com a seguinte redação: 

"·----·-··---·----.. --··-·-------------·-··-D a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que 
intentada demro de 120 ( oemo e vinte) dias de di:cisão irreconível, 
possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu-trãnsito 
emjulgado." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até 120 (cento e vinte) 
dias anteriores a sua. vigência. 

Art~ 3° Revogam-se as disposições em coniráriO. 

Justificação 
A celeridade do processo eleitoral não permitiu, atê boje, a 

existência da ação rescisória, procur.mdo as partes, na maioria das 
vezes. obter efeitos modifJ.Cativos de julgado através do estreito 
caminho dos embal'gos deciaratórios. 

J.)a! o presente projeto, incluindo-se, na competência do Tri
. bunal Superior Eleitoral, a de proces"" e julgar, originariamente, a 

ação rescisória, nos casos· de inelegtõilidade. 
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Ney Mara

nhão. 
LEGISIAÇÃOCITADA .. 

LEI N° 4.7~7, DE IS DE JULHO DE 1965 

Art. 22. CoJJJÍ?ete ao Tribunal Superior: 
I- Processar e julgar originariamente: 
a) o registro e a cassação de registro de partidos politicos, 

dos seus diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e Vice-
Presidência de República; . . ·· 

b) os conflitos de jurisdição entre Tn"bunais Regionais e juí
zes eleitorais de Estados diferentes; 

c) a suspeição ou impedimento aos seus membrOs. ao Pro-

__________ .._....,...,._...,......_ .... - . .-,..- .... 

curador-Geral e aos funcionários da sua Secretaria; 
d) os cririles eleitOiaÍS e os comnns que lhes forem conexos 

cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos Tnôunais 
_ Regionais; 

e) o habeas corpus ou 1ll.mdado de segur.mça. em matéria 
. eleitoral, relativos a atos do Presidente da República, dos Minis
- tros de Estado e dos Tribunais Regionais; ou, ainda o habeas cor
pus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o 
juiz competente possa prover sobre a impetração; 

t) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos 
partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da ori
gem dos seus recursos; 

g) as impUgnações à apuração do resultado geilll, proclama
ção dos eleitos e expedição de diploma na eleição de Presidente e 
Vice-Presidente da República; 

h) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos 
nos Tnlmnais Regionais dentro -.:1e 60 (sessenta) días da concluSão 
aore~ 

ll- julgar os recursos intetpostos das decisões dos Tribu
nais Regionais nos termos do art. 276. inclusive os que versarem 
matéria administrativa. 

Parágrafo ún..iéo. As decisões do TnOunal Superior são irre
con:íveis, salvo nos casos do art. 281. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise) - O projeto lido 
será poblicado e remetido à comissão competente. 

Sol:rea mesa, requerimenio que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 958, DE 1994 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República 
para participar: da Delegação Brasileira à XLIX Assembléia Geral 
da ONU. solicito autoriz:ação do Seriado para aceitar a reff:"'i.~' 
missão, nos termos dos arts. 55, m. da Constituição e 40, § I 
nea a, do Regimento Intemo. Esclareço que devo estar ausentl! .... v 
País a partir: do dia 13 do corrente mês. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Senador Aureo 
MeBo, Vice-Presidente do PRN. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O requerimento 
lido sexá remetido à Coaiissão de Relações Exteriores e Dele-$3. 
Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia. nos termo~ 
do art 40 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requetimeDto que será tido pelo Sr. I 0 Secretário. 

É lido o seguinte 

. REQUERIMENTO N° 959, DE 1994 

Nos reunos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro 
licença paill ausentar-me dos trabalhos da Casa, nos di~ 8 e 9 do 
corrente, a fun de participar, inclusive como palestrante. do XXVI 
Encontro Nacional de Presidentes de Institutos de Previdência, 
promovido pela Associação Brasileira de Previdências Estaduais e 
Municipais, em Salvador. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994.- Senador Josap-
hal Marinho. · · · 

A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)- A votação do re
querimento fica adiada por falta de quorum. 

A Presidência recebeu, do Sr.l'rocm:>dor.Deral da Fazonda Na
cional, o Oficio n• 826, de 2 do con:ente, pelo qual ellC3lllÍnba o relató
rio de aplicação dos reom;os do Fundo Especial de Deseuvolvimemo e 
Aperfeiçoamento das Atividades de FLc:calização AJNDAF, relati:vo 
ao exenicio de 1993 e ao primeiro semestre de 1994, em cumprimento 
ao disposto no art. 6°, § 1°, da Lei n°7.711, de 1988. 
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A matériã set:á despachada à Comissão 1vfista de Planos, Or
çamentos Públicos e FJSCalização para conhecimento e providên
cias que entender necessárias. -

A SRA.. PRESIDENTE (Júnía Marise) - A Presidência ie
cebeu do Tribnna! de Contas da União o Aviso n• 510, de 1994, 
tr.msmitindo cópia da Decisão n• 72&'94, acomparibada do relató
rio e do voto que a fundamentam, dando conta da consonância dos 
procedimentos de privatização da EMBRAER com a legislação 
aplicável ã espécie. 

A matéria Será despachada à Comissão de Assunto$ Econó
micos para coohecimento e posterior juntada ao processado daRe
solução n• 69, de 1994, do Senario Federal. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Há O!adores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 
O SR. EPITACIO CAFETEmA (PPR-MA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr- Presidenta. Sz-s e 
Srs. Senadores, ao chegar hoje à Casa, ouvi de alguns Colegas a 
notícia de que o programa de ontem do Jô Soares foi tenível con
tra. o Senado Federal. As críticas formuladas pelos Colegas focam 
as mais veementes. - -

Na realidade, entendo que o Senado. como instituição. 
pede, quer e merece respeito. Porém. na hora em que estou tratan
do deste assunto, sou surpteendido por uma situação deveras con
flitante. Está dificil para o Senado adotar um posicionamento 
diante das críticas, senão vejamos: não há nada que obrigue a 
Mesa a avisar os Srs. S-enadores quando houver uma sessão. 

Ontem saímos desta Casa convocados para a sessão ordiná
ria de boje, às 14b30min. Os Senadores, que normalmente estão 
em casa ou no gabinete, não tomaram conhecimento da realização 
desta sessão, razão pela qual não comparecenu:ri ao plenário. Por
tanto, tJ:ata-se de uma sessão surpresa - como tantas outras que 
nesta Casa já foram realizadas - e no meu entender, totalmente ir
regular. Os que saíram desta Casa ontem, convocados para uma 
sessão ãs 14h30mín, chegàrão à tarde e poderão encontrar alguma 
maléria aprovada, sobre a qual ficar.un proibidos de dar opinião. 

Temos que mudar, S~ Presidenta, temos que ter ~peito 
para com os Srs. Senadores. Nada pode ser posto em votação sem 
que os Srs. Senadores estejam mformados. 

E veja. SyS Presidenla - até quero que não se confu:me - o 
nobre Senador Eduardo Suplicy posicionou-se contra o chamado 
projeto de anistia. ou qualquer forma de anistia. 

Parece que, até por ironia, colocaram na Ordem do Dia de 
hoje um único projeto: - - · 

Votação em b.lmo único do Requerimento n° 861, de 1994. 
do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a inclusão na OtUem do 
Dia do Projeto de Lei do Senado n• 108, de 1993, de sua autoria. 
que modifica o § 1 o do art. 74 do Código do Processo Penal para 
incluir na competência do Tribunal do Júri o jUlgamento de crimes 
contra a Adm.iDisf:Iação Pública, Sistema FmanCeiro-NãciOnai; Se-

. • guri.dade Social e OJ:rlem Tributária. ~ 
Sz& Presidenta, o que acontece? E colocado_ na Ordem do 

Dia um projeto âo Senador Eduardo Suplicy. Mas, diante de tudo 
que é permitido nesta Casa - {X'rque não é proibido - todos temos 
a certeza de que se- vai colocar em votação a urgência para a cha
mada anistia. Ou seja;. usa-se um projeto do Senador Eduardo Su
plicy para servir de "boi de piranha" - como chamamos no 
Nordeste: aquele boi que vãi na frente da boiada para as piranhas 
correrem atrás dei~ enquanto a boiada passa ilesa para a nascente 
do rio. 

Esse pedido de inclusão na Ordem do Dia. do projeto do 
Senador Eduardo Supiicy, vai servir, exatamente, para ser coloca
do em discussão a urgência pedida para o projeto de ãnistia. -

Não sou contta anistia. Acredito é que esta Casa tem que ter 

resguardo com a sua postura. O cassado foi um homem sério, e 
ninguém diz diferente, ninguém tem o direito de duvidar da serie
dade-, da honestidade de Humberto Lucena. Um homem íntegro 
que vai deixar o Senado Federal e não tem uma casa pam morar, 
um homem pobre. Temos que ter algum resgu:udo, poiqUe a Câ
mara dos Deputados não vai aprovar nada. O Senado vota, aprova 
a anistia, vai ~ Câmara e não passa. Queui fica mal é o Senado 
da República. E esta Casa, como instituição, que vai -fiCar iD.aL 

· A posição do PPR ficou claia. Estamos prontos para discu
tir o assunto, mas que venha da Câmara~ proje"to. NesSe caso, vo
taremos. O que não podemos é dar idéia de corporativismo. ou 
seja, só porque o nosso Presidente foi punido, resolvemos 1Dlldar a 
lei. lei que nós próprios fiZemos para essa eleição. lei que fizemos 
ainda este ano. Na hora de aplicá-Ia. vamos procurar os desvios? 
Não fica bem para o Senado Federal. 

Eu. que estava revoltado, acompanhando meus colegas no 
que diz respeito ao programa de Jô Soares, já nâo pos-so mais -to
mar, com tãnta veemência, posição coD.tra:O programa, porque, na 
realidade, nós é que estamos dando lenha para essa fogueira; esta
i:nos alimentandO a-imprensa, Para que ela se coloque contra nós, 
acusando-nos de co_q_l<?nt!ivistaS:._- -_ _ __ _ - · 

Sei que, na realidade, nem sempre a imprensa reproduz exala
mente o que dizcinos. Nesta Casa. quando abordei o tema da isono
mia, falei sobre- dois aspectos muito sérios: primeÍro, que se ttatava de 
uma isonomia para nivelar a miséria e a pobreza. segundo, que os 
nossos funcionários estão passando necessidadeS, os nossos funcioná
rios estão procurando nma fonna de fazer "bicos" pa>a ganhar dínbei
ro. Há funcionários aqui que estão fazendo comida para vender. 
Trnta-se da isonomís da pobreza, da difiCUldade. Não se trata de nma 
ísonomía paxá O funcionário melboxar Wã.-vidã. Na ocasião, eu dizia 
que precisávamos ter a comgem de estabelecer um subsídio sério e 
truJsparente, e não flCallllos pagando ao Senador com pequenos ser
viços, através de um aPartamento. de um cano. de uma passagem aé
rea. de nma gráftca. E foi aí que houve o erro, porque todos nós 
entendíamos que os sexviços da Grâfica erun, na realidade, nma espé
cie de pagamento nosso, um direito de cada Senada:. :Mas na verdade 
ttata-se de dínbeiro público, aquilo é um pagamento que não consta 
do Imposto de Renda. 

-- Quando funcioDava no Rio de Janeiro- lembro-me. embora 
_ dele ainda não ftzesse parte - o Congresso tinha tanta autoridade 
moral que resolveu. por exemplo. aprovar a importação de um veí: 
culo para cada Parlamentar. E ninguém reclamou. N""ao foi só a Im
prensa que· não reclamou, o povo também não reclamou. Cada 
Parlamentar que tomava posse passava a cuidar de sua própria 
casa. procurava morar onde podia, cuidava do seu cano e pagava 
aS suas passagens aéreas quando queria ir ao SeU Estado. Mas, 
quando foi criãda a ilha da fantasia- Brasília- começaram a dizer 
que os funcionários, o Senador e o DepUtado não podiam vir para 
-cá porque não tínham onde morar. B:tisília se consolidou, é boje 
uma grande cidade e __ o Congresso continua a fornecer-a moradia 
ou o auxílio para a moradia. Nós estamos na realidade fazendo-de
conta. 

Com relação as nossas faltas, por exemplo, basta pedir, cin
co ou dez dias depois de ter-se ausentado, licença para isso e b.ldo 
é aprovado tranqüilamente. Estamos perdendo as condições de pe
dir respeito à Imprensa. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex a um aparte? 
O SR. EPITACIO CAFETEmA - Ouço com prazer o 

nobre Seruidor Ney Maranhão. 
O Sr. Ney Maranhão - Meu caro amjgo, Senador Epitacio 

Cafeteira, ouço atentamente o seU -pronu~ciame~to. V. Ex. a, como 
-este seu amígo, foi Deputado durante muiios anos. V. Exa inclusi-
- ve se_~feriu à autorização <iue o-Q?D.gre&SO 4eu pata Deputados e 
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Senadores importarem carros, há muitos anos. Eu :fui beneficiado 
com essa autorização porque era Deputado naquela época. Permi
ta-me, Senador Epitació Cafeteira, discordar de V. Ex• em alguns 
pontos. Este Congresso é um saco de pancada, é um biombo. Nós 
aqui levamos pancada de todos os lados e somos culpados. em 
grande parte, por isso. Vou dar um ex@Uplo: a ConStituinte. Tí
Dhamos aqueles cinco 'minutos, na televisão, em um horário nobre. 
V. Exa sabe que cinco minutos de um programa de televisão bem
feito é muita cOisa:. E para o Congresso exa a medida exata. Nós 
abrimos mão disso. V. Ex• sabe muito bem que quando a TmpreDSa 
public.:.. uma manche~ por exemplo, contra V. Ex.i ou contra este 
Senador, n6s mandamos uma cartinha para uma revista e esta é pu
blicada de uma fomJa que precisamos lê-la com-tiiila. lente. Tudo 
que é ruim é culpa do Congresso, é culpa do Senado. Discordo. O 
que devemos é não aceitar esse tipo de patntlhamento. V. Ex• sabe 
que sou um homem simples, que tenho quarenta anos de vida pú
blica e que passei por tudo o que é bom e o qUe é ruim neSta vida; 
vivenciei tOdos os !atos ocoxridos neste País e as crises que este 
Congresso viveu, engradecido muitas vezes _pelas figuras de 'Már
cio Moreira Alves. de Juscelino Kubitschek e de tantas outras. Te
mos que nos impor, nobre Senador. Não posso aceitar esse _assunto 
do nobre Senador Humberto L1:.1cena, que no m~ _imtender foi in
terferência direta do Poder Judiciário, que muito se posicionou. No 
voto dos dois Ministros. Dmar Gaivão e Marco Aurélio, está sinte
tizado exatameote como as f~tos podem ter se dado. Quero dizer a 
V. Ex" que a solidariedade ao Senador Humberto Lucena tem que 
partir desta Casa e não da Câmara, mesmo_gue_ esta outra Casa nos 
negue a solidariedade, como já p.os negotf, e não ror nem uma. 
nem duas vezes. ou que o Presidente da Câmara negue, mas tem 
que partir daqui Não posso aceitar, Sr. Senador Epitació Cafeteira. 
que o Presidente do Congresso- não<? Sr. SCJ:!3.dor-Humberto Lu
cena - tenha sido cassado. Disse ontem à itnpressa, e repito agora 
para quem quiser ouvir. anistia? Voto dez vezes se for necessário. 
Votamos a anistiá. aqrii.,_ nobre Senador, para ~portuários, para o 
pessoal da PETROBRAS. Votamos a indicação de um Ministro 
para o SUpremo- que anteriormente já havia saído do mesii}O Su
premo pata ser Ministro do Sr. Fernando Collor e voltou - e nin
guém disse que foi casuísmo. Portanto, nobre Senador, estou 
tranqüilo. Terei prazer em ser o primeiro a assinar tudo que for ne
cessáriO para defender o Senado. Se é ou não casuísmo, que a Im
prensa o diga, mas tenho a minha consciência tranqüila de que 
nós. com o poder que exercemos, temos que vestir calça. e não nos 
acovardarmos. É esta a minha posição. Permita-me V. Ex• tama
nha exaltação, mas sou contra quem bate no Senado_. Peço descul
pas a V.Ex•_ 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA- Agradeço o seu aparte. 
mas tenho a impressão de que V. Ex• não acompanhO!.! o meu ra
ciocínio. V. Ex• chegou e pegou o trem andando. Quando ~eça

.• mos esta sessão, havia apenas o número exato para abri-la, ou seja. 
4 Srs. Senadores. Então. o que eu falei V. Ex• não ouviu, a não ser 
queV.Exatenbaadivinhado- ________ _ 

O que comecei critiCando foi-o Senado estai faZendO atrás 
dos biombos as coisas que se pode fazer de frente. . 

O Sr. Ney Ma.ranhão - Neste ponto, concoido com V. EX•. 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Se q\ler fazer. faça de 

frente. ~ ~ 

O Sr. Ney 1\.faranhão -Concordo com V. Ex•., mas esperar 
que a Câmara... ____ _ 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA- DeiXO. me fazer a colo-
cação, nobre Sena4or. . _ . . _ 

O Sr.Ney Maranhão- Pois-Dão. Peço desculpas a V. EX. a. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouvi o aparte de V. 
Ex•. Foi quase-um discurso em cima do meu prom1pciam_ento. V. 

&• depois se inscteve, faz um discurso bonito. V. Ex• sempre fez 
bons discursos. Mas o que quero colocar é que saímos ontem desta 
Casa convocados pelo Presidente para uma sessão hoje, às 
14h30min. EntãO, não podemos criticar nenhum Senador que não 
esteja aqui. Ele está em casa, cuidando dos seus afazeres, está em 
qualquer lugar, porque ele está convocado para uma sessão às 
!4b30min. 

O Sr. Ronan Tito - Ou está no seu Gabinete. 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Ou está no seu Gabi

nete, e pode até estar desligado o som. mas ele está c:oxlvocado 
para uma sessão às 14b30min. Mas o Senado, pelo seu Regimento, 
permite que se faça o qué! Primeiro, que se marque unia sessão 
sem que o Senador seja avisado. Não estou discülindo ainda a ma
téria. Estou mostrando a maneira de se fazer as coisas. Então, or
ganizaram esta sessão~ E o que é mais interessante é que ainda não 
se está discutindo sobre o Senador Humberto- Lucena. V ai se dis
cutir teoricamente - é o que diz a Ordem do Dia - ~Requerimento 
do Senador Eduatdo Suplicy. que é contia a anistia; 

Será que esse artificio de se marear uma sessão, para a qual 
muitos- Senà.d.OieS não vêm porque não sabem,. e se- colocar uma 
Ordem do Dia que serv-e apenas de boi de piranha- V. Ex" conhe
ce: o boi é ristãdo com uma faca para osangrar ba&tante e é jogado 
no rio para que as piranhas corram para ele, enquanto a boiada 
passa.. Vamos usar esse artificio para votar, em regime de urgên
cia. um Projeto de anistia ao Presidente Humberto Lucena? Isso 
não tem sentido, e irá. nos colocar na pOSição de recebermos cóti
cas. A respeito de apanhar da imprensa. ninguénl entende mais do 
que eu, JX>IqUe todas as televisões do Maranhão pertencem aos 
meus opositores. Somente apareço na televisão de quatro em qua
tro anos, quando sou candidato. Foxa isso, apenas quando eu mor
rer é possível que se dê a notícia de minha morte. Dessa fcmna, 

-'quando apareçO na imprensa é para apanhar, no jomal, na rãdio e 
na televisão, são trinta e tantas rádios, seis ou sete televisões, e jã 
estou acostumad.Ó com essa situação. a qual não me a:temõtiZa. de 
maneira alguma; pois não tenho receio da imprensa. Penso que de
vemos ter um comportamento para inerecer o reSpeito da iinpren
sa; se não o tivermos, não poderemos exigir respeito. 

Todo mundo sabe que o Senador Humberto Luoena é um 
homem sério, íntegro. honesto. Foi meu companheiro de lutas r.o 
velho MDB. quando passamos. muitas vezes, por dificuldades, m
clusive ameaças de cassação. Duran~z. tantos anos de vida pública, 
o Senador Humberto Lucena nunca se '!nvergou. A colocação que 
faço é que este homem sério e íntegro está despertando uma pai
xão em todos_ n6s. No entanto, acredito que em :relação a esse pro
jeto de anistia existe Um grupo muito gronde que qoer se escõlider 
atrás de um homem como o Senador Humberto Lucena. E uma 
grande parte de nós está aceitando que, la! como o Projeto dO Se
nador Eduardo Suplicy, o Senador Humberto Lucena seja um boi 
de piranha nesse Projeto da anistia,. que seja apenas o estandarte 
do bloco. atrás do quaL tocando a caixa e batendo o tambor. venha 
muita gente. EStamos eXJX>I1do um dos homens mais sérios do Par
lamento e deste País, o Senador Humberto Lucena. a quem tenho a 
honra de proclamar :i:ileu aririgo. Portanto, dói-mê Ver isso. 

Se fosse colocado talvez um requerimen~ agOra eni VOta
ção, seria possível pedir verificação. no entanto, na hora. em-que
foi colocado, no início da seSsão, iiãó havia sequer condição para 
tal, pela falta de três senadores para apoiar. Esta é a colocação que 
faço. EStamoS· exPQndo a inst.inlíção_. Acredito que se o Senador 
Humberto Lucena voltar para a Paraíba e disser ao povo paraibano 
"Tiraram~me o voto que vocês me deram. Sou candidato a sena
dor, a governador, em 98", já está eleit<h Essa autoridade montl 
estamos tirando do Senador Hq.mberto Lucena- _ _ _ _ _ __ 

O Sr~ Carlos Patrocinio - Permite-me V. Ex_• um aparte? 
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O SR.EPITACIO CAFETEIRA-Ouçoo 3.parte de V. Ex•. Por isso, ooloquei-me contra essa forma de se realizar ses
O Sr~ Carlos Patroánio- Nobre Senador Epitacio Cafetei- são ?o Senado. A ~nsa publicou que, se não me engano, o 

ra, gostaria de me congratular com V. Ex• quando chama atenção PreSidente do meu Partido, o nobre Senador Esperidião AID..b, fa
pam alguns casuísmos que se praticam nesta Casa. Temos feito lou que o Senado é um clube e aqui existem os penetras. Se é um 
isso muitas vezes. Ao anepio do Regimento, das normas, convo- clube, sou um penetxa, porque não tenho essa idéia clubista. Esta 
camos sessões extraordinárias, às vezes inesperadas. para aprovar Casa sempre mereceu o_ meu respeito, principalmente quando eu 
casuísmos, p:ua atender a Estados como São Paulo. :Minas Gerais, não era Senador. Porém. estando na Casa, tenho obrigação de lutar 
o meu Estado, Tocantms, todos os Estados da Federação, para~ pa..T'3 que acabemos com essa fonna de fazermos sessões, quando 
atender à votação de ministro, de embaixadores; entretanto, nunca nós mesmos um dia pedimos que se faça e, no outro, somos sur
vi esta Casa cometer o casuísmo para defender a Sí pr6pi1a. Con- preendidos porque ftzeram uma outra contra nós! 
cordo perfeitamente com a defesa de V. Ex .. no sentido de que pos- Sr. Presidente. é essa a colocação que estou fazendo. mas 
samos estabelecer e respeitar, cada vez mais. as normas vigentes não quero cria:r qualquer problema, tanto que me recuso a ficar 
nesta casa. Porém. nunca vi- repito- esta Casã reunir-se. de ma- aqui fazendo pedido de vista. 
neira casuística ou não. para defender a própria instituição. Portan- O Sr. Esperidião AnliD- Senador EpitaciÕ Cafeteira, per-
to, gostaria de não concordar exatamente com V. Ex... mite-me V. Exaum aparte? 
Congratulo-me também com V. Ex' quando enaltece as qualidades O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Permita-me. Sr. Presi-
do eminente Presidente desta Casa e do Congresso Nacional, Se- dente, ouvir o Presidente do meu Partido. 
nador Humberto Lucena. Infelizmente, S. Ex11 não pôde ser julga- O Sr. Esperidião Amin- Trata-se quase que de uma ques
do pelo· Supremo Tribunal Federal, a Corte máxima da Justiça tão de ordem, s6 que a informalidade da colocação me faz requerer 
brasileira. Sentimos, no coração e no espírito de cada um de nós, esse aparte. Só quero esclarecer ao meu querido amigo e Líder do 
que se está pexpct:rando uma injustiça cOntra o Senador Humberto meu Partido, Senador Epitacio Cafeteira, que infefíZD:Lerite essa 
Lucena. Votamos uma lei eleitoral que deveria ser aprovada até 3 frase não é minha. Eu fiz menção, sim, a uma frase- já fiz várias 
de outubro, pant regulamentar as eleições de 1994, e o fizemos vezes menção, s6 que agora ~ que é mais oportuna - que 
contra nós. Portanto, nobre Senador Epitacio Cafeteira, temos feito consta da página 52, do livro Hollywood. de Gore Vida!, em que 
tudo, nesta Casa, para prejudicar a imagem do Congresso Nacio.. um_Senador convidava um empresário da imprensa nOrte-america:.
nal, seus integrantes, e para beneficiar os membros de todos os ou- na para se candidatar a Senador nos Estados Unidos. E dizía ele 
tros Poderes. Porém, nada tenho visto se fazer para ajudar os (está na págilia 52 do livro): ''Fulano, você yai gastar menos na 
Parlamentares, paza restaurar a dignidade desta Casa. Temos de campanha que a manutenção daquela sua mansão. E quero dizer 
fazê-lo agora. Se há um regime de urgência, casuístico, ag~ é que apesar de alguns penetrn:s, este ainda é o melhor clube do 
por não termos maisdoqueum ou dois dias para votar esse Proje- país". No caso, clube, era o Senado americano e os "penetras" só a 
to de Lei. Se a Câmara o deseja votar, esse é_ u_:r;n pi"'blema da Câ- legislação americana consegue expliáar. De forma que eu não sou. 
mara. Existe um requerimento de informações na Mesa do Senado infelizmente, o autor da frase, porque o autor é um festejado escri
Federal para que publique a lista de todos os parlamentares que já tor norte-americano de renome internacional, Gore VidaL que, por 
se utilizaram da Gráfica do Sell3.do Federal. Tenho certeza de que sinal, é tio do atual vice-Presidente dos Estados Unidos. De fonna 
entre 60 e 70 Deputados estariam incursos nesses mesmos desli- que o "clube" tem prosperado. 
zes. Portanto, nobre e eminente Senador Epitacío · Cafete~. sei O SR- EPIT ACIO CAFETEIRA - Eu queria só fazer o 
que existem os aspectos regionais, os interesses- certamente não é registro, principalmc~e. para que esses fatos não se repitam e que 
o caso de V. Ex• -,mas esta Casa, pela primeira vez. deverá, ainda as sessões sejam, na realidade, do conhecimento de todos os Srs. 
que casuisticamente, aprovar alguma lei que está na ConstitUição, Senadores, para que quando se saia desta Casa. ao fun do dia. se 
pois não estamos tentando nmdá-la e nem a legislação; será apenas saiba a que horas tem-se que estar aqui no dia seguinte pant as reu
uma lei ordinária em defesa dos integrantes deste Parlamento e, niões e para que não sejamos-sti!preendidos com sessões que não 
muito mais importante, em defesa da instituiçãO, pois qualquer lei foram adrede convocadas.. 
que aprovemos, casuística ou não, a irilprensa sempre falará a mes- Para mostrar que não tenho nenhum interesse e nem olho a 
ma coisa, se continuarmos da maneira como temos nos mantido -coisa casuisticamente,-vou diZet qUe~ se aliuma coisa vai ser-vota
até agoro. nesta Casa! Muito obrigado c perdoe-me a exaltação. no- da. eu nem estarei aqui para pedir votação nOminaL 
bre Senador. Eta o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - A colocação que fiz 
· aqui é simples; é o fato de estarmos realizando uma sessão para a 
. qual não estávamos convocados. Casualmente, ao entrar na Casa, 

Ouvi o chamamento para vir ao plenário. Sr. Presidente, não sei 
quantos Senadores estão na Casa. V. Ex• poderia me informar 
quantos, por acaso, compareceram nesta sessão da manhã? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Com muita honra, 
podemos ioformar que encontram-se presentes na Casa 36 Srs. Se
nadores. Também infotmamos que. neste momento, não há sobre a 
mesa qualquer requerimento_de urgência para votar qualquer pro-
jeto de anistia. -

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Mas não foi isso que 
disseram os Senadores que aqui estavam quando cheguei, tanto 
que reclamei a situação de estamt:os com um Projeto na Ordem do 
Dia quando sabíamos que iríamos votar outro. Consideiei a pala
vra dos que estavam aqui e que ainda estão, os- quais não irei no
minar. 

Durante o discurso do Sr. Epítácio Cafeteira. a 
S~ Júnia Marise, 34 Secretária, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, ]" Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campo.) - Apenas para es
clarecer ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. o art. 189 do Regi
mento Interno diz o seguinte: 

_ _ __ O Presidente prefixará d~ horário e Ordem do Dia Para 
sessão" extraordinária, ~do.:os a conhecer, previamente, ao Sena
do, em sessão ou através de qualquer meio de comunicação. 

O meio de comunicaçãO usado foi o "din-don.'' 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Mas quem não veio 

aqui, Sr. Presidente, não podia receber esse tipo de convocação. 
Seria a_ m~ma ~isa qUe nãO ·ser convocado. Os que estão em casa 
vão continUar em casa. Isso não foi conVoc;tção. Temos que mudai 
esse artigo. ele não pode continuar do jeito que está, porque tem 
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provocado muitas surpresas. Já ouvi muitos Senadores chegarem 
aqui e dizer. •'Mas votaiam isso? Não havia sessão, não estava 
nada convocado11 

.. Espero que este meu pronunciamento. pelo me
nos,. sirva para ensejar que a Mesa examine esse artigo. porque. na 
realidade. é importante qtle tOOo Senador saiba o que vai acontecer 
na sua Casa. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra 
oomo Lider pelo PMDB. · -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
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houve uma evasão de 82 bilhões de dólares apenas no ano passado 
e a ítnprensa, o que registrou'! Mas poderia a imprensa registrar? 
Quem mantém a imprensa. se não os sonegadores'? 

Benjamim Disraeli cootinua: "Vod pensa que a imprensa 
vai falar do Executivo? Ele é um grande freguês, ele é um extraor
dinário cliente. Ele paga muitis publicidade~ v-ao falar de nós, s6 
de nós. E nunca vão Talar bem. Sempre vão falar mal.'' Benjamim 
Disraeli continua o seu discurso muito importante, mas apenas sin
teti:z.a as coisas assim. 

ao nobre SenadorRonan Tito. Mas. Sr. Presidente. temos muita culpa. 
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Como Lider. Prcimin- . Fiz as minhas criticas, mas, agora, vou fazer minha auiOCri-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do o:ra.dor.)- ~r. Presidente, tica. "Quem muita se abaixa acaba mostrando o traseiro". _ 
s:n e Srs. Senadores. tive a bom:a de ter sido colega do Senador Onde está a nossa lei de iinprensa? Onde? Está dormitando 
Epilacio Cafeteira na CâmaJ:a dos Depu lados es;&• tem o con- na_ CâmaJ:a dos Deputados. 
dão de fazer discursos que nos provocam. e provocam a nossa in- Na democracia, Sr. Presidente, ninguém está acima da lei. 
teligência. Os tenias que--o Senador aborda são sempre oportunos, Ninguém! Democracia não é a ditadura da informalidade! É o im
momentosos e S. Ex .. o faz sempre cóm muita acuidade, mas, tam- pério da lei. A imprensa brasileira tem que estar sob a lei, e ela se 
bém. com muito humor. Portanto, com a provocação do Senador, encontJ:ã acima da lei. 
penso que o PMDB também deveria falar sobre o assunto. Sr. Presidente, comecei fazendo autocríticas e disse que os 

Sr. Presidente, vou me reportar a alguns trechoS do discurso funcionários ganham mal pmque ganhamos_ mal Houve um deter
do Senador. mesmo porque, agma, os Partidos estão coloCando as Diinado momento em que o Jornal do Brasil queria fazer uma 
suas posições atia.vés dos seus Líderes.. O Senador Mauro Be;r;a.evi- _ matéria di?endo que aqui havia marajás. Era a época dos-marajás. 
des, neste instante, não está. aqui e eu, pOrtanto, ouso pedir a pala- Uma funcionária desta. Casa recebeU UJOO _<lólares para pinçar 
vra em nome do_PMJ)B. dentro dos ~ivos do Senado Federal o nome de quem ganhava 

Quanto_ ;I. questão de apequenar a-casa~ iSso vem de tempos melhor. 
para cá. principalmente - veja V. Ex• como parece paradoxo, mas Nós tínhamos o extraoxdinário Nerione, que era aposentado. 
não é- da abertura democrática pata 'cá.. Estamos aqui rec1ã.iriãii-· m- · tão extxaOrdinário que recebia como aposentado -justo, de 
do, por exemplo, que os funcionários do Senado ganham mal. Po- a(.....rdo com a lei. E foi chamado novamente para prestar os seus 
nbam mal nisso! Ganham pessimaniente. -Mas acontece. Sr. serviços aqui. dada a sua competência. a sua eXaçãó~ a sua eX.traor
Presidente, que há também uma ligação entre nós, os Senadores e dill.á$. dedi_cação a esta Casa. Nerione. f_Ilho de Senador. começou 
os funcionários, e o te to é sempre o salãrio do Parlamentar. a amar esta Casa quando ainda erã menino. lá ni sua cisa. E como 

Acontece que, quando menciono a imprensa. não estou me trabalhou! Um furié1oilário--extraoroinário:· Neriorie passou a ser 
referindo aos jom.alistas que estão aqui, companheiros nossos, por- manchete: ganha tantos milhões! Não disseram que ele era um 
que somos ii::mãos siameses da imprensa; não_ ~to somente os jor- aposentado, somaram a aposentadoria ao seu salário, e aquilo pas
nalistas que nos dão assistência. porque esses, muitas vezes, São -sou 3. ser UDi escândalo. 
uma peça da imprensa tão uSada quanto nós, porque em diversas · Um Senador requisitou uma funcionária para trabalhar oo 
oportunidades confiro com ó jomalista uma matéria e depois,· ao seu gabinete, no Rio, mas essa sua funcionária passai também a 
vê-la publicada, quase sempre se encontra distorcida. Assim como trabalhar na Rede Globo. Ela era da Gráfica, e aí nasceram todes 
dependemos da imprensa, esta depende de nós. as piadas sobre a Gráfica do Senado. 

Quero provar o que estou dizendo: se entrarmos verdadeira- Outro dia, um zeloso funcionário da Gráfica estava na r-----=-~-c 
mente em recesso no dia 16, quãO--insípido vão f~ os jornais e em Recife. gozando férias que a lei lhe concede. Ou será qu,_
quão insípi~ também, vão ficar os noticiários -das televisões! __ rem tirar até isso de n6s'? Pei'guntimml-Ihe onde ele estava tr.u: .. ,.. 
Por exemplo: o ~ o enoxme jornalista B6ris Casoy não vai lhando: - Na Gráfica do SeDado, ele respondeu. Recebeu vaia 
poder nos chamar de canalhas. não é? Que nome bonito: canalhas! · coletiva na praia. 
Ou, senão, "que vergooha''! Sr. Presidente, não conheço pacb:ão de serviço- fui impres-

Isso não é uma coisa teeente. sor. no passado, como empresário - e de eficiência tão grande 
Há uma obra de Shakeaspeare em que se fala que os poõti- · · quanto o da Gráfica do Senado. Não conheço. Pois as gráficas par

cos comem tudo. Mas Shakeaspeare era Sbakeaspeare. Ele disse, ticulares, os donos de jornais. há quantos anos querem acabar com 
nunl diálogo muito interessante de um personagéi:D: principal que a gráfica daqui? A maior gráfica dos Estados Unidos é a gráfica do 
representava um político, o seguinte: "Olha, nós verdadeiramente Congresso Naci~ Mas aqui. os empresários, sem imaginação, 
comemos tudo, mas somos par.t. ~ ~anismo como o estômago e. querem fechar a gráfica para imprimirem o Diário do COngresso 
ai, metabo!izamos tudo que comemos e distribuímos para o orga- NacionaL o Diário 06daL os discursos. E se o Congresso der a 
nismo em fC41112L ae sangue.'' cota para o Senador }{umbertp_ Lucena, ele pode imprimir o que 

Mais taide. o gr.mde, o enorme líder vitoriano; o judeuzi- quiser. Pois se -ele tem a cota, tem o dinheiro. Ou será que é esmo-
:riho. como era chamado ridiculamente, foi procurado por seus li- Ia a representação? Será que os }omalistas não têm verba de re-;~
derados, que lhe dissera.Di: "Escuta, nós não aguentamOs mais a sentação? 
vida pública. Os jamais só falam mal de nós!" Benjamim Ui.sraeli IntereSsante! Quando saiu o salário dos senadores e dos de
vira-se e responde: ''Mas de quem vocês queriai:n que a imprensa -putados, eles somaram moxadia. p~sagens .de avião _,!te. -Qual o 
falasse? Do delegado de policia? Ela não é louca! V'ao presos! De gerente de banco, inclusive do Banco do Brasil, que incorpora ao 
quem vocês pensam que vão falar? Dos emPresãrios? Mas os em- seu salário a verba de representação e a oferece à tributação do Im
presários é que- rilan:téin a· imprensã!" São os_ sócios da imprensa! __ p<?Sto de ReD.da? Perguntei a esse jornalista que escreveu a notícia 
A imprensa vive de quem? Dos empresários! - que inCOipOIOU as ilossas passagens como salário:--: Quando o Dr. 

Fizemos uma CPI em que provamos. sob jurnmento, que Roberto Marinho te manda a Manaus para fazer uma reportagem, 
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você paga do seu bolso, do seu salário? - ~ao. a _Rede Globo 
manda para mim. E aí você incorpora. no seu salário e oferece à tri~ 
butação?- Não. 

Olha, tudo que está aconteceudo aqui é de brincadeirinha. E 
de brio.cadeiri:Dha não vamos construir este País. Sabem por quê? 
POitjUe a democracia é uma obrigação muito gr.mde de todos nós, 
principalmente de parlamemares e políticos colocarem a mão na 
massa e começaxem a construir. Mas é obrigação de todos, inclusi
ve da imprensa. 

V. Ex• se lembra ao tempo da dit.adw:a, o tanto que a im
prensa era chata? Nós abrlamos um grnnde jomal para lér receita 
de bolo, versos de Os Lusíadas ou para ler qualquer coisa de faz
de-conta. Um pouquinho de seriedade não faz mal algum. 

Uma revista desta semana- não sei se a IstO É cU a-Veja -pu
blica que fulano recebe aposentadaria, precise oo uão precise. Por 
exemplo, a mãe do Govemador Tasso JereiSSati reCebe tanto de apo
sentadoria. A!"""'tadotia é caridlide ru é direito do cidadão? 

Eu vi o parlámentar do PT. Clúco Vigilante, aquele exem
plo extrnordinário de parlamentar, dando uma enlrevista- de eru
dição - ao Jô Soares, dizendo das abemtções aqui no Congresio 
Nacioual. E dizia que Magalhães Pinto recebe aposentadoria. E 
por que Magalhães Pinto recebe aposentadoria? Porque ele contri
buiu. É um peciílio. Se ele tivesse coutribuído em qualquer bauco, 
depositado todo mês aquela importância, enquanto vida tivesse ele 
receberia aquilo que tinha depositado. Não é esmola d_o IPC. Ele 
recebe aquilo que depositou, é peciílio. Ah! Mas o Estado põe di-
nheiro! O Estado é nosso patrão. · -

Eu também soo empresário. O filiado à Previdência recolbe 
10%, em número redondo, e o patrão recolhe 20%. Aqui. domes
mo modo. Nmguéiri diz que é um absurdo o empresário recolber 
20% à Previdência Social. O Govemo -recolher 20%, enquanto re
colhemos 10%. é um absurdo. Enténdeu, Sr. Presidente? Pois é, 
depois explica para ID.Ím, pOrque Dão etitelídi. 

Eu não me candidatei à reeleição. Dizem alguns que eu ti
Ilha até possibilidade. N"ao me candidatei não por medo de não me 
reeleger, mas medo de ser eleito. Agüentar esta hipocrisia por mais 
8 anos? Não sei se agüentarla.. 

O Senador João Rocha, Presidente da Comissão de Assun
tos Econômicos, fez um oficio a embaixadas e consulados, inda
gando quanto ganham os parlamentares em seus países, porque, 
verdadeiramente, estamos ganhando muito. Recebi, mais ou me
nos, 1.500,00 reais no mês passado, de salário, e 1.500,00 reaiS de 
ajuda de msto. Pua quê? Para manter o meu escritório com dois 
funcionários, telefone, luz e visitas a um Estado de 587 mil quilô
m.etros quadrados. Isso foi o que recebi. Se alguém recebeu mais 
me conta, porque está havendo favoritisn:lo aqui dentro. Porém pu
blicam que recebemos 4 mil dólares, só que nao recebemos 4 mil 
·dólares, nem 4 mil reais. Quatro mil reais é o que recebemos de sa
-~o nominaL Desconta Imposto de Renda, 25%, como-desconta 
de todo mundo; desconta IPC- para depois recebennos uma régia 
aposentadoria! -e no flnal sobra 1.500,00 reais de salãrio. 

Qlero peigttiltar àquela funcioDária que vendeu as infonnaçô
es ao Jornal do Brasil: .-Judas, qual o preço da sua ronsciência? 

Sr. Presidente~ minha indignação não nasce lá fora, nasce 
aqui dentro. Gostamos de marcar gol co.otm, este Parlamento ado- -
ra mazcar gol contra. Um exemplo disso é-que todos gostamos de 
apontar os defeitos de nossos companheiros. Criamos até uma coi
sa extra~ que se- chama ética na pOlítica - uma invenção 
brasileira. Eu conhecia a ética da política, que tem como seu mes
tre mais antigo aqui no Ocidente Niccolà Machiavelli. Mas aque. 
les que são cheios de pruridos. que são criStâ.Js, e não têm 
condição de adaptar a fala de Maquiavel aos dias de hoje, uão é 
adepto ou seguidor de Max Weber, pois este fala da ética na politi-

ca. ... E olhem que a UDN tentou. Se na época de Juscelino Kubits
chek de Oliveira se fiZeSse a ética m política, o que aconteceria? 
Juscelino não teria sido vereador de Belo Horizonte. 

Sr. Presidente. todos aqu~ e a imprensa de brincadeirinha, 
tirem o que Juscelino fez por este País para ver o que vira o BrasiL 
Fica um litoralzinho e uma republiqueta. de banana. Ética na polí
tica e ética da política.. Este discurso terá seqüência mais à frente. 
Apenas quero dizer aos muitos dos nossos parlamentares, que fi
cam aqui só vendo os defeitos dos parlamentares, da Instituição, 
que peguem a nossa Constituição e verifiquem lá as nossas obriga
ções: primeira, legislar; segunde, fiscalizar o Executivo. Não vi lá 
que aqui somos guarda do nosso irmão, que nossa obrigação é fis
calizar o outro. Mes~o porque, na ética na política, eu posso ir 
atráS de um honrado Senador, ver que ele soniu para uma "gali
nha", e dizer que isso e criminoso, isso é a ética na política. :Mas e 
a ética do resuhado? Da política? Esses sérios, extt:a.ordinários e 
heróicos parlamentares: que ficaram aqui, esses sérios. esses ex
traordinários, esSes hexóicos parlamentares que ficaram aqui apon
tando o dedo contra o Parlamento e contra os Parlamentares, o que 
fizeram para o Brasil? Eu os desafio, todos, a inostrar o que tu;e
ram. Quais as leis que eles aprovaram para fomentar o desenvolvi
meDto do Pafs? O que eles fJ.Ze.Iam. para fortalecer o Parlamento, a 
democracia? Quais as empresas·queeles f1SCalizai-am? Quais ases
tatais? A nossa obrigaÇão primeira é fisCalizar o Executivo. Essa é 
-repito- a nossa obrigaçã9 primejra. 

Outro dia vi na TV a cãbo três parlãi:nentares norte-america
nos fiscalizando as relações do Estado com a West.iilgbouse. Eles 
encontraram um rombo de 2 bilhões de dólares. Isso dá trabalho, e 
principalmente os parddos heróicos são CotporafiVistas e estão a 
fim de proteger as estatais e as empresas que se relacionam com o 
Govemo.. · 

Senador João Calmon.lembro-me do que ocorreu na CPI da 
-EVasão Fiscal: -v_ Exa bradou com força, gritou alto par.a todo 
mundo ouvir, mas pxegou no deserto. A mais importante CPI que 
já se instaurou nesse CoD.gRiss-o não teve o apoio dos pai:tidos cha
mados hetóicos e muito menos o apoio da imprensa. V. Ex a foi ar
diloso, desculpe a expressão, quando convocoo jomalistas de 
nOxriea.da para vir aqui. pensando até que assim a imprensa iria dá 
cobertura. V. &a convocou os jomalistas Aloysio Biondi e Joel
mir Beting porque osâó os luniinares da pOlítiCa econõmica. o amor 
que V. Exa devota à educação e que está fazendo escola_ neSse País, 
graças a Dens, e grnças ao IIabalho pertinaz de V. Ex" foi dar na 
evasão fl.SCal. o escândalo dos escândalOs. - - - ---

Somem todos os escândalos noticiados pela imprensa. casa
da com os escandalosos, somem todos os escândalos dos últimos 
dez anos, e o total não será 5% só da evasão do ano passado. Mas 
nisso ninguém está interessado, nem a imprensa nem os nossos 
parlamentares heróicos .. Sou de um tempo - e não estou há muito 
temPO na política- em-ipie issO se chamava "dedo-duro" e não era 
bonito, nem her6ico. 

Disse, no iníCio, que -Os jomaliStas são nossos irmãos siame
ses, porque eles são ligados a nós e são ao mesmo tempo oS riossos . 
porta-vozes .. Necessitamos da imprensa. mas necesSitãi:nos de uma 
imprensa séria, correta.. Quando a inípi-ensa começou a falar -dos 
nossos salários começou, pari passo, um rebaixamento dos salá
rios dos jornalistas. Estou mentindo senhores jomalistas? 

HOje, se pegarm.OS a folha de pagamento dC um jomal, vere
moS-que o salário dos }omalistas é ridímlo .. Tanto a nossa colega 
aqui do Senado, que vendeu aquela listinha. cano os jornalistas 
deram uma contribuição muito grande para o achatamento dos sa
lários. 

Outra mentira que dizem, por exemplo, é que um parlamen
tar norte-americano ganha 11 mil dólares. Nos Estados Unidos da 
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América hii uma liberdade de imprensa muito gxande. Por isso, 
quando visitei o parlamento americano, quis aprender com eles 
essa liberdade para construir aqui um Estado democdtico. 

O Parlamento americano é mais ou menos oval, _parece um 
pouco com este. Antes que possam ver quem está no plenárioy os 
jomalistas são bamdos. As câmams fotográficas e fi!madoras que 
funciooam no Senado e na Câmaia dos Deputados são do Con
gresso Nacional americano. Quando t1IIl 6Igão de itnprensa quer 
uma imagem. vai conveiSai com a Mesa, e a Mesa decide se vende 
ou não vende aquela parte que querem veicular. Outro detalhe im
porta.Dt.e: quando vocês virem na televisão oorte-americana um 
parlamentar daudo uma entrevista de uma han, ou de 15 minutos, 
saibam que o parlamentar antes CO!Dlbinou o seu jeton, pois nin
guém fala para a televisão de graça. O jeton é combinado antes-
3 ou 4 mil dólares. 

Ouço dizer que os nossos Líderes decidem tudo. Gostaria 
de dizer, a p-opósi~. que visitei ós parlamentOS âos países mais 
desenvolvidos. Vi, par exemplo, na Fiança. dizerem, no parlamen
to: em votação o partido tal Então, o líder levanta-se e sai votando 
para todo mundo. Qual é a expiOSsão usada no B=il. quando vo
tamos par outro parlamentar? 

O Sr. Alexnndre Costa -Pianista. 
O SR. RONAN TITO - O Uder, li, é pianista autorizado. 

Ele ''Ota. por todo mundo. E a imprensa assiste a tudo isso, que lá 
não é motivo de escândalo. Mas aqui é um escândalo nacional e 
coostitui motivo para cassação o fato de um parlamentar atender 
ao pedido de um colega que, par exemplo, foi ao sanitário e pediu 
que votasse por ele. 

Pois bem. Sr. Presidente, eu tenho amor e fervor pela demo
cracia. Se V. Ex• me perguntar por que. eu direi que teDho.muitas 
:mzões, mas vou dar só duas. Primeira, não conheço nenhum país 
desenvolvido homogeneamente que Dão seja democrático.- Segun
da. não couheço, na Hist6tia. do tmiverso, nenhuma guex:ra entre 
dois países deJliOCliticos. Se alguém aqui se lembra de algtw~" 
gueaa entre dois países democtáticos.. por faVor; me fale. Nunca 
houve uma guerra entre dois países democráticos. T':'~ito. Vou 
acrescentar a terceira e que talvez devesse ser a pfim.t....:.L o anseio 
de h'berdade, que é inato em todo mundo, mas que nos brasileiros 
parece'ser exacerl>ado. 

Sr. Presidente, niio há possibilidade de se construir demo
cmcia sem Parlamento forte. Se alguém tiver outra receita me diga 
qual é, pois a história da humanidade niio registra esse fato. Entre
tanto, é possivel que alguém queira invent:p:" algo. Por exemplo, 
ootro dia o Senador Pedro Simon estava inventando nova forma de 
se distribuir o orçamento. Isso é reinventar a democracia. Talvez 
ouaros ai tenham outras fo:ana.s.. Meu querido colega e amigo Pe
dro Simon disse que era preciso escolher pessoas acima de qual
quer sUspeita e entregar-llies o dinheiro que é destinado ao Estado. 

··Essas pessoas que estio acima de qualquer suspeita somos ,ós, 
que fomos escolhidos pelo povo. Protesto veementemente contra a 
proposta do Senador Pedro Simon. Sou da Comissão de Orçamen
to, sempre fui. 

João Sem Tena crioo a Carta Magoa para que o Parlamento 
limitasse os gastos do Re~ A Comissão de Orçamento repiOSOnta 

60 ou 70% do Parlamento. Há mn professor da Universidade de 
Bxasilia que está defendendo uma tese sobre orçamento. Ele esteve 
""' Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Conven;ando, eu 
lhe disse que devia ser uma ma.:ravilha ver os mçamentos sérios 
desses países. Ele disse-me que não viu nada diferente do que 
OCOil'e no Brasil: cada vez que se põe uma verba em um lugar. dei
xa de colocá-la em outro. Se é uma obra, por exemplo, é uma 
construtora que vai faze-la, e o dinheiro é destinado à obra. Aqui, 
a imprensa diz que a obra foi destinada a uma empreite ira. Essa é a 

maneiia que o Estado tem de dar calote nas empreitei:ms. ~ por 
exemplo, uma usina hidrelétrica DO Amazooas que está funcionando 
há cinco anos e que gm. SOO mil quilowatts/bom. A empreiteira que a 
construiu até hoje não recebeu um centavo pelo serviço executado. E 
vem o Ministro, porlapativo, da Fazenda desse Govemo dizer que vai 
fechar o ano sem nenhuma ioaditnplência. Pa!IaiJha, mentira das men-

~ li=! O Estado é <> maior ioaditnplente ponjlle não an<Cada e não 
quer anecadar. E quaudo se quec criar uma estrutuia fiscal para ane
cadar, de um órgjkJ do Govemo nasce uma fiase linda para matar toda 
a idéia: imposto bom é imposto velho! Por que não voltamos ao Im
posto do Sal, que é o mais antigo de todos os impostos? Por que não 
voltamos ao hnposto do Olá? 

Sr. Presidente, na verdade, estamos amarrando nosso País, e 
a imprensa tem dado uma contribuição extraordinária! Primeiro? a 
dívida externa do Brasil é a maior do nmndo. Essa é a maior men
tira que foi pregada ai> povo h=ileiro! A dívida da Argentina era 
a maior~ a do México é maior e a dos Estados Unid_os da América 
muito maior- divida relativa ao Pm, pois rodo é relativo ao PIB. 

Houve uma conexão da extrema esquerda com a imprensa 
brasileira para vender jamais. par.l vender papéis para a televisão, 
para levantar o heroísmo do nosso pessoaL Já pagamos essa quan
tia mais de 10 vezes; criamos CPis, fomos para o Banco Central, 
-fiZemos audiragem- o Senador Femando Henrique Cardoso. c .:i.e
nador Raimundo Lira e eu: 734 credores. Devemos sim, não paga
mos coisa nenhuma, e a nossa dívida é das menores do mundo. O 
dia em que dissemos lá fora que querlamos negociar a nossa dívi-
da, ela passoo a não valer nada. ~ 

Porém.- sabe o que me assusta, Sr. Presidente? E o pendant 
diabólico que foi criado. Ouço um discurso fora do Brasil veicula
do pela extrema direita;. quando chega no País, quem aposta nela? 
A extrema esquerda. Há uma conivência tenivel entre a extrema 
direita estrangeira e a ex trema esquerda nacional 

Um dia, eu disse, num discurso, que o Brasil é um elefante 
~ num pé de alface. O Ministério das Relações Exteriores, 
que analisa essas: causas, em uma e lição de sua revista, publicou a 
gravura de um elefante amanado t-...u pé de alface e. embaixo, lia
se: Ronan Tito. 

Continuo dizendo que a democracia brasileira continua 
amarrada num pé de alface com a nossa conivência, com a nossa. 
complacência e com a nossa cumplicidade- isso é o mais gra''-". O 
Parlamento tem de zelar pela democracia. e a primeira obri '\V 

do Parlamento é se fortalecer. 
Há aquele! ~ são a favor de um Estado mínimo; sou a fa-

vor de um &tado máximo, de um Estado forte. Estado forte não 
quer dizer Estado empresário. Quero um Estado soberano, mas o 
Estado só é soberano quando tem um Legislativo forte. um Execu
tivo forte. um Judiciário forte e independente e Forças Annadas 
bem-aparelhadas. em números razoáveis para sustentar o poder. 
Nenhum poder é sustentado sem a força. 

Esse é o meu pensamento. 
Como estou no meu ocaso. eu gostaria de dizer algo cujas 

palavras não são minhas, mas das quais gostei muito: 
Aqueles que olham para o Congresso Nacional, que vêem os 

Parlamentares e não gostam saibam que estão olbando no espelho. 
Somos o espelho da nossa sociedade. Não é quebrando o 

espelho que construiremos a democracia. 
Muito obrigado. 
Eia o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pahnas.) 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 

palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex' pede a pa

lavra pela Liderança ou pela ordem? 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Posso falar pela Lide-
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rz~ça da dissidência do PSDB! 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex" tem a pala

na. Lembro, entretanto, que V. Ex• dispõem de dois miirutos. Há 
outros oradores inscritos. 

O SR JUTAHY MAGAUIÃES (PSDB-BA. OlfuoUder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do O<lldor.) - Sr. Presi
dente, srs e Srs. Senadores, eu gostaria apenas de fazermn comentá
rio a respeito do pronunciamento do nobre Senador Rooan Tito. 

S. Ex• fez um verdadeiro pot-pourri. Falou de vários as
;.untos, e cada um mereceria um prommciamento em separado. 
ya.-a ser melhor analisado. E são todos da maior importância. 

Mencionou a questão da imprensa, o seu papel na democra
cia. o relacionamento da imprensa com o Congresso Nacicmal Fa
lou sobre a dívida extema.. falou sobre a fiscalização dos atos do 
Executivo, sobre o papel do Congresso na confecção da propoip 
orçamentária e sobre diversos assuntos. 

S. Ex•. com muita simplicidade e com muita autenticidade~ 
roencio:p;ou, por eXemplo, a evasão fiscal. - -

Sempre ouvimos dizer que é necessário fazer uma teforma -
t:ibutária. uma revisão íiSCal. Normalmente, quando se fala sobre 
estas questões, fala-se em aumentar a axrecadação de impostos; e, 
na realidade, precisamos cobrá-los. 

Estamos vendo boje o julgamento do.ex-Presidente Fernan
do Collor. Tivemos a CPI do Orçamento, e S. Er já havia dito 

sessão do ano- e projetos impOrtanteS. --
0 Sr_ RonauTito- Votamos mais projetos do que o Con

gresso norte-americano durante todo o ano. 
. . O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Portanto, "opetaÇão 
tartaruga", s6 se for aquela história da tartaroga e da lebre, que, an
dando devagarzinho~ COiro mais do que a lebre! 

Vejam a importância de uma notícia errada. que é divulgada 
no Brasil inteiro como se fosse uma verdade. E pobre daquele que 
queixa desmenti-la_ Ninguém pode falar contra, ninguém pode di
zerdiferen~ porqu~(não existe retificação de notícia. 

É o mesmo caso da cah1nia:: atinge-se a honra da pessoa; de
poiS, vá tentar desfazer o mal que já está feito, e feito através de 
notícia falsa e infundada! 

O Sr. Aureo MeRo- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR JUT AHY MAGAUIÃES- Com prnzer, ouço v_ Ex'. 
o Si-.-Ãureo MeiiO- Com a mesma brevidade com que o 

Senadór Ronan Tito fez o seu aparte, quero dizer que, neste plená
rio, onde vemos jornalistas de todo o feitio - e alguns da maior 
projeção- ninica apareceu o Sr. Jô Soares. · 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Ele é um jomalista de 
primeira qualidade; apenas fez uma cdtica, com base em uma in
formação. Respeito as criticas que ele faz, até porque se trata de 
um homem altamente inteligente. É um democrata, postO que sem
pre admite o direito de resposta. 

- - ~·Je, s'C somásScinos todos esses escândalos~ eles não :repre
:;e:nteriam 5% do escândalo da evasão flscal deste País em apenas 
~mano. 

Se, neste caso, a Mesa mandar, por um fax, explicações so
bre a situação, tenho certeza de que hoje mesmo ele as lerá no pro

. · gruna. Jô Soares geralmente confronta as opiniões. 
Portanto. veja V. Ex• a importância desse pronunciamento. 
Mas eu gostaria~ especificamente, de falar a respeito de ou~ 

r.ro assunto que estava em discussão: as sessões extraordinárias. 
Sr. Presidente, há muito tempo, vários Seriadores, inclusive 

~u. temos falado sobre a necessidade de se fazerem reformas no 
R~gimento Interno do Senado FederaL Quando apresentei, no meu 
l..~mpo de J 0 Secretário, a proposta desse Regimento, que foi modi~ 
ficada e melhorada pelos Senadores Femando Henrique Cardoso e 
Dirceu Carneiro - Relatores dos processos em duas comissões di
!' crentes -, a idéia era de, 90 dias após. fazennos uma reformula
ção, depois de termos a experiência na execução deSte -Regimento.
:\innca fOi feita a modificação global; algumas propostas foram 
~·r-ovadas. 

Si:. Presidente, quando são apresentadas propostas pant evi
: ,.._,. que ocorram sessões extraordináriaS, nãO SãO-levadas adiante. 
Mas. quando a sessão extra.ordinária fere o interesse pessoal, en
tão há reclamação. 

Entendo que isso não deve acontecer. Vamos fazer, ou me
lho<. f1·ç.an:- aqueles que aqui estiverem no próximO ano- as mo
dificaç3Cs nOCCssárias ao Regimento. Não fiquem empummdo os 
·:~mhle;nas co:n a barriga, para fazerem as suas queixas no momen-

.. l.v em Cf..:!C o interesse pessoal ou político estiver sendo atingido. 
Estamos sendo convocados para uma sessão, como existem 

várias; e, se temos algo a votar~ que o façamos. -
Falando em votar, Sr. Presidente. quero apenas aproveitar 

"'...s!.~ instante para di7..er que. ontem. assiStlã.o-progr.amã. doJô Soa
~ .•. :- n&o .>ei se. algmp outro Senador teve a mesma oportunidade 
·i•.; zssis:i:::- a esse brilhante jomalista; tenho a maior admh-ação 
?:·'o $C:l trabaL"1o. JV..as ele colocou uma tartarugazinha em cima da 
:r:-:!S:.l e disse: "Operação tartaruga" do Senado", com aquele seu 
~;cnso de humor. com a critica que faz, sempre bem-humorada. 

Veja, poréril. a importância que tem a divulgação de uma 
• ,·S~i-<· .• Um artigo de jornal publicou que o_ Senado estaria fazendo 

:ope;.::!(;ão tar'lll.IUga" em defesa do mandato do seu Presidente. 
"-1.!ê.S os fatos mostraram que nada disso ocoxreu. Ontem, por 

r:oincid.êr.da. vetamos-mais projetOs- dO que a média de qualquer 

O Sr. Aureo MeDo- Nobre Senador, tenho visto Jô Soares 
direcionar o diálogo- e dificultar a resposta daquele que com ele 
dialoga. Acredito mesmo que ele não conheça coisa nenhuma, ou 
muito pouco, da mecânica dos trabalhos que se exm;itam no Po
der Legislativo, através de Comissões, de emendas e do próprio 
Plenário. Desculpe-me V. Ex•, mas com todo o respeito que mere
ce Jô Soares pela sua inegável inteligência, ele_é um dos maiores 
desconhecedores dos tnbalhos desta Casa. bem como o é a Sr' 
Hebe Camargo, senhoxa muito homada, que fi:eqüentemente ataca 
o Congresso Nacion3I. 

. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Aceito o aparte de V_ 
Ex', embora discorde dos conceitos a respeito do Jomalista Jô 
Soares. porque considero que o. seu espírito democrático é essen
cial a um jomalista. Colisidero que a-C:ítica feita por ele foi bem
humcnda. Temos que saber aceitar essas criticas. 

Se o Senado Federal explicar o que oconw, imeiHatamente 
ele o transmiti:ci parà os seus ouvintes; que, como eu, sempre se 
deliciam coin as entJ:evistas que ele faz. 

O Sr. Jacques Silva- Peunite-me v_ Ex" um aparte? 
O SR JUTAHY MAGAIJIÃES- Camprnzer, ooço V_ Ex• 
O Sr. Jacques Silva - Eu havia pedido a inscrlção ap6s o 

início do discurso do Senador Epitacio Cafeteira para. uma Vez 
que o Líder do meu Partido, o P:MDB, não se encontrava presente, 
tecer considerações sobre o discurso de S. Ex•. Entretamo, o Sena
dor Ronan Tito chegou pouco depois e pronunciou-se em _nome da 
nossa Liderança. E O fez tão bem que, praticamente, eu não teria 
mais nada a acrescentar. Porém. eu gostaria de dizer que também 
assisti ao Programa dO Jô Soares. Respeito esse jomalista? mas não 
aceito esse tipo de brincadeira. Acredito que esse também deve ser 
o sentimento desta casa. Foi uma brincadeiia grosseira e de muito 
mau gosto? sobretudo porque envolveu diretamente o Presidente 
do Congresso Nacional. Não devemos aceitar esse tipo de coloca
ção? como de resto_ não devemos aceitar patrulhamento da impren
sa. Otivi o Senador Epitacio Cafeteira dizer, antecipando o 
resultado da Câmara que. Com Certeza. aquela Casa votará contra a 
anistia que se tenta ~nceder àqueles que. por ~ usaram a 
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Gtáfica do Senado para confecção de material em período de clci- dente. sn. e Srs. Senadores. registro, da. tnõuna do Senado Fede
ções. Não sei se a Câmara dos Deputados vai derrotar o projeto. rai. o desaparecimento, ocorrido ontem. no Rio de Janeiro, do ex-
Ouvi duas ou três opiniões que não sei se representam o sentimen- Senador e ext:mordinário homem público, General Oscar Passos. 
to da maioria daquela Casa. Devemos. s~ votar o projeto. já que que na conclição de representante do Estado do Acre ocupou uma 
se originou nesta Casa. Fui signatário do projeto e votarei. com das cadeiras do Senado Federal. E o f~ com proficiência, compe
todo prazer, favoravelmente ao Senador Humberto Lucena. Aliás. tência e. sobretudo, defesa intransigente dos interesses nacionais. 
não s6 a S. Ex"', mas a todo aquele que por acaso esteja envolvido. Recorde--se que, nascido em Porto Alegre. no Rio Grande 
Por essa razão, não aceito a aímnação do ilustre Senador Epitacio do Sul. ehl 1902. Oscar Passos se radicou, posterio:iri:teme: rio 
Cafeteira, no sentido de que há um número muito grande de Parla- Acre e ali granjeou simpatia, apreço e admiração. até ser escolhido 
mentares interessados. A meu ver, essa acusação não procede to- para conconer ao Senado Federal, obtendo, portanto, um maioria 
talmente. Na venlade, não há interesse, por parte de nenhum expressiva. que lhe permitiu representar o povo acreano nesta Casa 
grupo, de se beneficiar da anistia - convencionou-se chamar de Legislativa do País. 
anistia - ao Senador Humberto Lucena. Da mesma forma, há co- Com a ex.tinç® dos partidos políticos, pelo A to lnstitudo-
mentários- nos quais não acredito, como não acredito que seja o nal D0 2, em 27 de outubro de 1965, o então Senack-r Ú"':ar Passos 
caso do Senador Epitacio Cafeteira- de qUe liâ Senadores interes- resolveu Ílliar-se ao então Movimento Dcmoc:titico Brasileiro, 
sados porque, uma vez beneficiado o Senador Humberto Lucena, Partido que, juntamente com a ARENA. naquela CV"....asião. repte-
outros seriam beneficiados, por tabela.. até que se chegasse ao Es- sentou uma camisa-de-força do bi~!"".idaris1Jv"', as _duas agremiaçõ-
tado do interessado. Não devemos partir de tal pressuposto. es que deveriam convalidar uma -:!ecisão revolucionária ~. 

o· SR. JUT AHY MAGALHÃES- Concluindo, Sr. Presi- portanto, permitindo que a estrutura partidária brasileira começas-
dente, penso que deveremos votar um projeto que procure evitar a se a funciOnar a partii daquele mom~nto. 
injustiçaquefoipraticadacOntraoSenadorHumbertoLucena. Eu mesmo. Sr. Presidente, convivi com o General Oscar 

Respeito a Justiça. mas muitas vezes não concordo com ela. Passos, quando S. Exa exercia a preSidência do MDB. e a ele fui 
Todavia. pemri.to-me discordar- data venia, confome dizem os apresentado por um homem também notável. de projeção nacio· 
juristas- em razio de ter sido a decisão tomada tendo por base um na!, ligado ao meu Estado, uma das glórias do Nordeste. o saudoso 
ato praticado em novembro. quando ainda não havia a legislação. Deputado Martins Rodrigues~ que passou a compor com o General 
Por essa razão, acredito ser até risível atribuir ao Senador Humber- Oscar Passos a Executiva Nacional do Movimento Democrático 
to Lucena a prática de alguma ação que possa ter influenciado, . Brasileiro. Nessa condição, chegamos a receber em nosso Estado o 
através do poder económico, o l<Sllllado das eleições junto ao General Oscar Passos, acompanhado de S. Exm• esposa. D' Iolan-
povo paraibano. Para n6s, que conhecemos a verdade,_ sabemos da Passos, no instante em que ele realizava um traba.lbo de proseli-
que isso representa um grnve equivoco de interpretação. tismo, de aglutinação dos ·segmentos peemedebistas que. naquela 

Não tenho, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, nenhuma ocasião, enfrentando o guante do autoritarismó, se dispunham a 
pretensão de ardem pessoaL Não tenho nenhuma publicação feita for.mar um partido que pudesse marcar presença sõbretudo na luta 
em termos de calendário ou de cademoo:. Também no meu Estado em favor da nonnaliza.ção demoCrática do País. 
nenhum dos meus adversários está sendo acusado de ter feito algo Foi nessa ocasião, Sr. Presidente, Srs. Senadores. que cc-
semelhante. nheci Oscar Passos, um homem de pos~ura absolutamente correta. 

De forma que eu não seria beneficiado. nem indiretaplente, de fala macia e branda, mas obstinado no empenho que desenvol
mas: tenho a preocupação.. perante a minha consciência, de tentar veu a partir de então par.t que pudéssemos fonnar um partido que 
evitar uma grave injustiça que foi cometida. tivesse condições, acima de tudo, de lutar em favor da normaliza-

O Sr. Meh:a Filho- Permite Y- Ex" um aparte? ção política e institucional do País. 
O SRalUTAHY MAGALHAES-Ouço V.Ex.a. O Sr. Aureo MeDo -Permite-me V. Exauro aparte? 
O Sr. Meira Filho- O meu aparte é aparre: é breve, como O SR. MAURO BENEVIDES- Concedo aparte ao nobra 

sempre. Sou um profiSSional de rádio há longos anos e jamais usei Senador Aureo MeDo. 
o microfone para denegrir alguém ou paza debochar _de quem quer O Sr. Aureo Mello - Acrescento às palavras de V. Ex a que 
que seja. Mas tenho sentido que es&es apresentadores de televisão fui. dtmmte muitos anos.. um liderado de Oscar Passos. como presi
não são cdticos, não fazem crlticas: debocham, e isso é horroroso. dente que foi do meu Partido, que era o Partido Trnballi.ísta Brasileiro; 
, O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, lamento posteriormente do MDB, para o qual o Partido Trabalhista Brasileiro 
ter demorado mais do que esperava, mas V. &.• há de convir que evohriu. Oscar Passos era reahnente um homem de grande inteireza 
os apartes levaram-me a prolongar este pronunciamento. moral. de verticalidade política indisaltivel, que se identifiCava muito 

Solicito àqueles Colegas que vão permanecer no Senado bem com os seus colegas. com a Câmara dos Deputados e coru qual-
que toirieiila.lfàeViârufpfóVíâ!neias;-pm-qu-e-·esteRegimento seja quer àos -serores-do Parlamento-onde teve-assent-o;-Acrescento t.am-
modiflCado, incluindo--se nele um dispositivo segundo o qual, nas bém, em nome dos seus vizinhos da Amazônia o nosso pesar pelo 
"sessões ~ a Ordem do Dia seja- iniciãaa uma hora ap6s falecimento desse gtaD.de lider acreano. que deixou marca na história 
começar a sessão.L Que seja inten"Ompido o orador que estiver na do Brasil como uma das figuras ímpares do Poder Legislativo em to

tnõuna, mas que se mantenha um hocirio, para que cada Senador dos os IllODlentos. Muito obrigado. 
saiba que àquelahorà vai começara votação. O SR. MAURO BENEVIDES- Agradeço a V. Ex'. nobre 

Esse é o pedido que..faço aos Senadores que vão continuar Senador Auxeo Mello, a solid:~_ri~dade que empresta a este meu 
nesta Casa. pronunciamento, que objetiva, sobretudo, prantear o desapareci-

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa- mento de um compatrlcio ilustre que, como General do Exército 
laVIa, como Lider. brasileiro, como Seriador da Repóblica, como um dos fundadores 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex• a pa- do Banco do Estado da Amazônia. prestou inequivocamente os 
lavxa. mais assinalados $Crviços à Nação e ao povo brasileiro. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Como Líder. E diria mesmo a- V. Ex•. que em nenhum momento da nossa 
Prov!mcia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- hist6ria partidária. ~ando<? MDB se transformou - MDB que era 
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o centro da resistência democrática no Pais- nesse Partido_de am- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex• a pa
::-1jtude. de abrangência e de prestígio bem maiores, o P:MDB. nun- lavra. 
~·"' deixamos de reverenciar a figura de Oscar Passos, sempre O SR. NELSON CARNEffiO (Pl\1DB-RJ. Para uma bre
:Y"<:>ncionado nas moções das convenções partidárias, num reconhe- ve comunicação. Sein revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e 
·::-·T'!le!lto ao esforço que ele despendeu para ·que formássemos um Srs. Senadores, desejo incluir nos Anais do Senado- o registro de 
pa::t:ido e sustentássemos a bandeira das lutas democráticas no nos- qUe há trinta anos, no dia 7 de dezembro de 1964, reunia-se em 
so territ6rio . .: -- - Lima, no Peru, a assembléia que instituiria o Parlamento Latino-

Estou aqui, p:ntanto, Sr. Presidente, neste instante, cum- Americano. São trinta anos de serviços prestados à unidade latino
prindo esse dever de Lider da Ban~da, de admirador do ex-Sena- americana que deixo registrados nesta hora em que todos 
dor- Oscar Passos parn homenageá-lo. Acredito que o Senado recordamos a figura do seu criador, Andrés Townsend Ezcurra, 
Ceve:á. e~ momerrto adequado. realizar uma sessão solene que nome conhecido de todos nós e integrante daquela falange dos que 
Los permita fazer uma retrospectiva mais a..rilpla e mais profunda acreditar...m na comunidade das nações latino--americanas. 
do trabalho levado a efeito nesta Casa e fora-dela pelo ex-Senador Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Oscar Passos. Naturalmente, faremos chegar a V. Ex• um requeri
mento nesse sentido, com a assinatura dos integrantes da Bancada 
do P?t.1DB e das outras Bancadas que compõem esta Casa e. so.. 
bretudo, de Senadores que conviveram de perto com Oscar Passos, 
nc caso o nobre Seilador Nelson Carneiro. que liderou o Partído 
durante tinto tempo e era amigo dileto de Oscar Passos, e não há 
dúv:da de que realizaremos essa sessão e aqui homenagearemos, 
como ele realmente_ merece, aquele vulto excepciona1 que aos 92 
L~.n.os de idade desapareceu, ont~ no Estado do Rio de janeiro. 

O Sr. Nelson Carneiro -Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR- MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex'. nobre Sena

-~cr Nelson CarneirO. 
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex•, nobre Senador Mauro Be

nl!vides., presta uma justa homenagem a Oscar Passos. Recordo __ . 
que foi eie a grande figura nos dias iniciais do- Movimento Demo.. 
Ciático Brasileiro e foi substituído por Ulysses Guima,rães.. A sua 
aasêacia nesta Casa-impediu que ele continuasse à frente do Parti~ 
do, mas deixou a sua história, a sua vida pública, a sua tradição de
mocrática em favor daqueles pontos de vista que defendemos até 
hoje e que são patriz:riõllio deste País. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Eu é que agradeço a V. 
Exa. nob~ Senador Nelson Carneiro. que era sem dúvida amigo do 
ex-Senador Oscar Passos. Se V. Ex a me permite a relembrança, 
destaco que quando o casal Oscar Passos e Iolanda Pas~o.!! come
moravam bodas de ouro com a celebração de um oficio religioso 
no Rio de Janeiro, V. Exa. e eu estávamos pres_eiites àquele evento, 
levmdo, quem sabe, a manifestação dos antigos emedebistas. dos 
novos peemedebistas, que desejavam. mesmo com Q afastamento 
de Oscar Passos da vida pública, o reconhecimento por tudo quan
to durante a sua existência lhe foi possível fazer em favor do Esta
do do Acre, em favor do nosso Partido, em favor da Nação 
brasileira. 

Fica. portanto, Sr. Presidente, Senador Júlio Campos, a ma
nüestação da nossa Bancada e a aflllilaÇ[o de que, durante a ses

. são que o Senado certamente realizará ainda este ano., teremos 
. Qcasião de destacar mais precisamente todos oS-1ãlices, _que sinali
zaram a brilhante trajetória desse notável homem público. ontem 
desaparecido no Rio de Janeiro. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa Diretora 
também presta a sua solidariedade ao JXIVO acreano e ao povo bra~ 
sileiro pela lamentáveLperda de S. Ex•, o Exm0 Sr. General e ex
Senador Oscar Passos, que conviveu :rias duas Casas do Congresso 
Nacional durante longo perlodo, quer como Deputado Federal, 
quer como Senador da República e como Governador que foi do 
Estado do Acre, e comq Líder nacional, primeiro Presídente do 
Movimento Democrático Brasileiro- MDB, que prestou relevan
tes senriços ao Acre e ao Brasil. Aos seus familiares, os sentimen
tos da Mesa Diretorá do Sendo Federal. 

O SR. NELSON CARNEffiO- Sr. Presidente. peço a pa
lavra para uma breve comunicação. 

DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEL
SON CARNEiRO EM SEU PRONUNCIAMENTO' 

Foi ontem, Sr. Presidente. e são passados trinta anos. A 
conv_ocação dos parlamentares peruanos, que se espalharam pela 
América Latina difundindo propósitos que haviam Varit.do os sécu
los. reunira em Lima, naquele 7 de dezembro de 1964, Senadores 
e Deputados da Argentina. Brasil. Colômbia. Costa Rica. ClJile. El 
Salvador. Guatemala, HoD.duras, Nicarágua, Peru,-Pailarilâ. Pala
guai e Venezuela. Em 1962, o VI Congiesso Nacional do Apris
mo, a poderosa organização política de Victor Raul Haya de La 
TOrre~ propunha 11a convocaÇão. EOr parte do Govemo do Peru. de 
um Parlamento Latinoamericano, para discutir os prOblemas da 
unidade da América Latina. de seu Mercado Comum e a ação con
junta em defesa da democracia e da jUstiça social". Em março de 
1964, um grupo de membros do Parlamento Europeu vis1tõu-a cã
pitalllmenb:a· e -coo'be ·a-Andrés Towns-end-Hzcutt.t:antecipar·que 
os parlamentares peruanos promoveriam uma assembléia de parla
mentares latino-americanos. visando a avaliar o processo de inle
gração e de apoiá-lo. Reitor da tradicional Universidade de San 
Marcos, coube ao Senador Lais Alberto Sanchez oferecer a reda
ção da Câmara Alta, de tal sorte que ganhou em unidade a propos
ta ·parlamentar. Em 6 de dezembro, foram eleitos presidentes o 
Senador Ramiro Prisalé_ e o Deputado Victor Freundt Rosell, e en
cerrada com o discurso do Presidente Femando Belaunde. 

Em 1964. realizada a Assembléia de Fundação do Parlamento 
Latinoamericano, fui um dos delegados do BrasiL Em 1965 repre
sentei o País na Comissão do Esta1uto,. realiiada em Buenos Aires. 
Nesses 30 anos de lutas, o Brasil presidiu duas vezes o Parlamento. 
tendo sido presidentes Ulysses Guimarnes e eu. AtilãlineDte, a cidade 
de São _Paulo abriga sua ~ede definitiva. construída no Govemo Quér
cia e com projeto m:quitetônico de Oscar Niemeyer. 

Fundador de 1964, por motivo de saúde não poderei com
parecer à comemoração dos 30 anos de existência do Parlamento 
Latinoamericano, ocasião em que será inaugurado um monumento 
em homenagem a seu Secretário-Geral, sua grande figura em todo 
_seu pel'íodo de existência,. primeira voz em defesa do Parlamento
Andrés-Tównsend Ezcurra, falecido no ano passado e i}ue.deitou 
de ser Presidente para ser Secretãrio..(]ernl. Ao opinar sobre Patri.a 
Grande, que Townsend publicou o ano passado, e que constitui va
lioso e indispensável repositório dessa memorável luta pela cria~ 
ção _de uma comunidade das nações latino--americanas, e que 
culminou com o Tratado da Inconstitucionalização do Parlamento, 
escrevi essas palavras, que recordo numa hora em que a América 
Latina relembra e homenageia seu grande líder, que viverá sempre 
na gratidão daquele cidadão do continente sul-americano: "A His
tória da integração latino..americalla Será escrita através da história 
de muitas vocações. Nenhuma, entretanto, é maior, nesta metade 
do fmal do século vinte, que a de Andrés Townsend Ezcurra. Ne
nhum melhor testemunho que sua tenacidade. Compreendeu que 
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um veículo apropriado desta identificação regional se lograria aua
vés da unidade parlamentar. Deste eco partiu para realizar o sonho. 
A realidade política da América Latina cOnstituía por si só um de
safio. A instabilidade das instituições democráticas_ as dis$lcias 
entre os países. a intermitência da ordem constitucional eram al
guns dos obstáculos a vencer. Foi então que o conheci em fms de 
!963 e começo ae !964 peregrinando com outros parlamentares 
peruanos. pelos congressos latino-americanos. apreg~-- ~ ?e
cessidade destes assumirem sua parte em defesa da reg130 divtdtda 
e em conflito. Confesso que aplaudi com entusiasmo a ídéía. mas 
sem crer em sua realização. com grata smpresa. que -~i. pouc(') de
pois uma coonmícação lnfonnando-me de que se celebraria em Lima. 
meses depois.. a reunião prepanuória do Parlamento Latinoomericano. 
o mesmo que em 1965 celebrou sua solene instalação._ -

Tem-se passado mais de 25 anos. Instrumento poderoso de 
integrn.ção política. econômica. cultural e social da América Lati
na.. fmalmente institucionalizado. o Parla~nto viveu e continua 
vivendo. em grande parte pela feliz tenacidade de_Andrés Town
send. Este livro reflete um pouco de sua determinação. envolta em 
erudição e modéstia. como o mesmo ''pai e ~ãe" do Parlamento 
Latinoamericano.'' 

Era o que me cumpria afumar nesta óporn:ü:iidade. 
O SR. REGINALDO DUARTE - Sr. Presidente. peço a 

palavra para uma breve comunicação. _ _ _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem V. Ex• a pa· 

b~ . 
O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB- CE.)- Sr. Presi

dente. declino da palavra.. Pretendo fazer um pronunciamento e 
inscrevo-m.epan. a sessão da tatde. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Soln:< a mesa. pro
jeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1994 
COMPLEl\IENTAR 

Acrescenta dispositivo à Lei Complemeo.tar o0 

64, de 1990, que "estabelece, de acordo com o art. 
14,§ ~' da Constituição Fed~al, casos de inelegibili
dade, prazos de cessação e determina outras provi
dências". 

O Congresso Nacional decreta: _ _- -- - :_ -_ 
Art. 1° A Lei Complementar n° 64.-de 18 de maio de 1.990. 

fica acrescida de novo art. 27. com a redação abaixo. renumeran
do-se o arual e o subseqüente: 

"Art. 27. Não incorrem nas yedações e sanções 
previstas nesta Lei as providências e despes~ de ordem 
administrativa destinadas à comunicação socra.l de cada 
poder. compreendendo a impressão. expedição e distri
buição de matetial gráfico para a-diVUlgação de ativida
des propostas ou mensagens: 

I - do Poder Executivo. seus 6tgãos e ~ntidades na 
ronna da lei; 

ll - do Poder Legislativo. seus órgãos e membros. 
consoaDle as oormas internas de cada uma das Casas do 
CcngreSSó Nacional; 

UI- do Poder Judiciário e de seus órgãos. nq? ter
mos da lei 

Parágrafo único. Não cC'lnfigt!u--ãbtiSó -ae -poder 
político ou de autoridade. passível de sanção penal ou de 
outra natureza. a impressão. expedição ou divulgação do 

material de que trata este artigo, de acordo l'fltn a lei.. ou 
com as normas internas de cada Poder." 

An. 2° E.<>ta Lei entra em vigQr na data de sua puh!k.:t<,·ão. 
An. 3° Revogam-se as dispüsições em <.'onu"át:io. 

justificação 
A Constiruíção Federai, na patte referente à organiza,·ãn 

dos Poderes. especifica elementos peculiares de {mletu polí.ti<.:a c 
juridica parn <)funcionamento de cada um deles. __ " 

O Ptxler Legislat.iv<.) husca a sua razão de ser r,o:-: sul'hí.git)S 
eleitorais que visam conStatar ns escollildos pelo povn c t·.;mlp<.rr 
çada uma de suas Casas. 

É aquele Poder que assina o modelo democcitil:o porque. 
através das eleições os governados exercem a sua vontade e fazem 
incidir a sua presença soberana no Estado DenK>crálico de Dirciio. 

A regulamentação das eleições é. portanto. uma pmvidência 
de significativa relevância parn o regime dernO<.Lático e as institui
ções. 

Nesse contexto, a Lei de Inelegibilidades constitui peça fun
damental para a compreensão do processo político-eleitoral. Ela há 
de ficar. porém, dentro de limites l.ais que não venham difkultar o-
processo para o qual deve contribuir. afascando irrcgulaJ.idades e 
legitimando os pleitos. 

A prãtica democrática. no dia-a-dia das atividades dos Parti
dos e dos candidatos. deve revelar experiências novas para aperfei
çoar a sistemãtica eletiva. de modo que se resguarde a vontade 
soberana do povo e as prerrogativas lndeclináveis dos escolhidos 
para o exercício de mandato representativo. 

A Lei Complementar n° 64. de 1990. coloca-se c_omo instru
mento significativo para a defesa da regularidade e da normalidade 
dos pleitos eleitorais entre nós. criando mec<Uiism-os para afastar 
vícios. fraudes e falhas no desdobramento de campanhas partidá
rias e eleitorais. 

Ultimamente alguns problemas têm sido aflorados no tocan
te à definição de proibições e candidatos e agentes polític-Os e ain
da em relação ao impem.tí:Vos do pleito popular. 

O Projeto de Lei Complementar que ora se prr.,p..;;e vi<:.'\ a es
clarecer aspectos fundamentais do funcionaiuento àos Podcr~s. :no 
tocante ã indispensável providência de comuricaçil,) S<:X"'i:ll ..;ur.:" 
boje passa a ser. em face dos ava.u.ços tecnológicos da t~di;: •r;Ja 
providência de ínafastavél significação, a qual-toda_via, pdo:-. ..;cs
caminhos da hermenêutica ortodoxa. se viu siruada no campo da 
ilicitude com todas_as conseqüências dai decorrentes. 

Procura-se no Projeto indicar as condições para o uso licito 
de meios e recursos oficiais destinados à divulgação de ct:·~ :dadcs. 
iniciativas ou propoStas e mensagens oriunili~ de ("~.~i~ '?t~; ~:.:~ s~t::s 
órgãos ou membros. exigindo a esse fim sua pr?·,·l$?,..;- ~:,· lc;. ,>."! 
caso do Poder Executivo c·dc ?v::!e: J:;;cii~:....mu w :~;l .;.·:·-"\â.s in
ternas de cada Casa· do Poic:: :..::gisb.ti~·o. que ci!s:p·J:"l·.r.;·.: sobre a 
impressão. expedição e distribuição de material gráfico. 

Em tal quadro. busca-se situar a exegese_ óo texto l•.!g2l den
tro das finalidades para as quais foi editado. evitando-se que. pela 
via interpretativa. se chegue a acoimar de ilicitude atividades regu
lares ou institucionaiS de comunicaçãO sOCial desenVnlvidas em 
cada Poder. ftustr<r..=-~~ ~-:- "-~:--- ··: .-:;_:::':'·~ç:<!.! .:r?<:~.-;., ·ó~.':'~'" ·::!os Po-
deres c~:mstituidQs. 

Ao assim diS?'Jr, c 7:-,J_;:;:'.' ;;·.::~r;l,r,::•;~·.!::·.e c.:u~·;, :,·:~. -::.~. ,,) 
abuso de poder pojítico ~- .' é~; .• . .;;:ciade a pm~.i! .. •ç1!~.' c i; ·.-ciculação 
de material informativo ou de divulgação em àescQnf,mnidade 
com as normas legais ou interna corporis que regulam ou v~
nham a regular ditas atividades. 

A presente ínidaúva contribuirá. pof COnseguinte para sanar 
dubiedades ou senões averiguados em alguns editos legais. mtx:~ 
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mo na LC n° 64190. que lamentavelmente repercutiram em recen
tes decisões judiciais que abalaram as instituiçôcs e deixaram à 
mostra as imperfeições da legislação vigente, levando-a a dcsscrvir 
ao processo democrático e polítíco nacional. 

Sala das Sessõe~ 7 de dezembro de 1994.- Áureo Mello. 

(À Comissão de ConsriJuição, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto lido serã 
publicado e remetido à coniissão competente. · 

tário. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 960, DE 1994 
Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe

deral, requeiro que sejam considerados como licença autorizada os 
dias I. 3_4, 7, 8.9. LD.I6.17.18.21. 25,28,29 e30 de novem
bro de 1994. quando estive afastado dos trabalhos •da caSa. para 
tratar de assuntos partidários. no meu Estado. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Senador Lcvy 
m~. . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o re
querimento, fica concedida a licença solicitada. 

Passa-se à apreciaçãO-do Requerimento n° 959, de 1994, 
lido no Expediente da presente sessão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI N"92, DE 1994 

Regulamenta o § 1° do art. 102 da Constituição 
FroemL ' 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°- A argüição de descumprimento de preceito funda

mental prevista no§ 1° do art. 102 da Constituiçio da RepUblica, 
fica regulamentada na forma desta LeL 

Art. ZO- São preceitos fundamentais decorrentes da Consti-
tuição os seguintes: 

I- o pluralismo pofitico; 
n- a dignidade da pessoa humana; 
ITI- o livre exercício dos direitos políticos; 
IV- a forma republicana federativa; 
V- a indissolubilidade da União, dos !rstados, do Distrito 

F.Qeral e d~s Municipios; 
VI- a temporariedade do- mandato eletivo; 
vn- o voto direto, secreto. universal e periódico; 
vni - a separ.:a.ção. gaiantias, inviolabilidade e preiTOgati

vas dos poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, no tocante a fu_nções e mandatos eletivos de seus 
membros, dentro e fora dà.s eleições; --- ----

IX- os direitos e deveres--individuais e coletivos: 
X-- os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores urba-

nos e rurais; 
XI- as limitações do poder de tributar; 
XII - os princípios gerais da atividade econõmica; 
XIII - outros preceitos fundamentais decorrentes do Estado 

Democrático de Direito adotado pela Consütuiçilo. --- -- -
Art. 3° - Podem propor a argüição de descumprimento de 

preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal; 
l-qualquer cidadão que tiver interesse e legitiniidade; 

U - partido político com repTCSentação" fias duas CasaS do 
Congresso Nacional. 

III- Procurador-Geral da República; 
IV - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 

nacional. 

Parágrafo único. Caberá ao Supremo Tribunal Federal pro
cessar e julgar orginariamente a argüição de descumprimento de 
preceito fundamental. 

Art. 4°- O p~ para interposição da argüição de descum
primento de preceito fundamental será de 180 (cento e oitenta) 
dias contados do trânsito em julgado da decisão proferida ou do 
ato argüido. 

Art. 5°- Nas deliberações plenárias do Supremo Tribunal 
Federal, computado o voto de seu Presidente, apurando-se o empa
te, prevalecerá o ato ou decisão impugnada. 

Art. 6°- É cabível a a.xgüção de des_cumprimento de precei
to fundamental em caso de decisão não u-ansitada em julgado até 
publicação desta lei. 

Art. 7_~- &ta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
O Direito Constitucional brasileiro. nos últimos anos ante· 

riormente a 1988. época da nova Constituição, ado_tou nas Consti- · 
tuições o mecairismO da relevância da questão federal, inspirado 

· na sistemá.tica}udicial norte-americana. 
O objetivo do § J• do art. 102 da Carta Magna brasileira é 

de restabelecer, dentro de uma conceituação mais clara e mais 
acessível a atividade forense., aquela importante providência, inslf
tuindo um instrumento a mais, eficaz e expressivO para a defesa de 
preceitos básicos de nossa sistemática constitucionaL Assim, o que 
se pretende é que o cidadão, em espeCiãl. e outras entidades signi
ficativas - como os partidos polítiCos. e as confederações - te
nham caminhos e canais para levar diretamente ao Supremo 
Tribunal Federal a lesão do preceito fundamental da Carta Magna. 

E a lei se pretende, em seu art. ZO, .indica os preceitos consi
derados fundamentais para que a Suprema Corte brasileira. diante 
-aa lista de questões relevantes par.t a vida republicana, a forma fe
derativa, os direitos básicos do cidadão, individuais, políticos e so
ciais. a separação dos ~oderes· possa recOnhecer _as prerrogaiiVasa 
que foram desrespeitadas, quer na órbita da União, quer na dos &-
lados. do Distrito Federal e dos Mlnicípios. -

Matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, a ar
qüição de descumprimento de preceito fundamental, surge neste 
instante da vida brasileira, em que se pretende conseguir, através 
do Supremo Tribunal Federal, o respeito e o acatamento a manda
mentos de alta importância paza a ordem constitucional do País. 

Julgamos - os que apresentam este projeto -da maior atua
lidade esta iniciativa, pois se abre aos cidadãos deste País as con· 
dições indispensáveis para fazer prevalecer, contra uma série ·de 
atentado hoje existentes à Constituição, os princípios basilares 
desta a buscar garantias imprescindíveis dentro da ordem juridica 
nacional. 

-Verifica-se em nosso tenipo. como acentua Karl Loweins
tein, que, em geral, a consciência jutidica constitucional não vem 
alcançado hoje a presença signifiCativa que teve no passado recen-
te, do meio século e anteriormente. -

As preocuPações sÕciais de nossa épocã, coi1Í1uênc~a dos 
fatores econômicos e da tecnologia que, dia a dia, sugerem ferra
mentã.s novas aos cidãdãos, tudo isSo fez com que as preocupações 
para com os direitOs básicos e fundamentais do homem ficassem 
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sob dimensão menos relevante, o que representa grave perigo par<i 
a ordem jurldica e para o exercício das ~ti v as essenciais do 
cidadão dentro da comJ..midade respectiva. É a sociedade de JMSsa 
que aliena as pessoas e as submete, ora ao domínio da mídia. ora 
ao esquecimento dos próprios direitos humanos. 

Verificawse que a necessidade do conhec;itnento dali:_ normas 
predominantes da Constituição se tornam uma exigência para tow 
dos os setores que atuam nos meios forenses, e mesmo perante os 
mais altos órgãos judiciais do País, em dizer a própria opinião púw 
blica. 

Hâ necessidade de que a Constituição seja maiS -OODhecida, 
seja mais estudada, seja melhor compreendida. seja vivida nas 
suas formas de expressão maior, por parte dos integr.Uites da co
munidade, e possa assim alimentar o regime democrático frente ao 
Estado avassalador e sufocante. 

Na Constituição é -que o cidadão mais humilde, mais sim
ples, encontra os remédios bastantes para SUpenu' os obstáculos 
que muitas vezes ihes são colocadas pelos mais fortes., pelos pode
rosoo. pelos donos do poder eoonõmico ou do poder político. 

O projeto regulamenta ~léria impoitaniíSSJ:ma-qUe a Coiis
tituiçã.o abriu ao cidadão para que os direitos fundamentai~ pres· 
critos na Carta Magna, fossem setVidos por um nOvo instrumento 
a possibilitar melhores garn.ntias e condições mais eftCazes-da -sila 
presenç_a no ordenamento jurídico e no convívio dos concidadãos. 

É urgente aprovação desta matéria para que se- possa. atra
vés desse novo canal, buscar no Supremo Tribunal Federal o co
nhecimento e as decisões em . favor dos direitOs fundamentais 
assegurados ao cidadão_ brasileiro. _ 

Sala das Sessões. 7 de dezembro de 1994.- Jacques Silva. 

(À Comissão de ConStituiÇão, Justiça e Cidada
nia- Decisão tenniitittiVa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~ O projeto lido será 
encaminhado à comissão competente. 

Sobre a mesa,_requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 961, DE 1994 

Senhor Presidente. 
Nos termos do arL 172 do ReginielitO Interno. ~ueiro a 

oolocação. na Otdem do Dia do Senado. do Projeto de Resolução 
n° 110, de 1992. que "Altera o Regulamento Administrativo do 
Senado Fedetal, e dá outras providências''. 

Sala das Sess<Ses. 7 de de=bro de 1994.- Senador Juta
hy Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 962, DE 1994 

Nos tennos do art. 172 do Regimento Interno, requeiro in
clusão na Ordem do Di3.-do PrOjeto de Lei n° 133/93. de minha au
toria. que se encontra na Comissão de Assunto~ Econõmicos 
aguanlando parecer. 

Sala das Sessões. 7 de deumbro-de 1994.- Senador Jar-
bas Passarinho. . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os requerimentos 
que acabam de ser lidos serão publicados e incluídos em Ordem 
do Dia. rios texmos do-disposto no art. 255 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único: 

Votação, em turno único~ do Requerimento n° 

861, de 1994. do Senador Eduardo Suplicy, so!kitanàn, 
nos termoS regimentais. a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de.Lei do Senadon° 108. de 1993. de_su<>. autJ)
ria, que modifica o § I o do art. 7 4 do Código de Proces
so Penal para incluir na competência do Tribunal do; d.ri 
o julgamento de crimes contra a Adminisuaçãc 0~1-!.r":. 
o Sistema Financeiro- Nacional, a- S•.:g::..:r::;':!.C-::. ':.'·;: :{ 
OrdemTnl>utária. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentaCo-~. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado _n° 108, de 1993, será. inchúck; 

em Ordem do Dia oportunamente. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se às dezoito horas e ui.DI.a 
minutos. de boje, e designa para a sua ocdem do dia. nos tenr.os do 
art. 169. parágrafo único, in fine, do regimento interno. o P;~e:,~ 
de Lei do Senado n° 88, de 1994, que concede,'' .~,,;:::" ·' c.'· 

48, inciso VIll. da Constituição Federal, ar.isüa aço.; ::?.n6ô~·.·.• , :;,;; 
eleições de 1994. processados ou condenados cor.. ic• n:!<.-:: ·:: 
Legislação Eleitoral em vigor. e o Projeto de Lei C");:-:p!c--·:-:7"' .,. -· 
90, de 1994, que "acrescenta dispositivo do C&Eg-J E!~:~..,;-·. 1

• ~ 
rrm de permitir a açio rescisórla em caso de inelegibilidade~"-

A Presidência designa para a próxima sessão a reali7...ar~Se 
~~je.às 14horase30minutos,_~seguiDte- · -

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJE1DDEDECRE1DLEGISLA11VON0 44. D'.· i'"'0 

(InclUído em Ordem do Diã. nos termos d0 ~~( 3'75. v-;-· -
do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de De<.::·~:~-' L.; _;lSl<:.~• •'(; 
n°-44, de 1993 (n° 250'93, na Câmara dos Deputados). que ap-tJ'-'<t 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda.. para 
explorar serviço de radiodifusão sonota_ em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado. Estado do Rio Grnnde do Sul. lendo parece
res, proferidos em plenário, em Substiti.iiÇão à Comissão de Edu
cação: 

1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Landc. favorá
vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo MeJl.::~. : :': 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro:rc-;.i~~ ..... 

-2-~ 

PROJETO DE DECREfO LEGISLA TIV0 ,':' ..;~. !ii i""·' 
(Incluído em Oidem do Dia. nos teimos do an. 375. VIIL 

do Regimento ln!,emo.) 
Votação. em blmo único, do Projeto de DecretO Lcgisl.'lüvo 

n• 45. de 1993 (n° 253193. na Câmaia doo Deputados~ que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinza! Ltd.a .. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda nlédia r a ci
dade de Capinl:al. Estado de Sa!!ta Catarina. tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, em substiOJição r. Cor.tisM 
são de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Senador A.mir Lando. favorá
vel ao projeto. 

2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atoS e procedimentos concernente.s à propos~;::,"t'. 
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-3-
PROJElD DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, nos termos do 
an. 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 pennissão outorgada à Radio Fraternidade 
Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Araras. Eslado de São Paulo. tendo 

Parecer, proferido em Plenário em substituição a Comissão 
de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco. fa
vorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes a proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48. DE 1993 

(lncluido em Ordem do dia, nos termos do 
an. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 48. de 1993 (n' 264193 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 freqUência modulada 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeh'O, tenciO pare
ceres. proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo Mello. em 
substi.wição a Comissão de Educação: 

l 0 pronunciamento: favorável ao projeto 
2° pronunciamento: pela regularidade dos ates. e procedi

mentos concementes à proposição.. 

-5-
PROJETO DE DECRETOlEGISLAUYO_N"4Q, DE 1993 

(Incluindo em Ordem do Dia nos termos do 
an. 375, VIII, do Regimerito Interno) 

Votação em turno único do Projeto de Decreto Legislatjvo 
n'49. de 1993 (n° 273193. ua Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda .. para explorar 
seiVÍÇO de radiodifusãO-sõliora em freqüência ó:J:odulada na cidade 
de Osório. Estado do Rio Grande do Sul. tendo 

Pareceres. proferido em Plenário em substituição à Comis-
são de Educação. ·- -- · -

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. favom.: 
vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposiçãO. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação em turno úniCo do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50. de 1993 (n" 277/93. ua Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Co
municação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de ~zópolis, Estado do Paraná.. tendo 
Parecer favorável proferido em plenário, relator Senador José 
Eduardo. em substituição à Comissão de Educação. 

-7-- ~---

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 5:2, DE 1993 
(lncluidoem Ordem do Dia, nos tennos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação em tuino úniêõ- âo Projeto de Decreto Legislativo 

nOS2. de 1993 (n° 246193. na Câmara dos Deputados), que aprova 
_o ato que renova a concessão outorgada a Radio Grande Lago 
l~tda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná. tendo Pareceres fa
voráveis, proferidos em Plenário, em substituição à ComissãO de 
Educação: 

1°pranunciammto: Relator: SenadorNey Maranhão: 
2' prouuuáamento: Relator. Senador Affonso Camargo. pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes a proposição. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°55, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Vota.;ão em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 267/93. na Câmam dos Deputados), que aprova o ato que reno
va a concessão outorgada a Paquetã Empreendimentos Ltda.. para 
explorar setviço de radiodifusão sonOra em onda media na cidade 
de Floriano. Estado do Píaui. tendo Parecer favorável proferido em 
plenário relator:: Senador Ney Maranhão. em substituição a Comis
são _de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 7, DE 1994 . 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Vo~o em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n"7. de 1994 (n• 308193, na Câmara dos Oep.uados). que aprova o 
ato que renova a outorga deferida a Rádio Cultura de Timb6 Ltda .. 
para explorar sexvíÇO de radicxlifusão sonora em onda média na ci
dade de Timb6, Estado de Santa Catarina, tendo Parecer favorável, 
proferido em Plenário. Relator. Senador Meira Filho. em substibli
ção a Comissão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nOs ten'il.os do_ 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação em turno único, do Projeto de Decreto _Legislativo 
n'9. de 1994 (n° 301193, ua Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão Outorgada a Rádio e TV Tapajós Ltda., 
para explorar sexviço -de :i:adiOdifu.São de sons e imagens (Televi
são) ua cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecei:- favoráVel. prorenôo em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Cameiro. em substitUição à Comissão de Educação. 

-1_1-

PRO.JEfO DE DEGRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(lucluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• !O, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com rms exclusivamente educativos. na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Gnmde do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário. em substitui
- ção à Comissão de Educação. 

-- 1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo-
rável ao projeto; . 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Meiia Filho, pela 
- regularidade dos atos e procedimentos concernentes à prop:>Sição. 
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-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11. DE 1994 

(Inchddo em Ordem do Dia riós termos do 
an. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 11. de 1994 (n• 265/93, na Cfunaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão ootorgada à S.A Rádio Vexdes Ma
res, para explorar serviços de zacti.odifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceartí, tendo 

Parecer favoráveL proferido em Plenário. Relator: Senador 
Diroeu Cameiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISI.A TIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos· do 
an. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, e~ turõ.o úniCO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12 .• de 1994 (n• 319/93. na Cfunaia dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Cultur.!l Ciuzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres faVoráveis, proferidos em Plenário, Relator. Sena
dor Meiia F"Llho, em substimição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos teimas do 
an. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Votação, em nuno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n• 25:1/93. na Cfunaia dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda .. 
para explorar serviço de radiodifusão sooora en:. onda mé,Pia na 
Cidade de Al:aguaína. Estado do Tocantins, tendo 

Pare.cer favoráve~ proferido em Plenário, Relat ....... Senador 
Carlos Palrocínio, em substituição à ComissãO de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19. DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia, nos temros do 
an. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Votação, em ninio úoico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254193. na Cfunaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tócailtins Ltda., 
para explorar seiViço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Anápolis. Estado de Goi s, tendo 

Pareceres favorável, proferido em PlenáriO; Relator: Sena
dor Carlos Patrocínio. em substituição à Comissão de Educação. 

-16-
PRO.IETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23. DE 1994 

(Em regi111e de urgência, nos termos do 
an. 375, V111. do Regimento Interno) 

Votação, em turno Unico, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 23, de 1994 (0° 327/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova" ã concessãõ- outorgada à Rádio Monta
nhês de Botelhos Ltda., para explorar serviço de radiodirusão 
sonora em onda média na Cidade de Botclhos, Estado de Minas 
Gerais, tendo 

Parecer favoráveL. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Heorique Almeida. em substituição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do 
an. 375, VIIL do Regimento Interno) 

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24. de 1994 (n" 328/93, na Càmaia dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permiSsão à Fundação de Ensino Superior do 
Vale da Sapucai para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada. com fins exclusivamente educativos. na ci
dade de Pouso Alegre. Estado de Mínas Gelais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

-18-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"62. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
an. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268193, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada ã Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (De
peudeudo de parecer da Comissão. de Educação) 

-19-
PROJETú DE DECRETO LEGISLATIVO N"64. DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Discussão. em rumo úriico, do Projeto de Dzcreto Legislati
vo n• 64, de 1993 (n" 275/93. na Cfunaia dos ~ •'IJtados), c;ue 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Scx.aedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A, para expk."lfal" serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), - · r •da:le de Londrina. Estado do 
Paraná. (Dependendo de parec..._ ..... vmissão de Educação) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
an. 375, •, 1Il, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ún.ico.'do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 60 ''" 1'•'93 \n" 313193. na Câmara dos Deputados), que 
aprova v .~. \-:.- q~;P. outorga permissão à Rádio Mariana Ltda., para 
_explorar se:rvJço de radiodifusão sonora em freqUência modulada 
na. cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo é.e 
parecer da Comissão de Educação) 

-:n-
PROJETO DE DECRETO liiGISLA TIVO N" 8, DE 1994 

(Inclu(do em Ordem do Dia; nos tenriósdo 
art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

pj.scussão, em turno único, do Projeto de Decreto LcgislatiM 
vo n• 8, de 1994 (n•303/93, na Càmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Uda.. para exploru setViço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da 
Bahia (Dependendo de parecer da Com....ssão de :Educação) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"20. DE 1994 

(Incluído em ordem do Dia. nas termos do 
art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úr;. • do Projeto de Decreto l.cgisll'l~i-
vo nt) 20, de 1994 (n° 266, Câmara dos Dcpu~ .. ;;..:Jm;). : · 
aprova o aloque renova a pc ootc>rgada à P·~.:J~ :-.:,--..,.,.;~ · 
de RadiodifusãO Ltda .. atual nomina:.!a R::~.; ...... ~,..n. · · 
municação Ltda., para expio .:;,:o de mdi;·.: .. ::.:s:>; • .. v·;-; 
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freqüência moàulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado 
do Par.má. (Dependendo do parecer da Comissão de Educação) 

-23-
PROJE1ú DEDECRE101EGISLATIVON°2!, DE 1994 

~Incl:.:..ído em Ordem do Dia. nos terriios do 
an. 375. VIII, do Regimento Interno) 

:.:"~::>a:..ssão~ em tumo único. do Projeto de Decreto Legislati
. :, l, de 1994 (n° 292/93, nit- Câmara dos Deputados), que 
· ;;:, ,; ato que renova a penn.issão da FM Rádio IndependeDle 

-~ .-.~·~·,,.ercle Li.da.. para explorar serviço de zadiodifusão sonora 
... ~-6l!cia modulada na Cidade de Arcoverde, Estado de Per

nambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de EduCação) 
-24- --· . 

PROJE1ú DE DECREl'O_LEG!SLATIVO N" 26, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 

~rl. 375, VIII, parágrafo único, do Regimento Interno) 
"O~cus.são, eni tumo únicO, do Projeto de Decreto Legislati

. -• <~. de 1994 (Ii0 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
.,. ... .., .. ~ o ato que cutorga permissão à Rádio Campos Dourados 

·:· ~ "!/.:.:., -,t-:tcexplorar sctviço de radiodifusão sonora em fie
:.'' ;,·.-'z :ne<blada na Cidade de Medianeira, Estado do Paranã 
::. ~ . .;::i.::ü.ÕO de parecer da Comissão de Educação) 

-25-
PROJEro DE DECRE1ú LEGISLATIVO N"39 DE 1994 

(lncluí<jo em Ordem do Dia, nos tennos do 
arL 375, VIII, do Regimento InternO) 

Discussão, em tumo llnico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, "" cãmara dos DeputadoS), que 
s.pn)va -o- ato que outorga pemtissão à Rádio Serra Negra FM 
·· ~~-cia .• pua explorar serviço de radiodifusão sonora- em :Ereqfiência 
mo<:b loda na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De
·.: ..... -- .:.;d.) de pz.recer da Comissão de EducaÇão) -

-26-
')~;.cST() D:EDECRB1ú LEGISLATIVO N"4S, DE 1994 

(lnciuído em Ordem do Dia nos tennos·do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• '22.2/92, na Câmaia doS Deputados), que aprova 
o texto do Acotdo Ortográfico da Ungua Portuguesa. assiriado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990,tendo . 

Parecer favoxável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações Exte
riores c Defesa Nacional. 

-27- . . c 

?ROJETO DE RESOWÇAQ N° 3, DE 1994- CN 
(Em regime de urgência, n:os termos do 

art. 336; b, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução n° 3, de 

1994- CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comis
são ?&lamentar Conjunta do Mercosul. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

-28-
PROJETO DERESQLUÇÃO W 122, DE 1993 

(Em regime e urgência nos teimos~do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

·-amítando em conjunto com o Projeto de 
Resolução n° 94, de 1994) 

·: ·>. em tumo único, do Projeto de Resolução n° 122, 
· \~ •o= do Senador Ma:rco Maciel. que cria a Comis

. ·. C'l:'.c:"~::<logia. (Dependendo de r:ueceres da Comis
~ . .-.• ~o_ .\ 1.~t]ça e Cidadania e Diretora) 

. -29-
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, DE 1994 

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

(framjtando em conjunto com o Projeto de 
Resolução n° 122, de 1993 

Discussão, em: tomo único, do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994, deautoria do Senador Coutinho Jorge, que a!teta o Regi· 
mento Interno do Senado Federal, tr.msfoxmando a Comissão de 
Educação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de pareceres das Comissões de Constituiça-o, Just< .... ,. e 
Cidadania e Diretota) "" · ~ 

-30-
- OFÍCIO N" Sn2. DE 1994 

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

Oficio no sn2. de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Eslado de São Paulo, relativa ao· pedido de emissão de Letras 
Finance~ do Tesouro do Estado de São Paulo- LFIP, destina
das à liqwdação de precat6rios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicõs) 

-31-
PROJETODElEI DACÂMARAN° 13,DE 1991 

COMPLEMENTAR 
Votação, em tumo llnico, do Projeto de Lei da câmara n• 

13, de 1991 -Complementar (n• 223/90- Complementar na Casa 
de orige_m). que regulamen!" o § 2• do art. 171 da Cons~ição Fe
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres, sob n" 49 e 88. de 1991, da Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidadania. 1 o pronunciamento: favorável ao Pro

_j_eto, co~ as Emendas de noS 1 a 4 - CCJ, que apresenta; 2° 
pronuncxamento: contrário às Emendas de n°s 5 a 17, de Plenário. 

-32-
PROJEro DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1991 -

COMPlEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 
Votação, em tumo llnico, do Projeto de Lei da Câmara n• 

125, de 1991- Complementar (n• 60/89- Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o funciona
lismo público, na forma do art. 169 da Constituição Fedeia!, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira Filho, 1 o 

pronunciamento: favorável ao Projeto; "2° pronunciamento: favoní
vel à emenda de Plenário. 

(Dependendo-de parecer sobre as emendas apresentadas pe-
rante a Comissão) __ 

-33-
PROJEro DE LEI DO SENADO W 27, DE 1991 

COMPLEMENTAR 
Votação, em turno único, do Pro.;eto de Lei do Senado n° 

27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor: q':'.e regulamenta o § 3• do art. 192 da Consti1uição Federal, 
que dispoe sobre a cobrança de juros reais máximos. e dá OUtras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Mara.Dhão. em substituição à Comissão de Assuntos Econó
micos._' 
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-34-
REQUERIMENTO N" 484, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requeriioento n° 484, de 1994. 
do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Presidente e do Secretário do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar (Consea), Dom Manro Morelli, Bispo de 
Duque de Caxias e Doutor Herbert de Souza (BetiDho), paxa pres
tar, perante o plenário do Senado FederaL esclarecimentos sobre o 
quadro de mortalidade infantil no BJ"OSil. especialmente nas regiõ
es mais pobres. e apresentar as sugestões e medidas que o órgão 
proporá ao Senador Presidente da República. com vista a enfrentar 
tãO-grave qUeStãO. · · 

-JS
REQUERIMENTO N" 858, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Requeri.meDlo D.0 858, de 1994, 
do Senador Eduanlo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, 
a inclusão em Ordém do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 95, 
de 1991. de sua autoria, que dispõe sobre a divulgaçã.Q dos princi
pais devedores junto à Secretaria da Receita Federal. ao ~,stério 
do Trabalho e Previdência Social e Caixa Económica Federal e dá 
outtas providências. 

-36-

REQUERIMENTO N" 860, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 860, de 1994, 
do Senad.or'Eduardo Suplicy. solicitando. nos termos regimentais, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado D0 349. 
de !991, de sua antoria, que extiDgue disposições legais que asse
gurun a prisão especiaL 

-37--

PRO.lETO DE LEI DA CÂMARA N" !51, DE 1992 

(Iucluido em Otdem do Dia nos termos do 
art. 172, i, do Regimento Interno) 

Disalssão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câniara n° 
151, de 1992 (n• 1.()()2. na Casa de origem), que cüspõe sobre a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 
5.452, de I" de maio de 1943 e dá ootras providências, tendo 

Panca proferido em Plenário, Relator: Seuador Eduardo 
Suplicy. favorável ao Projeto. com einendas n% 1 e 2. que apre-
senta~ _·--t substituição à Comissão de Assuntos Sociais. -

'iX."D.dendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenário 

-38- --
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 83, DE 1994 

(incl:!ido em Ordem do Dia nos termos do 
an_ 172, II, b, do Regimento Interno) 

Discussão; em turrió -único, do PrOjeto de Lei do Senado 

n0S3, de 1994. de autoria do Senador JoOO Eduardo. que prom:>ga a 
vigência da Lei n• 8-119. de 28 de junho de 199l,revigoradapela 
Lei n• 8.843, de 10 de janeiro de 1994. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

-39-
EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO N" 30, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 
(N" 3_!07/92, naquela Casa), de autoria do Senador Mauri· 

cio Corrêa.. que regulamenta a proflssão de ortopista e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais} - -

-40-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 248, DE 1993 

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

N° 4332. de 1993, rui Casa de orig~ qrie regulamenta-o§ 
3° do art. 8° do Ato- das Disposições Constib.Jcioiiais Transitórias. 
dispondo sobre a reparação de natureza econõmica. 

(Depeudendo de parecer da Comissão de Assuntos Econe,. 
micos) --

-41-
PROJETO DE LEI DO SENADO W 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. I 72, I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães. que dispõe sobre 
isenção do Imposto de Renda para bolsas de estudos de médicos 
residentes e remuneração de estudantes em estágio para comple
mentação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Económicos) 

-42-
MENSAGEM N" 314, DE 1994 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 
(Incluído em Ordem do Dia nos teonos do 

art. 281 do Regimento Interno) 
Disrussão. em turno único, do Parecer n° 237, de 1994. da 

Comissão de Constituição. Justiça e- Cidadania sobre a Mensagem 
n• 314, de 1994 (n" 899/94. na origem), de 24 de outubro do cor
rente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Valdir Righetto, para 
exercer o cargo de Ministro Togado do TnOunal Superior do TraM 
balho. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a se.ssão às 12h15min.) 

Ata da 18Sa Sessão, em 7 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.:Humbeno Lucena; Levy Dias, Júlio Campos, 
Nabor Júnior e Jacques Silva 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADOI/ES: 

Affonso Camargo '- Alexandre Costa- Aluizio Bezerra
Amir Lando --Antônio Mariz- Aureo Mello- Carlos PatrocíniO
César Dias - Cid Sabóia-de Carvalho - Coutinho Jorge - Eduardo 

Suplicy- Epitácio Cafeteira- Esperi.dião Amin- Flaviano Melo-
- Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda- Guilhenne Palmeira -

Humberto Lllcena -- Hydekel F;reitas- Irapuan Costa Júnior- Jac
ques Silva - Jarbas Passarinho - João Calmon - João França -
João Rocha- Joaq<Jim Beato- Jônice Ttístão- Josapha! Marinho 
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-José Êduarào- José Richa- Júlio Campos- Júnia Marise- Ju
taby Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nu
nes Rocha - -Lourival Baptista ~ Lucídio Portella - .Márcio 
Lacerda - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício Corrêa -
Mauro Benevides - Me ira Filho- Moisés Abrão- Nabor Júnior
Nelson Carneiro - Ney !vlaranhão - Odacir SOares - Pedro Simon 
- Rachíd Saldanha Derzi - Raimundo Lira - ReginaJdO-Duarte -
Rona1do Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar. 

PARECER N-263, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais, ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 085, de 1994, que "Altera o art. 
73 da Consolidação das Leis do Trabalho, mudando 
o valor do adicional no turno". 

Relator: Senador Reginaldo Duarte 

L Relatório 
Compete à Comissão de Assuntos SociaiS, nóS termos do 

.arL lOO,ln.ciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, emitir 
parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara ii0 085. de 1994, de au
toria do_ eminente Deputado Edson Menezes Silva. que "Altera o 
art.. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, mudando o valor do 
adicional notumo". 

Intenta o nobre autor introdir signifiC:iiiVas alterações no 
art. 73 da CLT. que trata do adicional devido ao emprego pelo tr.t
balho realizado em horário notumo. 

De acordo com o projeto, o art. 73 da CLT passaria a vigo-
rar com a seguinte redação: -_-,- ' 

"Art. 73. O trabalho noturno terá remuneração su
perior ao diurno. com acréscimo de 20% Si OcOirente 
entre às 20 horas e ãs 22 horas, de 30%, apõS- às 22 ho
ras, e de 50%, entre às 24 horas e às 5 horas do d.üt se-

§ 1() A bera do_trabalho notumo será computada 
como de 52 minutos c 30 segundos. 

§ zo Considera-se notumo, para os efeitos deste 
artigo, o tmbalb.o exeClltado entre às 26 horas de um dia 
e às 5 horas do dia seguinte." 

'J novo tex.t.o institu! duas alterações substantivas. sendo a 
pri_.-nef!i-referente ao período de trabal."lo considerado como notur
no, e a segunda relativa ao percenwal do adicional pago pelo tra-
balho realizado neste horário. ---

Na Câmara dos Deputados a proposição recebeu parecer fa
vorável. à unanimidade, nas Comissões de Trabalho. de Adminis
tração e Serviço Público, c de Constituição e Justiça e de Redação, 

· emcarátertemrinativo. - -- -------- -- --

No prazo regimental, à proposição nãO forã:in apresentadas 
êmcndas. - - ----

É o relatório. 

IL Voto do Relator 

G Projeto de. Lei da Câmara n° 85, de 1994, que "Altera 9 art. 
73 da Consolidação das Leis do Trabalho, mudando _o valor do_a_dicl_q
nal noturno", apresenta como ~levantes os seguintes aspectos: 

a) a nova redação dada ao ca;mt do art. 73 daCLT suprime 
a expressão "salvo nos casos de revezamc_nto semanal ou quinze
nd". Ncs!e aspecto cm particular, o projeto faz justiÇa, uma vez 
que o adicional previsto cm lei foi instituído com a ímalidade de 
compensar o trabalho realizado em horário inadequado. porque 
traz maior fadiga. além de alterar o relógio biológico do emprega
do. Aiém disso, o Enunciado _n~ 130, do EgrégiO TribUrlal Superior 
do_ Trabaiho, já Ex ou entendimento no sentido de que o regime de 

revezamento não exclui o direito do empregado ao adicional no
turno, em face da derrogacão do art. 73 da CLT pelo art. 157, item 
III, da Constituição de 18-9-1946; 

b) horário notumo- o § Z' do ar!- 73 da CLT considem tm
balbo noturno o desenvolvido entre as vinte e duas (22) horas de 
um dia e às cinco (5) hcmlS do dia seguinte. O projeto inova __ emre
lação ao horáriO~ Segmentando-o por faíxas, a Siber. 

Primeira faiXa- das 20 hOias até ãs 22 horas, 
Segunda faixa- das 22 horas até às 24 hOras, e 
Terceira faixa- das 24 horas até às 5 horas do dia subse

qúente. 
Além da segmentação, o projeto estende o horário de traba

lho notumo em duas horas, passando a ser computado a partir das 
20 (vinte) horas e não das 22 (vinte e duas) horas. 

A revisão do período notumo apenas estabelece uma rela
-ção mais" próxima oom a realidade, pois é D:refutável que o bocirio 
das 20 horas guaroa maJor relação com o periodo noturno do que 
com o diumo, deve1:1-do-se considerar válida a proposta. EDtretanto, 
propomos a fixaçãO de apenas duas faixas de horário, SendO que a 
priméi:rá incorporará o perlodo das 20 horas até ãs 24horas, e o se
gundo, das 24 horas até às S horas do novo dia.. 

Esta alteração visa racionalizar os procedimentos adminis
trativos e de rotina do departamento de pessoal da empresa; caso 
contrário, seria necessário um verdadeiro software para se chegar 
ao cálClllo exato dos adicionais devidos ao empregado. 

-c) adicioriãl noturno- o valor do adicional foi alterado no 
projeto, adequando-se ao novo horário e fJ.Xado nos seguintes pata
mares: 

Primeira faixa- 20% de adicional 
Segunda faixa- 30% de adicional 
Terceira faixa- 50% de adicro!lal 
A CL T art_ 73, caput estabelece amalmente um adiciooal 

único de pelO menOs 20% (vinte por cento) de acréscúno sobre a 
hora diurna. O que- pretende o aliior é dilatar o valor do adicional, 
por faixas, até chegar a 50% (cinqiienta por cento). 

O resultado desta aritmética rePreSenta um acréscimo nos 
salários dos empregados que trabalham no pexíodo notumo. A ma

- téria é de relevância, merecendo inclusive tratamento constitucio
nal, ex vi do art. 7" , )X, da Constituição Federal, que estabelece 
''remuneraÇão do- trabalho noturo.9 superior à do diumo". 

O projetO visa à regulanientação deste dispositivo constitu
cional, por entender que o adicional previsto no texto consolidado 
é insUficiente para remunerar condignarilente- o" empregado que 
exerce suas atividades no horário notumO. 

O que se deve perquirir é a CoD.veiliência~ ou não, de estabe
lecer-se acréscimo de remuneração atraVés de lei É evidente que a 
tendência é dar ao empregado meJhores e mais_ dignas condições 
de trabalho. Todavia, devemos relatar sobre a repercussãO niacroe
conômica de um projeto desta natureza. O trabaih.o notumo é cada 
vez mais necessário e· essencial, pois a vida no mundo contempo
:râneo estende-se por 24 hora, exigindo serviços não imaginados 
50 anos atrás, quando foi instituída a CLT. Ocorre -que aumentos 
generalizados poderão ·refrear o desenvolvimento de setores im
portantes para a comunidade e dünínuir, por via de conseqüência, 

- o número de postos de trabalho. prejudicando também o trabalha-
dOr: · 

O texto da CLT é feliz quando estabelece que o valor do 
-adicional noturno será de, ''pelo menos", 20%. A expressão 1'pelo 
menos" possibilita que os sindicatos pactúem c_ondições mais van
tajosas para os trabaJhadores, aumentando o percenrual indefinida
mente. No projeto a expressão desapareceu, mas é nossa intenção 
reinoorporá-la. · · · · · -

O percentual de 20% fiXado pela CLT, realmente, poderia 

-"-'' 
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ser maior, mas a lei não impede que as partes contratem valores _:PARECER N° 26! .)E 1994 
mais elevados. considerada a necessidade do trabalh9 e o interesse 
mútuo. 

Aumentar o valor dQ .adiçional notlll:O.o para 50%, mesmo 
que restrito ao período das 24 hmas até às 5 horas_do dia subse
qüente, é inconveniente, priilcipalmente porque não se considera
riam as diferenças econômicas e regionais existentes em nosso 
País. Tal medida implicaria um acréscimo de 150%, considerado o 
valor de 20% do adicional pago atualmente. 

Os. efeitos poderiam :ser ainda mais danosos nos casos das 
empresas que trabalham em turnos in.interruptos de revezamento, 
podendo levar, inclusive, à supressão" do tumo nowmo em virtude 
do aumento do custo da mão-de-obta.. 

Com base nesses ar:gumentos optamos por manter o percen
tual de 20% para o horário das: 20 horas até às 24 horas e propor 
um adicional de, pelo menos, 30%, no peiíodo comnreendido en
tre o horário das 24 horas até às 5 horas do dia s~"YJ....!D.te, o que já 
significa·um ganho de 50%, em teimes reais. 

Importante salientar que através do processo de livre nego
ciação, as parteS, de comum acordo, poderão-&ünentar estes per
centuais, consideradas as peculiaridades de sua atividade 
econômica.. A lei não proibir:á este acxéscimo~ - -

Por último, cabe oonsignar que, por erro na redação do pro
jeto, suprimiram-se II& par.ígrafos do art- 73 da CLT, o que certa
mente deveu-se a um descuido do ilustre a'QWI', mas que 
pretendemos restabelecer paxa evitarprejuizo ao traoalliã:dor. 

Em face ·ao exposto, opihaillós pela aprovã.ção do Projeto 
de Lei da Câmara n° 085, de 1994, nos termos do segUinte substiR 
tutivo: 

Emenda n° 1 - CAS 
(Substitutivo) 

Altera o art. 73 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, mudando o valor do adicional noturno. 

O Congresso NacioD.al decreta: 
Art. 1 o o caput e os §§ 1° e Z> do art. 73 da Consolidação 

das Leis do T:GWalho, aprovada pelo Decreto-Lei D0 5.452. de 1° 
de maio de 1943, passam a vigorar com a "seguinte i"eda.ção:- -

"Art. 73. O trabalho not.urno terá remuneração suR 
perior ao diurno, com acréscimo de pelo menos 20%, 
entre às 20 horns e às 24 horas. e de no mínimo 30%_ en_R 
tre ãs 24 horas e às 5 horas do dia seguinte. 

§ 1° A hora do trabalho noturoo será compulada 
como de 52 minutos e 30 segundos_ 

§ zo Considera-se notumo, para os efeitos deste 
artigo, o trabalho executado entre às 20 horas de um dia 
e às 5 horas do dia seguinte. 

§ 3°omissis 

§ 4° omissis 

§ 5° om.issis 

An. 2° Esta lei entra .em vigor na da~ de_ sua publicação. 

Art. 3° Re'!'ogamRse as disposições em contrário. 
Sala <las Comissões, 23 de novembro de 1994. - Jutahy 

Magalhães, Presidente, - Reginaldo Duarte, Relator - César 
Dias- Magno Bacelar- Coutinho Jorge- Ronaldo Aragão -
João França -Jacques Silva- Epitácio Cafeteira - Maurício 
Corrêa - Jarbas Passarinho - Lucídio Po_rtdla - Dario Pereira 
-Cid Saboia de Carvalho. 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro· 
jeto de Lei da Câmara n° 77, de l!:til4 "<ii0 1.629-C, de 
1991- na Câmara dos Deputados) que "Dispõe snhre 
a terminologia oficial reianva à lllm.s!!!.~ .,;: j,~ o'"
tras pruvidências•. 

Relator: Senador :Magno Bac:;lar 
Cltega ao Senado e a e-:!~ D ... !.lta Comissão. o I":x:je.:') ,:-.) ~..c._i

da Câmaia dos Deputados, de auL: ~ri.a. de ibstre J:·;.:~.:<lt:;.3·.;_ ~ia~: 
:Mu.md. que pretende estabelecer ut1E. tei!Di"l:">logia ::::.iiáó:; .:'·,:;:.~ ~
hanseníase e dar outras providência~ .. 

Argumenla o ~tor da prop<. sição qt:~e os i e.-.:•~o& .i;;~, a... k. 
proso. morféia. morfético são de tok>_.fuadequaci.os fK~(.". ;,c ·.·_·_!.,;,:-,..., 

moderno entendimento da enfe:rn:iJade han.ser.iasl! .. ··-~:•, ~:;.~ .. 
bém, que sociólogos e psicólogos ~•ociais defminu;.:;. ~~.;;.;); -~-T .. -:- · 

como "os mais negativos dos termcs ::nédicos, ~itt.::&:<;.;.· . .:~ .:... 
personalidade do paciente: rótulo de pntênc~:::: ,r.-.::.:..:""'i"' -.:-... e ~ p::;~ 
_netrar precocemente na mente infantil impede qualquer escl:..r~-::
mento futuro; trauma e sofrimentos psíquiCos corttim.iaú;,s. qtí...:. 
impedem a reabilitação social do doente". 

Paxa conigir- esta dístorção semânticit e psicOlógíca i~•e:· _ _J,, 

pelo projeto de lei, a erradicação do tenno '1epra11 e seus derivacics ~~.c. 
linguagem empregada nos documentos oficiais da adm.inistração c:m~ 
tializada e descentralizada da UrUão e dos Estados membros. 

Ademais. institui Umã terminologia oficial para sabstitu~ · 
aquela vulgarizada e também jã estigmatizada, vedando o cu;,,c, 
nas repartições dos Governos, da União dos Estados. d:!. quaisquer 
papéis que não observa a terminologia estabelecida, modificai;_:io
seaparte. 

Tem razão o ein.inente Deputado Elias Mumd. pois c te:-:.~·) 
lepra canega "-lm peso de m.ilênios de estigmatizaÇão, preconce~:C" 
e mito. Hoje, embora sendo uma enfermidade perfeitamente c.;:--<' R 

vele sem seqüelas. ainda traz consigo a aura negativa de mt../és·_;,: 
castigo, de morte em vida etc. 

De outra forma, tecnicamente justifica a mudança ten-:1~n:.._ 
lógica. por adequãi'-se o terinO hanse:iúase com conceitos model
nos da enfermidade, causada pelo ''bucobacterium leprae11

, que 
afeta apenas as terminaÇões nexvasas periféricas, nada tendo a_vw. 
com os conceitos anteriores de "dança de roque". hereditária e hi· 
per cOntagiosa.. · -

A nova orientação sanitária é a de convivência do portadn .. 
de hanseníase, com a sociedade, estando prescritas as Colônias -t 
antigos leprosários se- ainda os bá. deve-se tão-somente a proble
mas sociais qué O termo lepta ainda impõe... , ... :rtadores . .f_dt 
mais, é de se espei-ar um aumento de resístência orgânica dos 
sadios pelo contato com os portadores, fato nãõ obtido cor:·~ , · iso
lamento destes. 

O projeto de lei. além dos seus méritos inquestioná•.e:~. e~á 
de acordo com a competência do POder Legislativo Federal, con
soante o art. 24. inciso XII da Carta Mandamental, sem qualquer 
eiva de inconstitucionalidade. Lavrado em boa técnica legislativa. 
não necessita tampouco de reparos. 

Pelos motivos já assinalados, somos. pois, pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 23 de nov~bro de 1994. - Jutahy 

Magalhães Presidente - Magno Bacelar Relator- Ronaldo Ara
gão- César Dias- João Fra~ça- Dario Pereira - Cid Saboia 
de Carvalho -João Rocha -Jacques Silva- Epitácio Cafeteira 
- Mauricio Corrêa. 

PARECER N• 265, DE 1994 

~a Comissão' de Assuntos_ Sociais, ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 101, de 1994, que "Acrescenta 
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parágrafo únjco ao art. 846 da CLT, para pernútil-, 
na ausência de acordo, o julgamento imediato das re
clamações de natureza unicamente salarial". 

Relator: Senador Magno Bacelar 

I-Relatório 
Compete ã Comissão de Assuntos Sociais, nos tez:moS-- do 

art. I 00, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, emitir 
parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 101, de 1994, de au
toria do eminente Deputado Jurandyr Paixão, que "Acrescenta pa
rágrafo único aO-ait.. 846 da O..T, para permitir, na ausência de 
acordo, o julgamento imediato das reclamações da natureza unica
mente salarial' 1

• 

Intenta o nobre autor acrescentar parágrafo único ao art. 846 
da CLT, que pru.saria a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 846. Lida a reclamação, -ou dispensada a leitura por 
ambas as partes, ç reclamado terá vinte minutos parn. aduzir sua 
defbsa. - -- --

Parágrafo único.-Quando o objeto da reclamação for apenas 
a cobrança de salários, o presidente, ouvido os vogais decidiní se 
não houver acordo, de imediato.11 

A proposição pretende uma solução rápida para a contenda 
trabalhista que verse unicamente sobre saláriOs. excluidas, por via 
de conseqüência, as demais hipóteses. 

Na Câmara dos Deputados o projeto recebeu parecer favo
rável. à unanimidade, na Comissão de Trabafuo, Administração e---
de Serviço Público, e na Comissão- de Constituição e Justiça e de 
Redação, com substitutivO. - -

No prazo regimental. à proposição não foram apresentadas 
emendas. 

É o relatório. 

II- Voto do Relator 
O Projeto d~ Lei da Câmara n° 101, de 1994, objetiva dar 

maior celeridade aos feitos trabalhistas. 
A razão de ser da proposição encontril guaiida na- morps:ida

de e no acúmuio·de processos que impedem uma pronta e eficaz 
prestação jurisdicional por parte da Justiça do Traballio. 

Com acerto, a Comissão de Trabalho. Administração e de
Serviço Público da Câmara dos Deputados restringiu o alcance da 
proposição, determinando que a sentença somente será proferida 
de imediato, quando .se tratar de cobrança de salários. As demais 
demandas judiciai$ tetão ·q:arso noimal~ I:!.Qs termos da legislação 
consolidada. 

A tese em que se apóiã o projeto de lei, na verdade, vem 
apenas ratificar o princípio iDsculpido no arL 849 da CLT,que de
termina que a audiência seja -con1inua, Oil seja. na mesma: data é 
realizada a conciliação, que fiustràda. implieã-ainstrução e julga-

. mento do processo. 
• Merece reparo, no entanto, a redação dada ao parágrafo úni
codo art 846 da CLT,nO-que se refere aos nvogaiS,-1 que, por força 
do disposto no parágrafo único do art. 116 da ConstituiÇão Fede
ral. passaram a denominar-se 1)uizes classistas". 

Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n° 101,de 1994.-Cciin a emenda seguinte: 

EMENbA N' 1- CAS
Emenda de Redação 

''Art. 846. -········--····-··-··-·-··-··-··············-······· 
Parágrafo único. Quando o objeto da reclamação 

for apenas a cobrança de salários, o· presidente. ouvido 
os juízes classistas. decidirá. se não houver acordo, de 
imediato." 

Sala da Comissão, 23 de novembro de 1994. - Jutahy Ma-

galhães Presidente - Magno Bacelar Relator- Ney Maranhão - -
João Rocha - Ronaldo Aragão - Cid Saboia de Carvalho -
João França - Reginaldo Duarte - Coutinho Jorge - Epitáào 
Cafeteira -Dario Pereira -Mauricio Corrêa. - Jarbas Passari· 
oh o. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - A lista de presença 
_acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número 

o -,regimental, declaro a~ a s~são. 
Sob a proteção de Deus, i'liciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1 o Secretãrio procederã ã leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O Expediente lido 
vai à publicação. _ _ _ _ 

Sobre a mesa,. requerimentos que serão lidos pelo Sr. }0 Se~ 
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 963, DE 1994 . 
Requeiro, nos termos do arL 210, §0 2 do Regiiiielit.O Inter

no. a tr.mscrição nos Anais do Senado, do artigo intitulaôo ''Va
mos exportar ... - empregos pelo Correio", publicado no· jornal O 
Estado de S. Paulo, edição do dia 1° de dezembro de 1994, de au
toria do Senhor Affonso Hennel. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Senador Gil· 
berto Miranda Batista. 

REQUERIMENTO N° 964, DE 1994 
Nos termos do art. 210 dORegililento Interno, requeiro a 

transcrição, nos Anais do Senado, do editorial intitulado Senso de 
Oportunidade, do Jornal do Brasil, de 6 de novembro em curso. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994.- Odacir Soares. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - De acordo com o 

art. 210. § 1°. do Regimento ln temo, os requerimentos lidos set.io 
submetidos ao exame da Comissão Diretora. 

O Senhor Presidente da Repolblica editou a Medida Provi
sória n°737, de 3 de dezembro de 1994, que dispõe sobre opxazo 
previsto no § 4° do art. 2° da Lei D0 8.352. de 28 de dezembro de 
199!. 

De acordo com as indicações das li4etanças, e nos termos 
do § 5° do art. zo da Resolução n° 1/89-cn, fica assim constimída a 
comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

1-Amir I.ando 
2José Fogaça 

3Lourival Baptista 

4.Hydekel Freitas 

S.Dirceu Carneiro 

6.Francisco Rollemberg 

7 .Aureo Mello 

SENADORES 
Suplentes 

"PMDB. 
!.Flaviano Melo 
2Aluízio Bezerra 

PFL 
3.Dario Pereira 

PPR. 
4.Carlos De'Carli 

PSDB. 
5-Almir Gabriel 

PMN 

PRN 
7 .Ney Maranhão 
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Titulares 

l.Etaldo Tmoco 

2N!IIon Baiano 

3.Roberto Campos 

4-Man::o Penaforte 

5Lúcia Vânia 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO 
!José Falcão 

PMDB 
2.Maurici Mariano 

PPR 
3.Fetter Júnior 

PSDB. 
4.Flávio Palmier da Veiga 

PP 
5.Mário De Oliveira 

PDT 
6.Carlos Alberto Campista 6.Amam:y Müller 

PSTU. 
7 .Emesto Gtadella 7.Maria Luíza Fontenele 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica esta
belecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 7-12-94- designação da comissão mista; 

Dia 8-12-94- instalação da comissão mista; 
Até 8-12-94- prazo para re<:ebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 17-12-94- prazo fmal daoomissão mista; 
Até ! 0-l-95 -prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 738, de 3 de 
dezembro de 1994, que dispõe sobre alteração da Lei n• 8A90, de 
19 de novembro de 1992, com a nova redação dada pela Lei n° 
8.746, de 09 de dezembro de 1993, e dá outms providencias. 

De aootdo com as indicações das LideraiJças. e nos termos dos 
§§ 4• e s• do art. Z' da Resolução n• 1189-CN, fica asiD;i;J. constituída a 
comissão mista incombida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares: 

l.Coutinbo Jorge 
2.Gilberto Miianda 

3.Alexandre Costa 

4.Carlos De'carli 

S.Mário Covas 

6.Magno Bacelar 

7 .Irapuao Costa Júnior 

Titulares 

!ÁtilaLins 

2JoséDutnt 

. 3.Panderney Avelino 

4.Antônio Faleiros 

SJúlio Cabral 

6.Beth Azize 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
l.AmirLando 
2.Ronan Tito 

PFL 
3.Carlos Patrocínio 

PPR 
4.Moisés Abrilo 

PSDB 
S.Almit Gabriel 

PDT 
6.Dl!!<Y Ribeito 

PP 
7 .Nelson Cameiro: 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO 
!.Rubem Bento 

PMDB 
2l'aulo Titan 

- PPR 
3.SamirT3.Ii:DUS __ _ 

PSDB . 
4.Djenal Gonçalves 

PP 
S.Eduardo Matias 

PDT 
6.Giovanni-QUéiroz 

PMN 
7JerommoReis 7.Nilson Gibson 

Deacordocom.aResoluçãon° 1, de 1989-C • ~ca_estai-..e-
Iecido o seguinte calendário para a tramitação da mz. .. éric.: 

Dia 7-12-94- designação da comissão mista; 
Dia 8-12-94- instalação da comissão mista; 
Até 8-12-94- prazo para re<:ebimento de emendas. Pr'"" 

para a comissão mista. emitir o parecer sobre a admissibilidudc. 
Até 17-12-94- prazo fmal da comissão mista; 
Até I •-J-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O Senbor ?c:>'

dente da República editou"' Medida Provisória n• 739, de 3 "e 
dezembro de 1994. que concede novo prazo para cooclusão do :.::-·
ventário do Instituto Nacional De Assistencia Médica Da rnvidêi : a 
Social-INAMPS,extintopelaLein•8.689, de27 daj"rno da 1993. 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos C(;s 
§§ 4° e 5° do art. ZO da Resolução n° 1189-CN, fica assim constitu!da a 
comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

l.César Dias 
2.Márcio Lacerda 

3Jiugo Napoleão 

4LevyDias 

S.Ahnir Gabriel 

6.Maduce Pinto 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

llvânio Gueua 

2.Euler Ribeiro 

3.Amaldo Faria De Sá 

4.Genlldo Alckmin 

SJofran Frejat 

6Liberato Caboclo 

SENADORES 
Sapientes 

PMDB 
!.Wilson Martins 
2.Amir Lando 

PFL 
3.Alexandre Costa 

PPR 
4.Hydekel Freitas 

PSDB. 
SJutahy Magalilãcs 

PTB. 
6. V almir Campelo 

PT 

DEPUTADOS 

BLOCO 
l.Luiz Moreira 

- PMDB. 
2.0lavo Calheiros 

PPR 
3JoãoT0úí

PSDB. 
4.Antônio Faleiros 

PP. 

Suplentes 

S.Mário De Olivcir.::.
PDT 

6.Cictinha Çampos 
PT 

7JoséFórtunatí · -- · 7.QiicoVigilante 
De acon:lo coin a Resolução n° 1. de 1989-CN. fica es:a·.;,}

lecido o seguinte calendário para a traniitação da matéria: 
Dia 7-12-94- desigDação da comissão mista; 
Dia 8-12-94- instalação da comissão mista; 

_ Até 8-12-94:-p:a20puaR•:ebiu...rto~emendas. Pma;. :;arG a.:>-
missãomista emliro parea:rsol:m aadmissibili:lsde; 

Até 17-12-94- prazo fmal daoomissão mista; 
Até 1 °-l-95- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O Scrr:'ir;r Fr>:-:::;i
dente da República. editou a Medida Provisória nó 740. de 3 ue 
de:iembro de 1994, que dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacio:ul 
..;;; NIN, e_ sua utilização para aquisição de bens e direi(os alienados 
no âmbito do Programa Nacional De Desestatização - PND, insti-
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tuído pela Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando as 
nonnas SObre a matéria CODSlanf.e da Lei U0 8.177? de }0 de março 
de 1991, e da lei n' 8.249, de 24 de ourubro de 1991, e alt.eJ:a o art. 
3'daLei n'8.249/91. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos dos 
§§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n' 1189-CN, fica assim consti!Ulda a 
comissão mista ~cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB. 
l.Amir Lando !.Antonio Mariz 
2.Cid Saboia de Carvalho 2José Forgaça 

PFL 
3.Raimuudo Lixa 3João Rocha 

PPR 
4.Epitacio Cafeteim 4Moisés Abrão 

PSDB. 
5.Diroeu Carneiro 5.Reginaldo Duarte 

PMN: • 
6.FranciSco Rollemberg 

7 .Aureo Mello 

Titulares 

PRN 
7 .Ney Maranhão 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO 
!.Manoel Castro J.W aldir Guerra 

PMDB. 
2.Nelson Proença 2.0swaldo Stecca 

PPR 
3.Fetter Júnior 3José Maria Eymael 

PSDB 
4José Anibal 4.Moroni Torgan 

PP 
5.Sérgio Naya 5.Alberto Haddad 

PDT 
6.Fernando Lopes 6.Elio Dalla-vecchia 

PRN. 
7 José Carlos Vasconcellos 7 .Paulo Octávio-----

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN~ fica estabe-
lecido o segriinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 7-12-94- designação da comissão mista; ·· 
Dia 8-12-94-instalação da oomissão mista; 
Até 8-12-9-4 - prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 17-12-94- prazo fmal da comissão mista; 
Até 1°-l-95- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O Senhor Presi
. ·dente da República editou a Medida Provisória D0 741. de 3 de 

dezembro de 1994, que dá nova redação à Alínea "a" do Inciso xü 
do Art. 16 da Lei n•8A90,de 19 de novembro de 1992. 

De acordo com as indicações das Lider.mças. e nos termos dos 
§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN. fica assim oonstil.uída a 
comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: --

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB. 
!.Cid Saboia De Carvalho 1.Ronaldo Aragão 
2.Gilberto Miranda 2.Coutinho Jotge 

PFL 
3.Airton Oliv~ira 3Júlio Campos 

4LevyDias 

5Jutahy Magalhães 

6.Magno Baoelar 

7 Jrapuan Costa Júnia: 

T'rtulares 

l.Vilmar Rocha 

2João Almeida 

3.Cleonâncio Fonseca 

4.Artur da Távoia 

5.Sérgio Naya 

6Luiz Salomão 

7 João Mellão Neto 

PPR 
4.Carlos De'carli 

PSDB. 
5.Teotônio Vllela Filho 

PDT. 
6.Darcy Ribeiro 

PP 
7 .Nelsou Carueiro 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO 
!.Mauricio Najar 

PMDB. 
2.Fnmcisco Di6genes 

PPR 
3.Paulo Duarte 

PSDB. 
4.Sigmaringa Seixas 

PP. 
S.VadãoGomes 

PDT 
6.Beth Aziu> 

PL 
7 .Nelsou Bornier 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN. fica esta
belecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:Dia 
7-12-94- designação da comissão mista; 

Dia 8-12-94- imaalação da comissão mista; · 
Até 8-12-94- prazo pam recebimento de emeudas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 17-12-94- prazo ímal da comissão mista; 
Até 1'-1-95-prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 742, de 3 de 
dezembro de 1994. que autorizA a utilização do produto da aliena
ção do navio ''Docevale" no saneamento financeiro da Companhia 
de Navegação Uoyd Brasileiro- LLOYDBRÁS. 

De acordo com as indicações das Lidernnças, e nos tetiDos dos 
§§ 4' e 5' do an. T' da Resolução n" 1189-CN. fica assim constimlda a 
comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

1.Garibaldi Alves Filho 
2.Ronan Tito 

3.Carlos Patrocínio -

4.Affonso Camargo 

SJ oa.quim Beato 

6Jonas Pinheiro· 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
!.Gilberto Miranda 
2José Fogaça 

PFL 
3Jônice Tristão 

PPR 
4Louremberg Nunes Rocha 

PSDB 
S.Mário Covas 

PTB. 
6.Marluce Pinto 

PT 

DEPUTADOS 

BLOCO. 
_Suplentes 

!José Santana De Vasconcellos I.Ar01de De Oliveira 
PMDB. 

2.Nicias Ribeiro 2.Zuca Moreira 
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PPR 
3-Simãp Sessim 3.Amaral Netto 

PSDB. 
4.Artur da Tá v ola 4Sigmaringa Seixas 

PP. 
5João Maia 5.Delcino Tavares 

PDT. 
6Luiz Salomão 6.Beth Azize 

PSB, 
7 .Roberto Franca 7 .Alvaro Ribeiro 

De aconlo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte.calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 7-12-94- designação da comissão mista; 
Dia 8-12-94-~ção da comissão mista; 
Até 8-12-94- prazo p3I3. recebimeD!o de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 17-12-94-prazo fmal da comissão mista; 
Até. 1"-1-95 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória o• 743. de 3 de 
dezembro de 1994. que institui a taxa de juros de longo prazo -
TJLP. que dispõe sobre a relDIDlOl1lÇão dos recw:sos do Fundo de 
Participação PIS-PASEP. do Fundo de Amparo ao Trabalhad<":, 
do Fundo da Marinha Mercante. e dá OU Iras providências. 

De acordo com as indicações das Udenmças. e nos t.emlOS dos 
§§ 4°. e 5" do art. Z' da Resolução n• 1189-01. fica assóm constituída a 
comissão mista íncumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titolares 

!.Gilberto Miranda 
2Jacques Silva 

3JoãoRocha 

4.Espericlião Amin 

5-Teotõnio Vilela Filho 

6.Francisco Rollemberg 

7 .Aureo Mello 

Titulares 

.l.BenitoGama 

. Z.Gonzaga Motta 

3Jair Bolsooaro 

4.Artur da Tãvola 

SLuiz Carlos Hauly 

6-Paulo Ramos 

7 .Haroldo Lima 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
l.Ruy R oelar 
2.Rona!do Aragão · 

PFL 
3Júlio Campo• 

PPR 
4.Hydekel Freitas 

PSDB . 
5Joaquim Beato. 

PMN 

PRN 
7 .Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

BLOCO 
I .Darei Coelho 

PMDB 
2.Pedro Novais 

PPR 
3.Arnaldo Faria de Sá 

PSDB 
4Sigmaringa Seixas. 

PP 
5JoãoMaia 

--PDT 
6.Carlos Lupi 

PCdoB 
7 .Aldo Rebelo 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 7-12-94- designação da comissão mista; · 

Dia 8-12-94- installição da comissão mista: 

Até 8-12-94 - prazo paia recebimeD!o de emendas. Prazo 
para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

Até 17-12-94-prazo fmal da comissão mista: 

Até 1"-1-95 -1-IUO no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- O Senhor Presjdente 
da República editou a Medida Provisória n• 744, de 3 de dezembro 
de 1994, que db-põe sobre o número de augos de natureza especial. 
dos caigOS do grup<>-direção e asoessoCili1ell superia:es e das funçõ
es gratifiCadas existentes nos órgãos da Achninistrnção Federal Direta, 
Autánjuica e Fundaciooal, e dá ootras providências. 

De acordo com as iljdicações das Udenmças, e nos termos dos 
§§ 4° e SO do art. 2• da Resolução n• 1189-CN. fica assim coostihlid• a 
comissão mi.:..a incumbida. de emitir Parecer soh a matéria: 

. . SENADORES 
Titulares Supleotes 

PMDB 
!.Cid Saboia de Carvalho l.Rona!do Aragão 
2.Gilberto Miranda 2.CoutiDho Jorg~ 

PFL 
3.Guilhenne Palmeiia 3.Dario Pereixa. 

PPR 
4.Louremberg Nunes Rocha 4Lucídio Portella · 

PSDB. 
5José Richa 5Jutahy Magalhães, 

PDT 
6.Magno Bacelar 6.Darcy Ribeiro. 

PP 
7 .lrapuan Costa Júnior 7 Nelson Cameiro 

Titulares 

l.V!lmar Rocha 

2Zaire Rezende 

3.Francisco Evangelista 

DEPUTADOS 
Supleotes 

BLOCO 
I .Mauricio Naja:c 

PMDB 
2.AryKara 

PPR 
3.Pedro Pavão 

PSDB 
4.Artur da Távola 4Sigmarlnga Sei>as. 

PP 
5João Maia 5.ValdenorGuedes 

PDT 
6Luiz Salomão 6.Beth '· zize 

PSD. 
7.EdiSiliprandi 7.ÓrJandoPacileco . 

De acordo com . a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 7-12-94- designação da comissão mista; 
Dia 8-12-94- inotalação da comissão mista; 
Até 8-12-94 - prazo paia recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 17-12-94- prazo f'mal da comissão mista; 
Até 1°-l-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória o• 745, de 3 de 
dezembro de 1994, que cria a Gtatificação de Desempenho e Pro
dutividade - GDP. das Atividades de F!Dllllças, Controle, Orça
mento e Planejamento. e dá outras providências. 

· De acordo oom as indicações das Lideranças, e nos termos dos 
§§ 4" e 5° do art. Z' da resolução n• 1/89-Cn. fica assim constituída a 
comissão mista iricuinbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES. 
Titulares Suplentes 

PMDB 
!.Pedro Simon 
2.Cid Saboia de Carvalho 

I.Amir Lando 
2.Mfu:cio Lacerda. 

3-Hugo Napoleão 

4JaibasPassarinho 

S.Reginaldo Duarte 

6José Eduardo 

7 .Eduardo Supliey 

Titulares 

!.Rubem Medina 

2.Roberto Valadão 

3.Rícardo Izar 

4.Artur da Távola 

PFL 
3.Alexandre Costa 

PPR 
4.Levy Dias. 

PSDB 
S.A!mir Gabrie 

JPTB. 
-- ~ 6Jonas PiDheiro 

PT 

DEPUTADOS 

BLOCO. 
Suple!J.tes 

!.Mauricio Na~ 
PMDB 

2.zila Bezerra 
PPR 

3.Maria Valadão. 
PSDB 

4.Sigmaringa Seixa> 
PP 

5Mário De Oliveira S.Carlos Carumça 
PDT 

6Luiz Salomão - 6-Beih Azize. 
PPS 

7 .Sérgio Arouca - 7 .Augusto Carvalho 
De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 7-12-94-desiguação da comissão mista; 
Dia 8-12-94- instalação da comissão mista; 
Até S-12-94 - prazo para recebimeiJlo de emendas. J'IazD 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 17-12-94-prazo fmal da comissão mista; 
Ati 1°-1~95- pmzonoCongressoNacionaL · 
O SR. PRESIDENTE (Nabor limior) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provis6rla n' 746, de 3 de 
dezembro de 1994, que adota medidas necessárias à coiJ1inuidade 
do processo de implementação da isonomia de qUe trata o Art. 4° 
da Medida Provisória Tf' 709,de II de novembro de 1994, para os 
servidores públicos federais. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos teanos dos 
§§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n• JJ89-CN, fica assim coostimída a 

· · comissão mista inalmbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Trtulares 

I.Ronan Tito 
2.Gilberto Miranda 

3.0dacir Soares 

4.Epitacio Cafeteira 

5.Reginaldo Duarte 

6.FI3Dcisco Rollemberg 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB. 
!.Coutinho Jorge 
2.Ruy Bacelar 

_PFL 
3.Raimundo LU., 

PPR 
4.Hydekel Freitas 

PSDB 
S.Teotônio Vilela Filho 

PMN 

7 .Aureo Mello 

Titulares 

I.Vilmar Rocha 

Z.Ma:rcelo Baibieri 

3.Cados Azambuja 

4.Artur da Távola 

S.Francisco Silva 

6Lniz Salomão 

7 .Sidney de Miguel 

PRN 
7.NeyM:mmhão 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO 
l.Maurlcio Najar 

PMDB 
2.Michel Temer 

PPR 
~Jair Bolsonaro 

PSDB. 
4.Sigmaringa Selxas. PP - - -
5Laprovita Vieir.J, 

PDT 
6.Beth Azize_ 

PV 

De acordo cem a Resolução n~ I, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: · 

- Dia 7-12-94- designação da comissão mislll: 
Dia 8-12-94- instalação da comissão mista; 
Até S-12-94 - prazo para recebimento de emendas. ·Piazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 17-12-94-prazo fmal da comissão mista; 
Até I '-1-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PREsiDENTE (Nabor Junior) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n' 747, de 3 de 
dezembro de !994, que altera dispoSitivos das Leis n•s 8.829, de 
22 de dezembro de 1993, e 8.911, de 11 de jullio de 1994, dispõe 
sobre enquadramento de sexvidores na Administração Pública Fe
deral Direta. nas Aut:an}llias e nas Fundações. C dá outras· provi
dências. 

De acordo com as indicações das Lideranças e nos termos dos 
§§ 4' e s• do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fica assim conStituída a 
comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

!.Cid Saboia de Carvalho 
2Jacques Silva 

3Lourival Baptista 

4Lncidio Portella 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
I.Roualdo Aragão 
2.Gilberto Mir.l.nda 

PFL 
3JoãoRocba 

PPR 
4.Moisés Abr.l.o 

PSDB 
S.Dirceu Carneiro . SMário Covas 

PDT 
6.Magno Bacelar 6.Darcy Ribeiro 

PP 
7Jrapuan Costa Júnior 7.Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

!.Vilmar Rocha 

2.Alberto Goldman 

3:Ângela Amin 

4.Artur da Távola 

BLOCO 
I .Maurício Naja( 

PMDB 
2.Mauri Sérgio. 

PPR . 
3.Annando Pinheiro. 

PSDB 
4.Sig~ga Seixas.-
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PP 
S.FlávioDerzi S.Augustinho Freitas 

PDT . 
6Luiz Salomão 6.Beth Azize. 

PRO NA 
7.ReginaGoxdilho _ _ _ 

De acordo com a Resolução n° 1, -de 1989-eN-. fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 7-12-94"- designação da comissão mista; 
Dia 8-12-94,.- 4tstaJação da comissão mista; 
Até 8-12-94- prazo para recebimento .. de ~<®n9as. Prazo 

para a comissão mista emitir. o parecer sobre a admissibilidade~ 
Até 17-12-94- prazo fmal da comissão mista; 
Até ! 0-l-95 -prazo no Corigresso Nacional. 
O SR. PRE.SJDENTE (Nabor Junior) - Foram encaminha

dos à publicação pareCP.res da Comissão de Assuntos Sociais, que 
concluem favotaVelmente às seguintes ~térias; -

-Projeto de Lei da Câmara n' 77, de 199.4(!1'1.624191, na 
~_de ~gem), que dis~ sobre a te;oninologia ofi.Cial relativa à 
hanseníase e dá o:utr;ts providências; . 

-Projeto de Lei. da Câmara n' 85, de 1994 (n• 3,895/93, na 
Casa de origem), que rutera o art. 73 da Consolidação das Lei do 
Trabalho, mudando o valor do adicioW_ notumo; e 

. -Projeto 'de Lei da Câmara' n' IOI, de 1994 (n• 408191, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 846 de 
CLT, para pennitir, na ausência de acordo, o julgamento imediato 
das reclamações de namreza unicamente salariaL 

As matérias ficarão sobre a Mesa durante cinco sessões or
d.Ulá:iia.S, ~ frm de :fec~OOF eme:Ó.das, D.os termos do art. 235, Ii. "d",
do R_egimento Interno. 

·O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - A Presidência co
munica ao Plenário que, uma ~ez fm_do o prazo fttado no§ 1° do 
art. 254, do Regimento Interno, sem ter posição de recursos ali 
previsto, deteiDJ.inou o arquivamento defmitivo das seguintes ma
térias: Projeto de Lei da Câmara n• 157/93, Projeto de Lei da Câ-= n• 13/94, Projeto de ~i da Câmara n• I 04/94. · · 

.. 

O Sr. Nabor Júnior, 2° Secretário, deixa a cadei
ra da P.,.esidência, que é ocupada pelo Sr . .Jacques Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Sobre a mesa. ofi-
cies que setão lidos pelo Sr. r• Secretário. - -

São lidos os ~guintes 

OFIGABIIIN" 696 
Brasília, 7 de dezembro de 1994 

Senhor Presidente, 
. Comunico a Vossa _Excelência a indicação dos Deputados 

Mauri Sérgio e Ivandro Cullha Lima para integrar, respecúvamen-
- ie na qualidade de Timlar e Suplente, a Comissão Mista destinada 

a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 734. de 30 de no
vembro de 1994, em miDba substituição e do Deputado Germano 
Rigotto. 

Na oportunidade renovo a Vossa EXcelência protestos de 
consideração e apreÇo~-~ Deputado Tarcisi.o Delgado. 

OFIGABJIIN" 697 
Brasília, 7 de dezembro de 1994 

SenhorPresideiite, 
CoiilllDÍco a Vossa Excelência a indicação dos Deputados 

Micbel Temer e Nestor Duarte para integrar, respectivamente na 
qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n°-735, de 30 de novem
bro de 1994, em millha substimição e do Deputado Germano Ri-

gotto. 
• Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 

con51:deração e apreço.- Deputado Tarcísio Delgado 

OFIGABII!N° 698 

Brasília, 7 de dezembro de !_ ·y,._~ 

- Senhor "">residente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação- dos Deputados 

Ronaldo Perim e Pedro !rujo para integrar, respectivamente na 
qualidade de Titular e Suplel"te, a Comissão Mista destinada a 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 736, de 30 de novem
bro de 1994, em minha substituição e do Deputado Germano Ri
gott.o. 

. Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço.- Deputado Tarcísio Delgado. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - Seião feitas as 
substi.nüções solicitadas~ 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Junior. 

. O SR. NABOR JUNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. PreSidente, SI's e S"- Senadores, o desempenho do 
mandato parlamentar nos obriga a aOOrdar. com triste freqüência. fa
tos e infmnações que ferem. que agridem a sensibilidade humana de 
todos nós. E é com esse espírito que, hoje, venho à tribuna do Senado 

·Federal, para anunciar a perda irreparável que o Brasil sofreu, com a 
morte do Gener& e ex-Senador Oscar Passos, ocorrida ontem. dia 06 
de dezembro de 1994, no Rio de Janeiro- cidade onde seu CO!]XJ re
ceberá sepultuta denuo de instantes. 

Os anais da Casa, os jornais, as revistas, a opinião póblica es
clarecida do Pais e, sobtotudo, o povo do Acre, sabem quem foíOscar 
Passos. A n6s. a.creanos. Deus concedeu a honra e o_ orgulho de tê-lo 
tido eomo Representante do Estado em ambas as Casas do Congresso 
Nacional- privilégio compartilhado com os demais brasileiros, qu" 
sabem a história do grande militar e lider de memoráveis campanhas 
civicas, especialmente nos duros tempos da ditadura, quando lhe cou
be o comando da luta pela redemocr.oti:z.ção, presidindo o recém-f\m
dado Movimento Democrático Btâsileiro. 

E. como poucos. Oscar Passos honrou aquelas duas ativida
des. às quais dedicou seu talento e seu patriotismo. Homem ínte
gro, de visão ampla da realidade brasileira, de posições frrmes, 
mas abertas e sensíveis para a compreensão dos momentos históri
cos, desempenhou papel insubstituível e marcante no cenário na
cion& e no Estado do Acre de modo particular. 

Nascido em Porto Alegre no dia 3! de janeiro de 1902, Os
car Passos estudou no Colégio Anchieta daquela cidade, f<> fim
cio~o público estadual e, em 1923. sentou praça. A partii de.-;.;e 
mo:t:?Cnto. iniciou lo$ e proficua trajetória caStrense; ci.Irsando. 
sucessivamente e sempre com brilho, a Escola Militar do Realen
go. a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e a Escola de Estado
Maior do Exércíto. Lutou em 1930, Como Primeiro-Tenente. em 
defesa do Presidente Washington Luis. e na Revolução Constitu
cionalista deflagrada em julho de 1931~ cOntra o GOverno Provis6-
rio cb.eflado por Getúlio V axgas. 

Em 1944. integrou a Força Expedicionária Brasileira - FEB. 
na Itália. combstendo ao lado do então Tenente-Coronel Humberto 
Casttelo Branco que, mais tarde, o conduziria para a Escola de Exta
do-Maior do Exército como professor de tática de infanlluia. Em 
1957, passou para a reser:vacorno Gene®-de-Divisão. 

Na qualidade de político e homem público, Oscar Passos in
t~grou-se ~e cotpo e alma à vida nacional. vivenciando em profun
didade OS ImportanteS acontecimentoS hístô!i<~~:)s· que ri:J.arcaram O 
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País nas últimas décadas. Passos foi um grande brasileiro; foi um grande patriota, foi um 
Em julho de 1941, foi designado pelo Presidente Getúlio grande democrata. Por isso, neste instante, v_. Ex• e eu, o Estado 

Vargas interventor do Território -do Acre, cargo que ocupou até do Acre e a própria Nação brasileira. lOdos pranteamos o seu desa~ 
agosto de 1942 parecimento, ontem OCOirido, na cidade do Rio de .Truieiro. 

Em 1943, recebeu a misSão de organizar o Banco de Cródi- O SR. NABOR .)1JNIOR- Incorporo o depoimento que v. 
to da Borracha, mais tarde Banco da Amazônia, com o intuito-de - . E~~ presta neste _momento ao Senado da,_ Repóblica. com muita 
incentivar a produção dessa matéria-Prima no Acré:-A criação do honra. ao meu modesto discurso. 
Banco foi decretada por Getúlio Va:rgas em julho de 1942, sendo V. Ex•, assim como eu, conviveu com Oscãr Passos. Tive 
Oscar Passos seu primeiro Presidente. esse privilégio em 1%0. cjUando ingressei nas bostes do Partido 

Em 1950, o então Tenente-Coronel Oscar Passos pediu Trabalhista Brasileiro da minha cidade, no meu município de Ta-
exoneração da Escola de Estado-Maior do Exército e voltou rauacá,.._sendo ali eleito Secretário-Gêral do partidO_- -
para o Acre, onde se empenhou na organização do Partido Tra- - A época eu já ~ecia pscar Passos, pOrque ele fazia polí
balhista Brasileiro- PTB, corrente renovadora estUi:nilada :Por tica não apenas na C<lpital. mas tinha a preocupação de percorrer 
V argas pouco antes do ftm do Estado Novo, com apoio na es- todos os municípios do Estado, levando a sua mensagem, a sua pa
trutura sindical montada pelo ministro do trabalho. Alexandre la~ de fé para que o Acre se tornasse uma região próspera. como 
Marcondes Filho. - - era o seu desejo. 

Em ourubro do mesmo ano, foi eleito Deputado Federal Infelizmente, derrotado em 1970, quando ainda exercia as 
pelo Acre para a legislatura que se iniciaria-em- feVeieiro de 1951. funções de Presidente Nacional do MDB, afastou-se da vida públi
Reelegeu-se em 1954 e 1958. Em 07 de outubro de 196~ com a ca e passou a viver no Rio de Janeíro. E ontem. às 16h. no Hospi
elevação do Territ6rio do Acre à categoriã. di EStado, foi eleito Se- tal Silvestre, naquela cidade, aos 92 anos de idade bem vividos e 
nad.or, exercendo o mandato quando eclodiu o movimento políti- com ·assinalados sezviços prestados ao nosso País, especialmente 
co-militar de 1964. ao Estado do Acre, encerrou a süà trajet6ria nesta vida. mas dei-

Durante esse periodo de exceção, desempenhou importante xou um exemplo de dignidade para sua família. para seus amigos e 
papel, liderando a criação do Movimento Democrático Brasileiro, para o País. 
MDB. do qual foi o primeiro Presidente, consagrado pela sabedo- Muito obrigado, Senã.dOr Mauro Benevides, pelo seu aparte. 
ria. pelo talento e pela moderação com que conseguia se destacar. Prossigo. Sr. Presidente. 
A maioria trabalhista, fazendo valer essa condição. reivindicou o Durante o periodo em que presidiu o MDB. Oscar Passos se 
principal posto no novo partido- e o grupo pessedista, que deu à distinguiu pela moderação. pela frrmeza e pela capacidade de agiu
representação oposicionista seus quadros mais expressivos. acei- tinação de esforços para manter o partido coeso nas dificuldades. 
tou. quando recebeu a indicação do nome de Oscar Passos. Diante das punições impostas pelo Ato Institucional n° 5, Oscar 

Foi sob a presidência de Oscar Passos que o 1\IDB lançou o Pas~ dirigiU carta-circular aos Diretórios Reglonais do MDB. 
primeiro manüesto político contra as ereiÇões indiretas impostas analisando os acontecimentos. dando ao partido as orientações ne
pelo Ato Institucional D0 3, de fevereiro de 1966; mã.riifesto que o cessárias para sobreviver às intempéries e frisando que era neces-
piDprio Oscar Passos leu no Senado. sário manter a unidade interna, dentro da ordem e da LeL 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte? "Qualquer que seja a solução que venha a ser dada ao quadro polí-
0 SR. NABO R JUNIOR- Com muito prazer, nobre .Sena- tico amai. a coesão facilitará a tarefa futura". dizia ele, expresSan-

dorMauro Benevides. dO ainda a "profunda rnágoa- e grande tristeza'' com que viu 
o Sr. Mauro Bencvides- Nobre Senador Nabor Junior. na "afastados do convívio partidário tantos companheiros valorosos, 

sessão matutina, ftz uma breve comunic(J.ção à Casa, na condição dos mais altivos e leais". 
de Lider da nossa Bancada, exatamente para enaltecer a figura ex- Em 2 de fevereíro de 1971. Os_car Passos, com o término do 
cepcional do General e Senador Oscar Passos.- Como v. Ex'" agora seu mandato, entregou a presidência do rviDB ao Vice-Presidente. 
relembra, foi figura marcante no processo da retomada democráti- o Deputado Ulysses Guimarães. 
caem nosso País. No discurso que proferi, pus em relevo sobretu- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses breves traços que apre
do a contribuição iitesti.mávél que- ele- emprestara à Ima pela sentei dão-nos uma id6ia de _quem foi Oscar Passos, para o Brasil e 
nOIID.alidade político-institucional. Com a sua autoridade. Senador para o Estado do Acre.. É desaí:tador falar de Oscar Passos. falar de 
da República pelo Estado de v .Ex"_ 0 Acre; como integrante das como esse homem conseguiu sintetizar na sua personalidade as ca
Forças Annadas, como Presidente de um dos dois partidos legali- racte~1sticas dos valores militares-. dos valores da política, dos va

" zados que funcionavam no País, sempre soube ocupar esta tribuna !ores da liberdade em época de exceção e dos valores da União 
. com a maior dignidade. E 0 fez- sem que ninguém pretendesse al- para enfrentar com maior garantia de êxito as dificuldades que as 
cançar a sua autoridade, a sua conduta ilibada, enfllll, um homem circunstâncias apresep.tam. 
que se impunha não apenas diante de seus Pares no Congresso Na- OsCar Passos deixa-nos esse exemplo; lição de luta e de fé. 
cional, mas sobremdo diante da opinião pública brasileira. Graças demonstrado na tarefa histórica que teve, ao liderar a sociedade 
à clarividên~ ao tirocínio de Oscar PasSos; Cã.minhamos na bus- brasileira na reconquista de sua dignidade e de sua liberdade. 
ca daquilo que, logo r;:m seguida, representou a abertura política Exemplo de ideais. E exemplo de homem de partido. 
em todo o País, da qual foi artífice o nosso ex-colega Senador Pe- A derradeira manifestação pública do grande homem que 
trônio Portella. Tive õ privilégio de receber no meu Estado o Sena- hoje reverenciamos foi feita -durante a Convenção Nacional do 
dor Oscar Passos. Ele, Presidente do MDB nacional; eu como PMDB. em 12 de setembro do ano pass.ido, quando recebi- com 
Presidente do MDB regionaL Naquela ocasião, pude fazer chegar orgulho e humildade, ante tanta grandeza- mensagem de incenti
ao chefe maior do nosso pequeno partido todos os nossos anseios. vo e de apoio. Emocionado, H as lúcidas e generosas palavras de 
todas as nossas aspirações, para que ,Pudesse. a nível nacional, Oscar Passos no plenário do Partido e, hoje, relembro-as na Câma
conversar com os Companheiros da Executiva e, naturalmente, ra Alta do Poder Legislativo: 
partilhar as nossas apreensões com os mmos ~ Yida democrática 
do_ nosso País. Não há dúvida, Senador Nabor Junior, que Oscar "Como velho companheiro dos trabalhistas e dos 
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peemedebistas do Acre. recebo com grande alegria as no rol dos problemas nacionais. Não estariam tAis manifestações 
notícias sobre --a pujança do nosso PMDB nesse recamo circunscritas e escritas a esferas sociais de grupos minoritários? 
brasileiro. sob a direção flnne do incansável batalhador. Seus efeitos não seriam sentidos s6 em aJ.guns poucos rincões :re
Se.nador Nabor Junior, meu velb.o e querido amigo, em: gionais'? Os problemas advindes da discrim.inação não estariam 
quem deposito minha conf.ança absoluta- Oscar Passos." vinculados apenas a questionamentos de llalui'eZa cultural? 

Na fliDleza democrática e na-sincera generosidade de acrea- Não creio que possamos. e nem seria lícito fazê-lo, restrin-
no por opção, Oscar Passos ensinou, ao respeitoso plenário, as leis giros efeitos de atos discrim.inat6rio a cÍrelllos restritos de grupos 
da determ.inaçã<), da necessidade permanente de lutar pelas boas étnicos e aos limites imprecisos de uma vaga esfern. cuhural Assu
causas - o valor da confiança nos homens. Intérprete e objeto des- mira questão da discriminação mcia1 como um problema nacional 
sas. palavras, guanlo-as com carlnbo e respeito, COII19 um dos é requjsito imprescindível para buscarmos a justiça social e confe
mamres reconhecimentos que um brasileiro, um ãci:eano em parti- rimlos a cada cidadão brasileiro, independentemente de origem, 
cular, pode esperar da vida. pública. · · raça, cor, credo. sexo, idade, os direitos que lhe estão previstos no 

A morte priva-nos a partir de agora da presença física de Texto ConstitucionaL 
Oscar Passos, mas a sua vida, os seus ensinamentos. sUa devoção Sr. PreSidente. Sô e Srs. SWaciores. enganam-se aqueles 
às cansas e lutas que dignificam um povo hão de permanecer. ilu~ qu~ se consid~m simples e de fácil equacionamento o problema 
minando e inspirando mentes e corações de todo 0 BrasiL :ractal do Brasil. Ele é complexo·. não há dúvida, e envolve, além 

Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores. condamando a dos elementos de nablreza étnica, fatores - em nada desprezíveis -
Casa à reverência que se deve aos grandes biasileiros, dos quais de ordem social, económica., geográfica. histórica e até teológica. 
Oscar Passos foi um dos niaioreS - e formulo um ~erimento Basta relembrarmos as condições históricas em que se deu a 
verbal a V. Ex•. nos termos do Regimento Intemo. -p'ara que seja abolição da escravatura no Brasil para avaliarmos mais de perto o 
inserido nos anais da Casa um voto de profundo pesar pelo faleci- ~maranhado de conseqüências originárias da promulgação da Lei 
mento do General e Senador Oscar Passos. Re~eiro,- ainda, que Aurea. Além de ter oconido tardiamente em nosso País, a abolição do 
seja enviada mensagem de condolências e de conforto a sua -exce- regime escravista coincidiu com os movimentos favoráveis à queda 
lentíssima esposa, D. Iolanda. de Almeida Passos, e aos- demais pa- do regime imperial e ao advento da República. Nesse período de tor
rentes. bulência política e econômica, não fa:am garaDI.idas aos milhares de 

Ao povo do Brasil e, particularmente, aos acreanos, endere- escravos recém-libertos as mínimas condições de assistência e prepa
ço minha palavra de esperança e de solidariedade. Parque a me- ração para sua inserção no IIleiCado de tiabaiho livre. Arrancados 
m6ria. de Oscar Passos aponta para o futuro e para 0 progresso abruptamente da senzala. sem moradia e sem emprego, os negros 
social que ele tanto desejou em benefício de toda a naci_onalidade. foram expulsos do campo, o que detexmínou intensiva migração 

Muito obrigado, Sr. Presidente. ·de mão-de-obra não-qualificada em direção à cidade. 
O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - A solicitaçãO de Ao- mesmo tempo. afluíam ao País as primeiras correntes 

V. Ex• será atendida, e assOcio-me às suas palavras a respeito do imigratórias de trabalhadores europeus, cujos membros. por serem 
ilustre Senador~ Passos. culturalmente mais habilitados, ocuparam rapidamente os vazios 

O SR. 1\IAURO BENEVID-ES- Sr. Presidente. peço a pa- deixado~ pela e~tinção do trabalho servil. Alijados do processo 
lavra pela ordem. econôrmco. os milhares de ex-escravos caíram no limbo do desem-

0 SR- PRESIDENTE (Jacques Silva)- v_ Ex• tem a palavra- prego e numa perversa desclassificação humana e social. Entre o 
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB-CE- Pela ordeJIL segmento dos brancos e o dos negros. estes condenados à miséria 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presióen~. _quero apenas aditar a por falta de oportunidade no mercado de trabalho, instaurou-se um
essa homenagem. prestada pelo nobre Senad9r NabOr Junior -e por vácuo. Iniciava-se aí um grave desequilíbrio sócio-econômico-cul
mim. no dia de boje. ao grande brasileiro os-cafPassOS, 0 anúncio turaL cujos efeitOs perdurili:il atê os dias de hoje. 
de que farei chegar. com o apoio da Bancada do Acre, às mãos ae Passados 106 anos da lei que aboliu oficialmente a escravi
V. Ex .. proposta paxa que o Senado Federal, na data a ser aprazada. dão no BiasiL não podemos deixar de reconhecer que os negros 
promova sessão especial com o objetiYo de Se reverenciar a me- pemtan7Cem em estado de subaltemidade quase absoluta. 
mória d~ "GeiLeral Oscar Passos, que tantos ç tão releva,ntes sen,i- E verdade que pontuam aqui e ali casos de negros e mulatos 
ços prestou à democracia do Pais. -que. por seus próprios méritos. ascenderam a altas posições no Im-

O SR PRESIDENTE (Jacques Silva)- Concedo a palllVra pério e na República recém-implantada-
ao nobre Senador Joaquim Beato. Eram _!D.Ulatos Machado de Assis. nosso maior expoente na 
. O SR- JOAQUIM BEATO (PSDB-ES- Pronuncia·o se- prosa literária; Tobias Barreto. gmnde mestre do Direito; André 
gúinte discurso. Sem rev;são do orador.)- Sr. Prçslciente.-Sr"s e Rebouças. engenheiro e economista de projeção nacional; Padre 
Srs. Senadores, ao ocupar a tribun~ desta Casa, nos poUCoS m.e.ses José Maurício. compositor de talento; sem esquecermos o mulato 
de exercício do cargo a mín:! concedido. não me poderia furtar de Antônio Francisco Lisboa. o Aleijadinho, nosso escultor de reno
tratar um tema que n,te ê inuito caro e ao qual tenho dedicado gran- me in1.emacional. 
de parte de :G1inhas preocvpações e de meu labor como estudioso Já na República lembramos políticos ilustres cOnió José do 
atento e alerta aos problemas sociais. Refrro-me. Sr. Presidente. à Patrocínio e Luiz Gama. Destacando-se nas letras. lembramos ler
questão da discriri:liriãÇão racial que em nosso ~is atinge a maior ge de Lima. grande poeta; Lima Barreto, eminente prosador. Cruz 
parte da nossa população. - e Souza, expoente maior da poesia siinbolista brasileira. 

Este pronunciamento deveria ter sido feito afuâa no mês de 
novembro. que é o més da consciência negra. mas insisto em fazê
lo mesmo fora de tempo. porque interessa a quase uma centeila de 
milhões de brasileiros. 

Pode parecer a uns e outros que cometo exagero ao incluir 
as ações e expressões que semeiam a -discórdia e a discriminação 

Mas jUstamente o fato de podennos atestar, entre brasileiros 
ilustres, a presença de alguns raros negros e mulatos evidencia o 
caráter de excepcionalidade atribuível à ascensão social desses 
afro~brasileiros, ftlhos e netos de ex-escravos. 

Com certeza.. o destino de nossa gente de origem africana 
teria sido outro, se de. outra forma se tivesse dado a abolição. A -
-verdade é que a Lei Aurea. embora não fosse urD mal de per si. 
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trouxe maleficios de dificil reversão para os ex-escravos e seus de
scendentes. 

Ao atender às exigências do capitalismo in~!owi.I e aos 
interesses das classes empresariais Cniergente~-ã Lei Aurea aca
bou por institucionalizar a marginalização do negro em nossa so
ciedade. Os senhores rurais queriam receber indenização do 
Estado brasileiro por perderem a valiosa mercadoria de que eram 
proprietários. E os escravos. o que receberam por terem contn"buí
do com a força de seus braços, com o melhor de seu vigor Iaborati
vo, com sua própria vida ceifada precocemente em árdua e 
estafante jornada de trabalho fisico, por terenl-Contnbuído, repito, 
para o desenvolvimento das lavouras de nossa terra? Nada recebe-
ram. essa é a verdade. Ou melhor, receberam sim. FOiam condena
dos a ficar à margem do sistema ecollÔmico e do mexcado de 
trabalho. 

Qu~ta contiadiçã.o vemos nessa lei. que foi até batizada 
como Lei Aurea, isto é, Lei de Ouro! Sequer aoS requisitos da mo=
dernidede e do capitalismo internacional ela atendeu. Que é da for
mação· de mercados consumidores para adquirir o~fprodutos e bens 
produzidos pela indústria emergente? Como t.ransfonnar os ex-es
cravos em assalariados se lhes foram fechadas as portas do merca
do de trabalho? 

Apenas para estabelecermos um contraponto, é bom lem
brar 'que. nos Estados Unidos. cenário de cruenta gllena civil pelo 
fim da escravidão. aos negros libertos foi asségurado por lei o di
reito de receberem catorze acres, mais de cinco e meio hectares de 
lena e uma mula. para reconstruírem., com o mínimo de condições. 
sua vida de homens e mulheres livres. 

Sr. Presiden!e, Srs. Senadores. a antropóloga - Lilia 
Schwarcz, autora. da tese de doutorado intiL.Ilada 110 Espetáculo 
das Raças- CientistaS;]nstituições e Q,le_stão_ Racial no Br:asil-
1870 a J930":em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. de 12 de 
setembro de 1993. revela ter feito uma pesquisa junto a estt.Jdant.es 
da Universidade de _São Paulo. para aferir o grau de preconceito do 
alunado. A primeira pergunta era: ''você é :ereconceituoso?" No
venta e nove por cento das respostas eram NAO. Em seguiçla. per
guntava: ''você conhece alguém preconceituoso?" Noventa e oito 
por cento das respostas. desta vez, eram SIM. A seguir, pedia-se 
ao entrevistado que dissesse o grau de relacionamento que manti
nha com essa pessoa. Em quase todos os casos, a resposta aponta-
va parn. parentes próximos: a iunã. a avó, o paí. _ ~ 

Ora. o que faz essa enquête é Conferir atualidade a __ uma 
aflllliação que mUitos íntelecblais já. fizeram no passado, ou seja:· 
vigora no: Brasil um racismo velado, abrandado e disfarçado. 

Sílvio Romero já reconhecia, n-ci fnlal do século passado, 
que os brasileiros têm dificuldade de tratar a relação problemática 
que o País mantém com o negro. Raramente essa relação é escan
carnda; no mais das vezes. joga-se o sentimento de preconceito 
para debaixo do tapete. Decorre que é mais dif'!Cil combater senti-

~ dos velados que dedarações explícitas. 
É por isso que reagim<;>s à idéia de que impera em nosso 

País urna democracia racial, tal como a defendem muitos intelec
tuais. Cremos estar mais perto da verdade Thomas Skidmore, que 
considerou nossa pseudodemocraciaracial como um mito. 

Ora. democracia supõe igualdade de oportunidade para to
dos. Será que desfrutam d~Ia os milhões de afro-brasileiros. que 
constituem mais da m~ade_ da população do País? Coni certeza. 
responderemos que NAO. Basta olharmos alguns dados para ob
termos a comprovação de nossa pronta resposta. 

O "Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil", construído a 
partir das informações da Pesquisa Nacional por Am.ostia de Do
micílios- PNAD, de 1990, publicadO em março do corrente ano, 
revela a brutal disparidade no tocante ao rendimento médio de 

brancos e de não-brancos. O rendimento médio dos brancos atin
giu 5.3 salários mínimos- O dos negros e panlos não ultrapassou 
dois salários e meio. Ou seja. Os brancos recebem, em média, mais 
do que o dobro do recebido pelos trabalhadores negros e pardos. 

No terreno da escolarização, não é melhor o panorama. Se
gundo a mesma I'NAD. dos cerca de 97 milhões de brasileiros al
fabetizados. sessenta por cento são brancos e apenas 37% são 
negros e pardos.. Do total de estudantes de nível superior, esmaga
dora maioria ~ branca: quase 80%. Sessentâ. e. cinco por cento da 
população brasileiia., constituída de afro-brasileiros. dá a~s 
20% de estudantes univen;Mrios e 35% de descendentes de euro
peus; então, oitenta por cento de estudantes universitários.. 

Não precisamos. contudo, ir busCar nos dados do IBGE o 
que os nossos olhos presenciam todo dia.. Basta nos perguntannos 
em que altos escalões atestamos a presença de descen~ntes de 
nossos irmãos africãnos. (2Uant0s negros conhecemos nós que são 

- proprietários de grandes indústrias ou patrões de empresas de mé
dio porte? E no comércio, conhecemos quantos gerentçs de gran~ 
des lojas de departamentos? No Judiciário; oom quantos jUízes. 
magistrados e ministros de tri~_!legros ~ntamos? No Poder 
Executivo, quantos ministros de EstadO têm sido afro-brasileiros? 
Como entender que, para a função legislativa, sejam eleitos tão 
poucos negros e mulatos? Se compõem_eles a maioria da popula
ção Drasileira, por qUe não estarem representados no Congresso 
Nacional também pela maioria de seus membros? Será verdade 
que negro não vota em negro, _afumação COIIelata daquela que diz 
que pobre não vota em pobre? 

Além disso, os meios de comunicação noticiam o que à 
exaustão presenciamos rio nosso C4Jtidi1D.O: cenas de racismo e 
preconceito explícitO- ou velado. Lembro-me de quando o Embai
xador da Nigéria. Patrick Cole; deixou o Brasil. em março de 
1991. e afliDlOU,-em entzevista ao jomal Correio Braziliense, de 
17 de março. que não levava boas recordações de determinados 

_segmentos da ~iedade brasileiia, os quais. segundo ele, eram 
pratjcantes de um aparthei.d pior cio que o que existia oficiaJmen:e 
na Africa do SuL 

Nessa mesma época,. denunciava em entrevista a ,:epórter 
Glória Maria. da Redi Globo. que fora vitima de reação racista em 
epis6dio recente num hotel carioca. 

Em junho de 1993. a estudante. Ana Flávia Peçanha de Aze
redo. fllha do Govemador capixaba Albuino Azeredo. sofreu um:. 
a~~o gratnita- só explicável ,Por motivos preconceltuosos- de 
uma morãdora de um prédio. que lhe disse rispidamente: ''Preto e 
pobre aqui nãri têm vezrr. 

O racismo institucionalizado, responsável pela discri:mina
ção contra o negr.U Do mercado dê tnlbalho~ faz vítimas diárias. 
Ainda este ano, o Jornal do Brasily de 29 de março, noticiava 
mais um caso. A modelo Jane Makebe,_ depois de submeter-se a 
entrevista e a testes técni~s e psicológicos pela empresa de telefo
nia celular Cel-Centef, de São Paulp, smpreendeu-se ao receber 
um telegrama da empresa, com a informação de que não foxa sele
clonada para o e:tti.pl'ego. Mais tarde, soube que o motivo verdadei
ro da recusa era o preconceito do dono da empresa contra 
trabalhadores ~egros. Mesmo_ sabendo que teria. pela frente uma 
longa pendenga judicial,_ Jane 4emmcioo. o caso à Polícia. Seu ad
vogado quer que ela receba indênização pordanos morais.. Contu
do, a conduta d.iscritp.inatória é qe difícil comprovação, porque a 
legislação em vigor não prevê cr:iiD.es contra a honra. A lei que de
fme os crimes resultantes de preconceito de :raça ou de cor restrin
ge-se a criminalizar at:itt.Jdes que impeçam o direito de ir e vir. 

Por esses dias, o Correio BraZiliense noticiOU fatO invul
gar. Um sbopping de Brasília 'contratara um indivíduo D.egro, de 
reconhecido talento no tiato com as crianças. para encarnar a figu-
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ra de Papai NoeL Qual não foi a surpresa dos I:eSJX>!lSáveis ao pre
senciarem cenas de mães recusandcrse a ver o fllh.o -branco foto
gmfado ao lado de um Papai Noel negro. Que sentimento de 
fraternidade mesquiDho e torpe exibem tais pessoas? Sequer reco
nhecem o direito de um negro de ocupar um espaço, sazonal e 
transitório que seja, no inercado de trabafuo! 

A Revista IstoÉ noticiou esse fato e fez uma en·ttevista com 
dois papais noéis: o primeiro branco e o segundo negro. E a per
gunta é; Papai Noel existe? E a pergunta a respeiúfâo -efeito sobre 
esses dois homens da discriminação de que havia Sido vitima o Pa
pai Noel negro. Nessa mesma revista, há mais três casos de discri
minação - é um número ·recente. desta semana. Há o caso de um 
casal de negros- o pai é negro e a mãe mulata- que fez insemina
ção aitificial no Rio Grande do Sul. Os cientistas que-a realizaram 
usaram o sêmen de um homem branco, e o menino nasceu branco. 
Até hoje os pais sofrem devido à diferença que há entre eles e a 
herança genética do me:nino que nasceu. 

Esse fato tem sído minimizado por várias pesSOas. mas ele é 
trágico,. pois mostra que os próprios cieiltfst.ãs;- ao ter que decidir 
sobre que ser humano haveria de nascer, preferiram deixar de lado 
a possibilidade justa de nascer uma criança negra de pais negros e 
deram aos pais negros uma criança bJ:anca. Esse é o cúniulo da de
snmanidade e da cliscriminação. 

O outro caso é de um_.9ficial de polícia. oflCial subalterno. 
que aparece pegando pel9 pescoço uma criança que estaVa têntan
do roubar um chapéu. E claro que essa criança. de talvez doze 
anos, é negra. E o ódio desse policial contra essa criança- é o ódio 
geral que a polícia tem dos negros,. que têm que demonstrar que 
não são bandidos. porque, prima fade. o negro é considerado 
sempre um elemento perigoso e marginal pelas nossas polícias. 

Também em reportagem da revista IstoÉ, de algum tempo 
atrás, quando foi captada em ondas curtas uma comunicação dé rá
dio entre policiais, há várias frases citadas entre aspas, trocadas 
entre policiais do Rio de Janeiro-:-Diziam unS: _ 

V amos entrar na casa do ~~lo Batista e matar esse cachorro. 
Vamos detru.bar esse-- Matar esse cachOiro. começando pelO: pai 
del~ que é paraplégico. V amos passar a metxalha nessa crioulada. 

Essas são algumas das fuises que compuseram o diálogo 
que se deu pelo sistema de coDlllllÍcação por rádio entre poliCiais 
civis do Rio de Janeiro. 

Poderia eu ir alongando a narração de casos de d.iScrimina- -
ção racial por horas a fio, porque eles existem às centenas. Mas 
vou encerrando os relatos por aqui. Dão sem antes, contudo. men
cionar o dessen-iço que muitos intelectuais prestam à causa da uni-
versalidade e unidade da xaça humana. -

Tiata-se da publicação polêmica do livro The Bel! Curve. 
. do notório pensador da direita americana, <llarles Munay, e do 
psicólogo Richard Heil'D.Stein. Defendem os autores da tese que o 
"Quociente de Inteligência dos negros é, na média. quinze pontos 
inferior ao dOs brancos. 

O Sr. Ronan Tito -Pemlite-me V.Ex .. umipãrte? 
O SR. JOAQUIM BEATO- ComiOdoPia.ze!. Senador 

Ronan Tito. _ . 
O Sr. Ronan "J;ito - Nobre Senador, v:c&•enpaece 

esta Casa assomando à tribuna, e o faz para defender uma causa 
que não é sua, mas de todos nés. _ 

O SR. JOAQUIM BEATO- Muito obrigado. 
O Sr. Ronan Tito- V._I3J<•!<llJ>e muito bem que mais de 

50% de todos os bta.sileiros têm o sangue ilegro nas veias. 
O SR. JOAQUIM BEATO- Dizem que são 65%. Senador. 

O Sr. Ronan Tito - E quem não os lerii nas veias tem na 
alma. O negro é um componente de todos nós, e a sua influê.n<:ia 
não ficru só na cor da pele, graças a Deus. Ajudou a plasmar a 

nossa sociedade, os nossos costumes; ajudou-nos a ter a cuhura. e a 
sensibilidade que temos. Tudo isso devemos aos negros. Também 
li essa estatística. Já citei Disraeli hoje, e vou citã-lo novamente. 
Benjamim Distae!i afmnou que há muitas maneiras de se tapear o 
povo.. e são duas as mais conhecidas. A primeii:a delas é mentindo 
descai3c.iatnente c a segunda é citando estatísticas. Nos Estados 
UDidos da América., o preto ficou não s6 en.cos.tado, mas J?Cl'SC!ffii
do. Quanto tempo ele ficou à margem da sociedade? Qu<- ...> te. , 
po ele ficou marginalizado? Muitos se tomaram marginais, pc>nl'"~· 
da margem para a nw:ginalização o passo é pequeno: Depois fa
zem estatísticas, talvez para. justificar um pouco do preconceito 
que eles tiveram por tanto tempo. Ao acusar os norte--americanos 
de preoonceituoSoS, nãO estou querendo negar o preconceito racial 
que também temos. desgraçadamente, aqui rio" Brasil. Todos nós 
temos preconceitos, quandO deverlamos ter conceitos: Este_ Senado 
já foi no passado e é boje engrandecido por alguns negros. e filio
me entre eles. Isso não transparece na pele? A minha alma está ei
vada da raça negra; graças a Deus. 

O SR. JOAQUIM BEATO - Senador Ronan Tito. muito 
me honra o aparte de V. Ex ... Sinto que fala um brasileiro legítimo, 
que se orgulha da sua identidade, que não é mais puramente a 
identidade de um ~. mas a de mn novo homem, fmjada aqui 
nos trópicos. com a fusão universalista e ecumênica de tantas raças. 

-Infelizmente, em nosso País, são pouCaS ·as- pessoas que 
pensam como V. Ex .. e que se orgulham de toda a história do nos
so País, com a convergência das três xaças tristes. Em nosso País, 
há o preconceito do "quanto mais lnanco, melhor"; em nosso País, 
há o esforço do branqueamento; em nosso País, há, nos meios de 
comunicação, um afastamento total do nçgro des~ vitrina, para 
que pareçamos aos olhos dos países do N~ COD:lo um país bran
_co, puramente europeu. Senão etnicamente, podemos dizer que, 
política e economicamente~ nó sentido do poder, este é um país 
branco, como a maioria dos países latino-americanos, em que se 
nega ·a presença dos índios, dos africanos, de outros povoS de- ori
gem semítica, como árabes e judeus, e do Extremo Orleilte, como 
japoneses ·e Corea.ilos; porque a esses setores da população não se 
dá o poder compativel com a sua presença e o seu esforço para o 
desenvolvimento desses países. 

Teiil.Os uma América índia nos Andes, uma Américã branca 
nC? Cone Sul e uma Afro-América no Leste. O nosso é o segundo 
país -negro do mUndo, petdendo apenas para a Nigéria. Entrctanlo, 
ou os negros são incOmpetentes ou têm que lutar mais av que 
qualquer outro membro da nossa população para um pouquiDbo d" 
ascensão social. porque~ do JXmlO de vista da comunidade, é o ?.,..,, 
pó que, neste País, está abaixo de todos os outros, econômica. Cl!~
tur.Ll e scx::iahnente . 

Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•. 
O Sr. Mauricio Corrê&- senador Joaquim Beato, permi

te-me V. Ex a um aparte? 
O SR. JOAQUIM BEATO- COm muito prazer. Sedador 

Mawício Corrêa. 
- O Sr. Maurício Corrêa - Senador JoaqUim Beato, estou 
a.coiílpanhando o pronunciamento de V. Ex• e devo dizer da minha 
SatiSfação em oovir-CoDceitos tão bem aplicados quanto esses que 
V. Ex• usa D.C:ste momento na tnõuna. Comõ Lider do- PSDB, Par
tido ao qual V. Ex• se filiou •.• 

O SR. JOAQUIM BEATO- Com Illllita honra. 

O Sr. Maurício Corrêa- -.Sinto-me extremamente con
tente pela excelência do seu pronunciamento. Creio que grande 
parte do seu discurso sibla-se em.um núcleo que foi colocado. ou 
seja, as seqüelas existentes em face do proCesSo Cniel da esciava

-:tura no Brasil. Ali~. há quem diga que, à época da escrava nua, os 
escravos viviani em melhor cOndição do que os riegfos de hoje, no 
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:rentido da alimentação, porque o senhor de engenho e o fazendei
ro do Sul tiDbam condições materiais para al:im_entar ~us escravos. 
Essa aímnação passou depois a ser constatada, em face da miséria 
em que vive grande parte dos remanescentes dos escravos no Bra
sil Penso muito nisso e vejo que a gr.mde qu~tão da comunidade 
negra no Brasil, o gueto que se fozmou junto com outras minori3.s 
- ou até maiorias, em gmnde parte - iesume-se basicamente à 
questão econômi~ a seqüela que vem do passado. Quantas injus
tiças pxaticadas! Nós as conhecemos muito bem. A respeito disso, 
Senador Joaquim Beato, sempre me recordo daquele belo poema 
de Castro Alves, "A Cruz na Estrada". Esse poeta. mulato, de
scendente direlo de negros, jovem estudante em Olinda, passando 
por uma daquelas estradas do Recife, traçou um dos pOemas mais 
bouitos da Llngua Portuguesa: ''Caminheiro que passas pela estra
da,/ seguindo o rumo do sertão/ quando vires a cruz abandonada/ 
deixe-a doxmir em paz na solidão!/ Que vale o ramo de alecrim 
çheirosaf que llie at.ixas nos braços ao passar?! Vai ... espantar o ban
do tuliçoso/ das. borboletas que lá vão pousar. 11 E o retrato mais 
c~ ou seja. é o negro abandonado, morto, sem saber como e por 
quê, ali enterrado, na beira da estrada. N"ao era a cruz que simboli
zava o desastre: era o corpo dele mesmo que estava ali. Nisso ins
pirou-se Castro Alves para fazer esse belo poema. Estou citando 
isso para chegar a uma conclusão. Joaquim Nabuco, que escreveu 
aquele monumental livro sobre o pai dele, o Conselheiro Nabuco, 
um dos fundadores do Império do Brasil. cita uma frase lDllito cor
reta e adequada ao disrorso de V. Ex•. Ele foi um grande defensor 
da hõerdade dos negros e proferiu estã. maravilb.osa frase: "Não 
basta acabar com a escravatura: é necessário acabar com a Obxa da 
esctavidão ... Por isso, estamos vivendo esse quadro até hoje. Cum
primento V. Ex .. pelo belo pronunciamento, pela análise escorreita 
que faz. Concordo em gênero, número e grau com o exame que 
faz a respeito da comunidade negra no B=il, não só pelas razões 
ditas pelo Senador Ronan Tito. pelo fato de termos no Brasil uma 
grande parcela da população originariamente vinda dos negros, 
mas muito mais do que isso: os mouros mandaram na_ Península 
Ibérica dnrante séculos. É claro que, quando os p.jrtugueses paza 
cá vieram, já trouxeci.m rio sànBUe grande presença do· mouro, 
quer dizer, a presença negra da Africa. Um grande abraço, Sena
dor Joaquim Beato, e felicidades pelo seu pronunciamento. 

O SR. JOAQUIM BEATO - Muito obrigado, Senador 
Mauricio Con€a. É interessante lembrar, em consonância com o 

__ aparte de V. Ex•, que. se foram seqüelas da esa:avidão_o sofrimen
to, a morte prematura de grande parte da população escrava e o 
vezo da to.rtu:ra e da violência que aúida hoje caracteriza a socieda
de bxasileira- poxque durante tantos sécclos os senhoresii.veram o 
direito de vida e morte sobre seres humanos -, se nós hero3mos a 
violência da nossa sociedade nas torturas que eram feitas aos ne
gros e que durante muito tempo foram feitaS--aOS oponentes de 
qualquer sistema politico em noSso País, é preciso lembrar que 

· · tudo isso foram decisões. O nosso Congxi!iSO~-iia:quela época. dis
cutia a1é a hipóteSe de trazer chineses paxa substittlir o braço ne
gro. Depois, enlroU a questão da raça. For por isso q1ie foram 
trazidos emopeus para garantir a hegemonia dos europeus aqui em 
nosso continente e· em nosso Pais. tudo pensado do ponto de vista 
de um racismo fundamentado em doutrinas antropológicas ultra
passadas do século·XIX, ~trinas que floresceram recentemente 
na A1emaDha de Hitler. 

Então, é preciso lembiar que decisões históricas têm que ser 
coofrontadas com outras decisões históricas. Não é uma fatalidade 
a situação do negro; não é uma deter:minação histórica. É a vonta
de que ainda prevalece de manter fora do mercado de trabalho essa 
mão-de-obra, porque são poucas as of>ortuniciadeS-de einpregO em 
nosso País. Então. de plano, afastamos a competição de milhões de 

negros e, enquanto isso, o Brasil penie. poitJUe a força criativa dos 
negros que sobrevivem. apesar de serem fadados à morte neste 
continente. é uma força que poderá fazer muito, se introduzida 
normalmente no mexcado de trabalho, pelo desenvolvimento deste 
País e pelo enriquecimento da nossa identidade como Nação. Ob
rjgã.do a V. Ex .. pelo seu aparte. 

O Sr.João Calmon,_Pemrite-me V. Ex"- um aparte? 
O SR- JOAQUIM BEATO- Ouço o aparte do nobre Se

nador João Ca!mon. 
O -Sr. João Calmon - Nobre Senador Joaquim Beato. 

somente hoje tive o privilégio de assistir e acoi:iipanhar um pro
nunciamento de v .. Ex•, que já se destacara em nosso Estado 
como um campeão insuperável da defesa dos negros. marginali
zados, injustiçados ao longo de tanto tempo. A sua atuação 
como combatente nessa área é motivo de orgulho para todos 
nós capixabas. Além desse seu primoroso desempenho nessa 
área, devo destacar que, na Universidade Federal do Espírito 
Santo, V. Ex"- tem-se constin,.ído, invariavelmente, mima fonte 
perene de inspiração para todos que lutam. no nosso Estado. em 
favor da educação. Meus Parabéns! _ _ __ 

O SR. JOAQUIM BEATO -Obrigado, nobre Senador. 
Gostaria de continuar a falar sobre o livro-

O Sr. Hugo Napoleão- Permite~me V. Ex .. um aparte? 
O SR. JOAQUIM BEATO -Com todo o prazer. Senador 

Hugo Napoleão. 
O Sr. Hugo Napoleão- Eu queria"pedir licença a V. Ex' 

para fazer uma pequena inserção no brilhante discurso que faz, na 
tanle de hoje, no plenário do Senado Federal. TI3la-se apenas de 
uma lembrança que me ocorreu. Nos idos da década de 60, veio ao 
Bt:asil o então Presidente do Senegal, memlro da Academia Fran· 
cesa de Letras. Leopeld Sedar SOnghor. Recebido com pompa. cir
cunstância e respeito pelo então Governador Carlos Lacerda, 
desfilou veroadeiros conhecimentos e defendeu com ardor a negri
tude, sintetizãndo os novos tempos com a seguinte frase: "Nós, 
hoje, não viemos màis nos porõe& dos navios ne~iroS, mas Vie
mos na asa dos ventos, nos aviões transatlânticos. É a liberdade". 
Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. JOAQUIM BEATO -Mui..> obrigado a V. Ex'. Sena
dor. por lembru que Senghcr. é um grande poeta e que foi o criador 
do conceito de negritude, processo de análise sociológica do negrv 
univetsa!mente, não apenas do negro na África. mas também do ne
gro na diáspora. Temos que lemlmn- que o destino do negro na Améri
ca Latina está evidentemente ligado ao destino,~ negro nos Estados 
Unidos e ligado também ao destino do negro na Africa. Esquecem-se 

__ muitos de que a civiliza.ção egípcia em. uma civilização africana. e ne
gra. Esquecem-se muitos de que, enquantq a Emopa aindaera com
poeta de tribos que se entredevornvam. n Africa já havia civilizações 
seru.lares. E se formos falar de homens de cor. vamos lembrar a anti
qaíssima civilização chinesa e a antiqüíssima civili7ação ind>ma. 
Nada disso foi na EUropa. A Europa passou a ser he-,gemônica no 
nrundo a partir do Império de Alexandre. 

Então. é preciso lembru que ainda não aprendemos a con
vivência de uma. humanidade única. Neste País. ainda temos a 
identificação do negro com o esCravo. quando na maioria da hist6-
ria humana, escravo era uma questão de luta entre povo~. da mes
ma etnia, era uma questão de guerra, não era uma _ queStão 
econômica. como aqui se tomou, em que a escravidão foi ideiitiii
cáda com apenas um tipo de ser humano. Romanos eram escravos 
de gregos; gregos eram escravos de romanos. Os europeus do sul 
eram escra~os dos assírios do norte da Europa; assírios do Norte 
da Europa eram escravos entre si. Então. aqui. neste País, identifi· 
ca-~e ~egro sempre com escravo. -- --

Senghor falou da liberdade. Nós ainda continuamos em 
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busca da liberdade. O caminho que foi adotado no Biasil, que é o 
caminho da fraternidade, não nos levou muito longe. O caminho 
que no& Estados Unidos a nossa comunidade tomou foi o caminho 
da igualdade, epoàe-se dizer, hoje, como disse o jornal Folha de 
S. Paulo de domingo: "Os Estados Unidos são, hoje, um dos 
países onde os negros têm melhores condições de vida. compa
rados com os negros nos outros paises da dispersão e da diás
pora". 

Apesar de pensarmos que na América do Norte o racismo é 
pior do que no Brasil aqui se conseguiu uma maneira de manter o 
negro no seu lugar. Não há tensões raCiais neste País. Dizem al
guns: ''Porque aqui o negro conhece o seu Iugat'. -

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Solicito a V. Ex' 
que conclua o seu pronunciamento, porque o seu tempo jâ está es
gotado. 

O SR. JOAQUIM BEATO- Obrigado. Vou tenninar, Sr. 
Presidente. 

Os autores desSe livro defendem a tese de que o quociente 
de inteligência dos negros é, em média, quinze pontos inferior ao 
dos bmncos. Isso implica em dizer que os negros tendem a ser 
marginalizados por serem menos inteligentes, e não que sejam m_e.. 

nos inteligentes por serem 1J13ISinalizados. Ora, todos Sabemos 
que existe uma larga faixa de relativização nos resultados dos tes
tes de inteligência. Eles são acusados, sobretudo, de se espelharem 
nnm padrão cognitivo pxóprio da classe média, o que os toma pou· 
co confiáveis quando aplicados a outros segmentos. 

Não enveredemos, CODbJdo, nessa longa discussão que se 
nos mostra à frente desse tema. Quero lamentar, fundamentalmen
te, que um fato dessa natureza venha à luz. no limi3r de um novo 
século, distante apenas poucas décadas de ter a humanidade pre
senciado o holocausto étnico a que foi submetido o povo juden, 
em nome de uma suposta superioridade da raça ariana. 

Sr. Presidente, SJ."s e Srs. Senadores, este País precisaiá pas
sar por gtandes transfoonações para reduzir 2-s : :' --~ ~-~rles que en
frentam "" segmentos sociais 1IlliigüWízados. N<, o.unpo 
económico. urge uma distribuiçé • ·'• renda ma1s justa para ~
nuir o enorme fossO qüe separã. rk ....... ue pobres. 

No campo educacional, deverão ser empenbadas nossas mais 
fortes enezgias para manter por ma1s tempo a criança e o adok 1te 
na escola, para Mtar o i}ldesejãvel analfabetismo. a evasão escolar • .tS 

ciladas da igooriincia. E m educação que repousa o genne de uma 
nova Nação. Em que pese sabennoo que todo tipo de preconceito. por 
ser um mal que grassa na sociedade, pode estar presente até nas esco
las, é do seu interior, cootudo, que deverá nascer a IIaDSfoonação ética 
e coltural capaz de acabar com a ideologia do "quanto mais branco 
melhoi' e a perversa violência simbólica em que tudo que é ruim nes
~ País está ass-"'>CiaOO aó negro. 

Fundamemal ainda é a tru!Sfonnação radical na posição dos 
Poderes Legislativo e Judiciário. Re<:onhecemos que já houve avan
ços, oo campo IlODIIlllÍVo, com a proomlgação da Lei Afonso Arinos, 
a Lei n• 7.437, que inclui entre as canttavenções penais a piiitica de 
atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado 
civil, e também, por que não mencionlí-lo, no nosso ardename1110 
constitucional, que enqu;u:Irou a prática do racismo cb!nO crime ina
fiançável e UDpreSCiitfve~ sujeito à pena de reclusão. 

Constitui avanço também a criação das delegacias especia!i. 
zadas em discriminaçãO racial porque traduzem a vontade política 
de dotar o Estado dos instrumentos capazes de combater atos dis· 
crlminat6rios e racistas, -ãlém de facilitarem a concretiZação da de
fesa dos direitos de cidadania. 

Mas podemos avançar ainda mais nesse terreno, para que se 
reparem, com o aparato da lei e com as transformações culturais e 
estruturais necessáriaS, as injustiçaS que sofrem Os marginalizados 

pelo preconccitô e pela. discriminação. 
Para ímalizar. não nos devemos esquecer que a democracia 

repousa no respeitO que inerece cada indivíduo e, acima de tu · "'"~. 
o.o preceito da igualdade entre os cidadãos. Essa é a exigência ruo 
w do ideal democrático, mas também dos ideais fundalltes da civi
lização ocidental: a fratemidade e a solidariedade entre os homens, 
com base na unidade de destino de toda a humanidade, de acor:'o 
com o testelllllllho da fé e da esperança da proclamação cristã. 

O Sr.Eduardo SupHcy- Pennite-me V. Ex'umapart•" 
O SR. JOAQUIM BEATO- Com muito p<a=, Sen..lor 

Snplicy, se a Mesa permitir. 
O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - A Presidência so

licita que o aparteante ~ja breve, pois temos uma lista de Ol3dores 
bastante extensa. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Gostaria de cumprimentar V. Ex" 
pelo pronunciamento que faz.. No momento em que me pronunciar 
hoje à tarde. espero relacionar o_tema que V. :ex•, com tanta ~--o
priedade. colocou,-eSpCcialmente quando, com fatvs. dados, inclu
sive do último censo do PNAD/90, demonstia a condição do negro 
em nosso Pals e mostra como, 106 anos após a Abolição da Escra· 
vatura, estamos muito longe. como sociedade, de resgatar os direi
t à. cidadania dos descendentes daqueles que aqui tanto 
traoa1haram para <.- enriquecimento do Bmsil. sem que suas- suces
sivas gerações tivessem a devida contrapg:". ~~ ~ ~.:-~:".!ê.neração, e 
tantas vezes sendo submetidas a condições subumanas de vida. 
Cumprimento V. Ex' pelo diagnóstico que apresentou, colocaDdo
me à sua disposição e inn.,r.mdo-me com V. Ex• em todas a'' pro
posições que o Cori.gre. S"acional vier a colocar para o f'.:'sgate 
da dignidade do negro, u.: selllido de conquistarmos para o BtaSil 
uma Nação efetivamenfe solidária e fratema para todos. 

O SR. JOAQUIM BEATO- Agradeço o aparte de V. Ex'. 
O Sr. Ney Maraubão-Penníle-me V. Ex" U!ll tápido aparte? 
OSR.JOAQUIMBEATO-Comp<a=,ouçoV~~ 

O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador, V. Ex', nesta tar
de, fez um pronunciamento que tem a minha inteira solidariedade. 
Como pemam.bucano, reconheço que foi o negro o eleiDefi~'' prin
cipal d• luta pela independência do nosso País. Foi em Fc=bo
co, nos campos da Jlatalha dos Guaraxapes, que ós exércitos de 
Felipe Camarão, o lndio, de José Fernandes Vieira e do.ner"> 
Henrique Dias fot;jaram a nossa nacionalidade. E o General H 
que Dias foi um dos heréis dessa Batalha, a quem todos os brasi
leiros reverenciam. Portanto, Senador, quero congratular-me com 
V. Ex' jÍelo pronuncismento que faz nesta tarde. De Pernambuco, 
com o n"'":;ro Hellrique D~. começcu a nascer a independência do 
nosso Pais. Muito obógado. 

O SR. JOAQUIM BEATO - Desejo agradecer, taJ>'·~"
mente. ao Senador Edu:mlo Suplicy e ao Senador Ney Maranhão 
pelos apartes e solicitar desta Casa de leis que não se esqueça que. 
em 1995, teremos 300 anos do sacrificio, do martírio de:~ . .:;~'!---;":, 1) 

nosso grande heréi. É preciso que se reescreva a História deo. , 
País para dar a quem teri1 honra. honra; a quem tem mérito, mérito. 

MuitO obrigado, Sr.Presidente. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Sr. Presidente, 

peço a palavra como Uder do PMDB. 
O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Antes d.e conoeder 

a palavra so nobre Senador Cid Saboia de Carvalho, gostaria de 
infonnar que temOs doze oradores inscritos. ~ndo o primeirO de
les o Senador ~ricio Corrêa. A Presidência pede qui os orado
res e aparteantes sejam sucintos. na medida d_o possíveL 

Concedo a palavn ao nobre Senador Cid Sahoia de Carvalho. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDIH:E. 
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Como Lider. Pronuncia o seguib.te discurso.- Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, ontem. tivemos na 
pauta o Acordo Ortográfico do Brasil, Portugal e outros países que 
igualmente falam a Língua Portuguesa. Naquela -oportunidade, 
houve um pedido de cancelamento da urgência; mas. já que acre.. 
ditávamos que exa possível dermtar o decreto legislativo contendo 
esse acordo, resolvemos não permitir a denubada da urgência para 
que o exame da matéria logo ocorresse. Lamentavelmente., o nú
mero de Senadores presentes à Casa era peqtfêtiO e--não per:milla, 
como não pennitiu, a solução daquilo -que estava sob exame da 
Câmara Alta do País. -

Na oportunidade, substituindo o L!der Mauro Benevides e 
encaminhando o mérito da matéria, inanifestei-me contra ela, e 
quero deixar bem claro perante esta Casa as razões que moveram a 
Liderança do Pl'viDB naquela hoza. 

O PMDB, Sr. Presidente, Srs. Senadores. não concorda com 
esse Acordo não somente em face de suas extravagâncias de or
dem técnica- eXIIavagâncias que já analisei da tribuna desta Casa 
em tempo oportuno-. mas o PIVIDB é contra esse atardo também 
tendo em vista que a língua é a -maior- expressão cultural de um 
povo, e nós não podemos sulxmlinar os fenômenos da língua no 
Brasil aos fenômenos africanos, que também não poderão ser su
bordinados aos fenômenos sul-americanos, nem aos fenômenos 
europeus. 

Hoje, a língua falada em Portugal tem expressões e constru
ções bem diferentes do modo como construímos nossas orações. 
Além de termos diferenças profundas no significado vocabular
questões de semântica-. muitas Otittas qUeStões nos afastam. boje. 
de Portugal, no que concerne à Língua PO!Wguesa. 

Lembro ·que o Brasil. jã nó -século passado, questionava 
bastante a questão do idioma pátriO, e a maíoi'-figura., a maior ex
pressão da literatura brasileira, José de Alencar. tentou romper 
qualquer subordinação brisi!Ciiã panCOO:Di Portugal, gerando uma 
formidável polêmlca com os castilbos. Eu_tenbo essas polêmlcas. 
as conheço e as estudei. Sei de outras polêmiCas de brasileiros ver
sus portugueses - discordâncias sobre o verbo haver co.mo. por 
exemplo, a famosa polêmica vencido por Carlos de Laet. apesar de 
ter como adversário o formidável Camilo Castelo Branco. uma das 
glórias da literatura portuguesa, uma das figuras que eu cultuo, 
pois tenho. toda a sua obra e, como acadêmico da Academia Cea
rense de Letras, sou conhecido no Brasil como um grande camilis
ta porque, na verdade, conheço- a obra de Camilo Castelo Branco. 
Mas sei o quanto o· mestre falhou ao atacar o nosso poeta Fagun
des V are la. querendo impor fórmulas e entendimentos lusitanos às 
expressões poéticas do Brasil do fmal do .século pas-s.ado. 

Ha grandes diferenças. Já em mil oitocentos e vinte e pou
cos. um goiano, radicado em Ouro Preto, de sobrenome Pinto -
não me lembro o primeiro nome, se Manoel Oll se Francisco-. edi
tava, em Ouro Preto, aquilo que hoje é"l.ima obra raríssima: ''Dicio
nário da Língua Brasileira". 

A intelectualidade brasileha nunca quis essa subordinação, 
nem esse arrocho. Eu poderia citar exemplos. e não em nem preci
so ingressar nas tentatiVas de Mário de Andrade, nas suas criações 
tipicamente brasileiras, inclusive no que concerne à linguagem, no 
que concerne ao vocábulo. Mas é preciso dizer que o Brasil é um 
País de nações. várias nações aqui contidas, nações índias. O índio 
brasileiro. apesar de combatido, não foi totalmente exterminado. 
Línguas ou dialetos, temos mais de uma centena. Não é apenas o 
tupi, qUe tanto fomeceu subsídios para a Língua Portuguesa falada 
no B:msil, mas é principalmente a influência constante do linguajar 
das populações primitív3s dentro do caldeirão" Social, do fenôme-no -
da aculturação. porque não podemos domar o fenômeno social, 
não IXJd.emos domar a interação. a aculturação~ a assimilação, que 

são fenômenOs sociológicos, e não é um acordo envolvendo vãrios 
países que vai domar, que vai dominar. E esses fenômenoS socio
lógicos atingem logicamente o ídioma, maior expressão· cultural 
ou expressão cultural da maior valia. bem superior a todos os te
mas abordados na famosa obra de Fernando Azevedo, "A Cultura 
Brasileira". 

Por isso, Sr.. Presidente, quero advertir os partidos. Essa ma
téria não pode estar aqui. em regime de urgência, sem que a possa
mos debater na Comissão de Educação, na Comissão de 
Constituição e Justiça e demais Comissôes onde essa matéria deva 
tramitar. 

Seria uma bmtal in'esponsabilidade desta Casa aprovar esse 
Acordo, inclusive com graves aspectos que, não posso acreditar, 
estejam nos planos do novo Presidente da RepUblica: um total can
celamento de todas as obtas didáticas deste País. V amos republicar 
tUdo com a nova ortografia. com aspectos absolutamente angus
tiantes, como já analisei na tribuna desta Casa. Isso é da maior gra
vidade. Imaginem refundirmos todos os dicionários!_ Chegarmos 
em casa e olharmos para a obra de Domingos Vieira e dizermos: 
''Isso não vale nada!"; olharmos para Aurélio: ''Isso não vale 
nada!"; Cândido de Figueiredo: ''Isso não vale mais nada!"; Lau
delino Freire: ''Isso não vale- mais nada!". Está tudo sob cancela
mento para ajustarmos, no Acordo, um país aos outros; quando 
geograficamente isso é impossível; sociologicamente, maís impos
sível~ particularizando, Do ponto de vista cultutal, mais impossível 
ainda. A questão fonética é da maior gravidade, não há quem do-
mine a questão fonética de país a país. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Senador Cid Saboia, 
em que pese ã importância do pronunciamento de V. Ex',seu ptaZO já 
está. esgotado. Gostaria que, se possível, V. Ex! o concluísse. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Peço a V. Ex' 
um pouco de tolerância em face da importância desse tema, mes
mo porque. nesta Casa. temos o hábito de. às vezes. passarmos 
uma tarde ouvindo um s6 mador. Desta feita, não é importante o 
oxador, talvez seja importante o tema e mais hnportante a questão 
brasileira. Estou abordando uma questão naciorial da maior impor
tância e que não pode falir nesta Casa. mesmo a pretexto regimen
tal. Por isso, peço a compreensão de V. Exa. 

Eu diZia, Sr. Presidente, Srs.. Senadores, que não podemos 
subordinar fenômenos, porque a formação do idioma é um aconte
cimento da maior importância e-científico. A língua não tem ape
nas a gramática, a língua tem várias partes e. antes de chegar ao 
estudo de gramáticos, de filólogos, antes de chegar ao domínio da 
Filologia, há a questão social de todo e qualquer idioma, o idioma 
como manifestação cultural 

Por isso, estou-me dirigindo aos Lideres do Senado Fedexal, 
Líderes dos diversos partidos, para que reflitam. Se não querem 
concordar com a Liderança -do PMDB à primeira vista, então <jue 
haja um acordo para que essa matéria baixe às comissões técnicas, 
notadamente à Comissão de Educação, onde o tema é muito im
portante para a questão educacional- Comissão de Relações Exte
riores, Comissão de Constittdção-. Justiça e Cidadania, porque a 
questão também. além de ser de Constituição. de Justiça, é basica
mente direito do cidadão falar a língua que aprendeu através dos 
costumes, através da int.eração, a língua do berço. e não aquilo que 
vamos forçar, com mudanças drãsticas, a título de um acordo orto-
gráfico. 

--- Sei que argumentarão que Ortogr.ifia não é a língua, mas o 
modo de expressá-la. Porém. há tratamemos indevidos para o Y, 
para o W, para o K: há um tratamento já superado e já equã.Cio:i:J.a
do ao longo dos anos no Brasil. 

E quero dizer que. d.ia.Dte de outros acordos ortográficos, já 
_ tivemos posições niásculas, como a de Monteiro Lobato. que a seu 
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tempo se manifestou, inclusive, sobre a questao dos acentos: tôni
cos, dos acentos graves, das crases e sobre 01:1tros problemas que 
muito preocuparam o grande Monteiro Lobato que era rompido 
com isso. 

Lembro as criticas que foram foim.Uladas inclusive aO.Acor
do de 1943. Esses acOidos sempre resultaram dramáticos pan o 
Bnlsil e sem grande explicação. 

Por isso, Sr. Presidente, ocupo a tribuna pan dar esta eo<plica
ção, em nome da Lider.mça do PMDB. Houve, evidentemente, on
tem, wn erro de cálculo: pensávamos que era possível deJrolar o 
pedido de cancelamento da mgência pua que, no mérito, resolvêsse
mos já a questão. como isso não foi possível, hoje, naturalmente. a 
matéria segue em apreciação nesta Casa, mas peço aos SIS. Semdores 
- inch.Isive o meu nobre companheiro Odacir Soares - que reflitam 
sobre o aspecto cullural, maior do que qualquer ontro seDlido que se 
queiia dar a essa matéria. Vejam bem o aspecto inerente à vida escolar 
brasileira. à vida nas escolas, aojmmlismo. Todos osjomalistas terão 
que aprender a escrever novamente. Vai todo mundo p3ia o MO
BRAL do Acordo, que lerá que ser fundado. 

Exa a explicação que tinha a dar, Sx; Presidente. 
Muito obrigado pela tolerância. 

Durante o discurso de Sr. Cid Sabóia de Carva
lho, o Sr. Jacques Silva deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
pa1avta ao nobre Senador Mawfcio Cotrêa. 

O SR. MAURÍCIO COimtA (PSDB-DF. Prommcia o 
seguinte discurso.) - Sr. Pro>id<mte, SI's e Srs. Senadores, despe
ço-me do Senado Federal com o sentimento do dever cumprido. 

Estreando na vida parlamentar como Senador pelo Distrito 
Federal, confesso não haver podido ttansformar em realidade o 
que agitava o meu coração e a minha mente, a propósito do que 
imaginava ser possível concretizar entre o que aPJ:CD.di na convi
vência lá forn, com toda a sua midez e fantasia, e a dura realidade 
dos intrincáveis meandros da atividade parlamentar. 

Se me queixo, de um lado, da inconclusão das iniciativas que 
alvitrava empreender e daquelas que, empreendidas, frust:r.mlm-se, e 
de muitas que,. empreendidas. não se efetivaram. resta-me o imenso 
consolo de não ter, em nenhum momento, traído o respeito e a fideli
dade do mandato que o povo de Bras!liame delegou. 

Não tiansigi com a minha consciência. nem tampouco usei 
o mandato para objetivos distintos da lisura e da ca-reção. 

Posso não ter sido o melhor - -e, sem dúvida. não o fui -, 
mas não fui o pior; e, ainda. não tendo sido o maior, não fui o me
nor. Fui simplesmente o que me foi possível ser. 

Oito anos de vida pública exercidos aqui nesta Casa,. entre
meados com 18 meses de Ministério da Justiça. difíceiS e amargos, 
permitem-me ousar fazer honesta e sincera autocrltica de aspectos 
gerais de alguns dos problemas do País, enfatizando o que sinto 
seja de meu dever registrar. Por isso, já diria com saudade, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, da magnífica, amena, fraterna, saudável e 
proveitosa convivência que com todos daqui tive, neste abraço ca
loroso que lhes dou, para seguir outra rota de aventl,_l_xas de novas 
emoções. ~ 

N'mguém em sã co!lSCI'tncia ctitica poderá deixar de reco
nhecer o gigantesco avanço para a cidadania e, conjuntnralmente, 
para a democxacia, a que se submete o Brasil na atualidade.. Nesse 
contexto, afortunadamente, envolvem-se todas instituições daRe
pública Tal fato mais se eVidencia se para tanto forem eStabeleci
dos parâmetros comparativos eDtre o Brasil que ressurge agora e 
aquele outro das últimas décadas, principalmente a partir da dos 
anos 30. Qualquer um que se dispuser a esse exame chegará a con-

clusões altamente positivas, alvissareiras e confortadoras. 
Nesse estádio, o Brasil melhorou e melhorou muito. Segu

ramente vai melhorar muito mais, porque os impenetráveis portões 
que enclausuravam o castelo já foram liberados para a passagem 
dos cavaleiros da redenção. 

Wao há mais cidadãos iniocá.Veis e invioláveis. O castelo 
abriu-se para o povo. E isso é-ótimo. 

Não é s6: a boa imprensa. com o seu jomalismo investigante 
e sério, que está abrindo clareiras para- vencer essa intocabilide.de. 
mas decla:IadameDle o povo, com o novo despertar de sua mais le
gítima consciência. O p:>vo tomou-se de coragem: cívica e passou a 
cobJ:ar mais energicamente de seus representantes. 

O mandato público. a cada dia. deixa menos de ser uma ambi
ção satisfat6ria íntima, elli todas as suas facdas, para tomar-se, con~. 
na essência belen.icamen.te o foi. Ca!gó de sacrifício que S6 Os que &
tam de~· e não serem servidos, deveriam a ele alçar. 

E esse exercicio de plena cidadania que magn<tizou a Nação e 
que tem viabilizado avanços na trilha da mOia!idade pública, dos cos
tumes politicos, da responsabilidade da gestão administrativa e da 
convocação à responsabilidade dos agemes públicos e politicos. 

Essa metamorfose que se Yiu cumprir acenruadamente nos 
- últimos três anos. cuja ação se estendeu e se estende até aos mais 

g::taduados detentmes de altos cargos e mandatos, é que fer .?.'i;•cl:"' 
m.:Us encorajar a opinião pllblica para a perseguição dos ObJ-.=L.l 

da desejada depuração dos viciados. perdulários e irresponsá" ... " 
costumes dos gestores públicos. Essa verticalização de prop6sitos 
converteu-se no primado popular como primeira-regra. :ao ·creden
ciamento de quem quiser administrar oS negócios dç povo. 

Através desta via que a Nação 1."'J)tou, não pode, não deve e 
não vai haver_ retrocesso,. ainda que os contemporâneos de agora 
possam sofrei--Ou já tenham sofrido excessos e injustiças, comet_i
dos freqüentemente por uma certa imprensa ávida e açodada. es
tampando mand:tetes com - escandalosos conteúdos que. 
infun.dados, causam danos mparáveis à dignidade, à imagem e à 
honra de probos homens públicos. 

É o preço que- Se há de pagar até que ela também possa inre" 
gralmente saldar, como um dia a legislação do Bxasil de aman• . 
vai ex~. os destroçoS que proVocam ao cãluniado. 

E o Brasil que está se ariumando em todas as suas depen
dências. 

Surge, dentro dessa perspectiva de xacionaliza.ção que se. 
prop00 a-- organizar o BI3.Sil. a tentativa, Ousaria dizer, denadeii. 
do povo brasileiro, com a oonflança e as expectativas depositada 
no atual_ Pano de Estabilização Econômica. Não convém e não 
deve falhar. porque ninguém vaticinaria o ciue viria depóiS. 

Até mesmo o plÚprio Presidente eleito. que se empossrá 
nopr6ximodia l 0 de janeiro, teve a sua vitória "cxmínmada, ine.,.Jí

:vocamente_. graças ao escrutínio plebiscitârio a-que se reduziu est.~~ 
últimO pleito presideucial. É a segunda razãó por que não~ pode fa
lhar o Plano Real. Para se evitar que as caudalosas águas de março 
ou os desígnios agoUrentaS de agosto desapareçam do calendário 
nacional, impõe-se que, mais óo que o Real. seja reformulado o 

- perfll do Estado Brasileiro. E esse s6 se materia~, que me per· 
mitam os contrários, com a entronização de alterações constituci -- · 
nais.._ fato ~e _não foi possível concretizar-se, perdida a 
~õpOrtilnidade preconizada nas Disposições TiaUSitórias da Carta 
de 88 pelas razões de todos conhecidas. 

Afã:Stada. a meu ver. inteiramente. a adoção da revisão, que 
s6 poderia manter-se ante a Legislatura que se encerra, o novo 
Congresso haverá de colocar as rusgas e divergências políticas que 
separam os ideais completamente à margem dessa pauta para con
vertê-la na consensualidade viável para a chamada agenda mini· 
ma, destinada a romper os pontos conhecidos que estrangulam o 
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funcionamento da máquina do Estado. 

Minha passagem pelo Executivo me deu a substância que 
fortificou essa conclusão. -

Constituinte de 88, credor do reconhecimento de muitos 
segmentos, nem por isso me escapo de uma reavaliação reflexiva e 
honesta paxa com a minha Pátria, para rever posições que assumi, 
mas que, de fato, foram equívocos pexpetcidos, equívocos esses 
talvez inspirados face à contemporaneidade do mundo em que nos 
inseriamos então, ou, quem Sabe, subliiiiinàriii.ente~ resUltados de 
um coxporativismo que, como síndrome, foi o g:raOOe mal do pro-
cesso constib.linte que gerou a Carta de 88~ -

Não me parece incoerência ou incongruência a revisão de 
conceitos, que não desenobrece o homem, muito menos quando 
novos elementos de convicção são aduzidos à sua avaliação. Aliás, 
na "Antígona.", Sófocles já dizia que ''tod_os os homens em.m, mas 
o homem bom recua. quando sabe que tomou o caminho errado, e 
repa13. 9 mal. O único pecado é o orguJho", ~.ele. 

E hora, portanto, de se corrigir o que o tempo e a experiên
cia demonstraxam eno. 

Dentro dessa temática, o que me parece resultar imperioso para 
a acálise dos p<X110o vitais da refammlação do Estado, se acha o princí
pio coostitucionalautorizaJ.ivo para a foo:oação de partidos pofiticos. 

Se o biparti.darismo isola e restringe a liberdade para a mon
tagem de outras agremiações ideologicamente distintas,- o certo é 
que a multifacetada composição -dos partidos políticos no Brasil, 
segundo o sistema presente, não está ensejãD.do a revitalização da 
presença de segmentos representativoS das diversas tendências do 
espírito ideológico. De fato, esses partidos repetem os programas 
dos já existentes e, atravéS desse simulacro. se· vãlem como veícu
los para a projeção pesSoal-de seuS idealizadores, ou acabam se 
prestando a manobras e transações escusas. Essa libern.lidade con
clui por permitir que nesses partidos, epísodicamente, se verifique 
o ingresso de algumas lideranças, egressas dos partidos maiores, 
para o ajustamento de candidatum, facilidades de coligações e 
tantos outros artifícios. · · 

Essa transmigração freqüente (júe se Opern na buscideespaÇos 
nesses partidos inorgânicos, vazios e fJSiológicos e que são, <le fato, 
meras migrações sazOnais, em. .nada ajuda o aprimoramento de nosso 
sistema partidário. Ao COD.b:ário;- esse VíciO -retaroa a extirpaÇão de 
uma verdadei:m protuber.lncia na sallile da vida partidária. 

Evidentemente que a norma constituciorial. nesse aspecto. 
precisa ser reexaminada, para limitar, beni mais. a fciiOiiOmià CS..: 
trutural de novos partidos, com a eliminação de muitos já existen
tes, e que não obedecerem aO -preceito restritivo que vier a ser 
elaborado. 

Do mesmo modo, não me parece-ãjtistãda a essa reformula
ção, 1dealizada para o Brasil que se organiza, a manutenção do 
modelo vigente que disciplina e regulamenta as eleições em todo o 
País, e que o tem deixado atônito, não só quaiifo à inexistência de 

- • legislação mais adequada para conter o abuso do poder econômi
co, que peniura, apesar dos bônus instituídos. senão tambem no 
que diz respeito ao seu processo. 

O desempenho da Justiça Eleitoral, ao longo das eleições 
deste ano, produziu, sem dúvida, uma de suas mais eficientes e 
precisas atuações não só no respeitante ã mcxlemização de -sua má
quiua administrativa, dentre outras conquistas, com a complemen
tação da rede de informáti.Câ. nos Tribunais Regionais Eleitorais e 
no próprio TnDuna.J. Superior Eleitcral, mas precisamente- no que 
se relaciona à ação imediata do ac·ompanbamento das apurações 
verificadas no primeiro turno e a repetição de eleições proporcio
nais no curso· do segundo~ pela constataçãO de vício e fraude. 

A extensãO continental de nosso País. com a agravante da 
sobrecarga que se atribuiu à Justiça Eleitoral, dando-lhe, inclusive, 

competência parn a solução de meros expedientes administrativos 
e coniqueiros, sugere que as providências preparatórias e interna 
corporis dos partidos deveriam ficar a critério dos próprios parti
dos, quem sabe, institucionalizando um conselho entre ele. como 
já acontçoo em ~ns países. remanescendo na competência da 
Justiça Eleitoral o julgamento das controvérsias, oriundas da admi
nistração dos partidos e das eleições. 

Com isSo, a Justiça Eleitoral se liVIaria desse pesado ônus. 
que abarrota a sua agenda. De fato._esses expedientes não conten

-ciosos redUzem-se a comezinhos atos protocolares de economia in
tema dos partidos e candidatos, atos esses que, pela sua natureza 
singela. seriam entregues às próprias agremiações partidárias. atra
vés do Conselho a que me referi. 

É cl.aio que isso tem que brotar da própria natureza que se 
poderá imprimlr, em teiníos de fun.uo de nossa Constituição, na 
parte relativa aos padrões moralizadores que, a meu ver. <h:veriam 

-prevalecer para a autorização de novos partidos. 
-Imagino aqui, ainda na clireçã.o dessa elucubração futurista, 

para a reconstrução do Estado brasileiro, que nunca encontrou ter
reno mais propício do que esse para a ~a imp4tntação, a esperada 
equação do enigmático,. porque até agora ~o .~esvendado, misté
rio da fónnula ideal do nosso sistema tnõutári6. Como é sabido. 
ele infelicita, ao mesmo tempo, não só a União. os Estados e os 
Municípios, mas também os con~buintes, sejam eles as pessoas 
físicas ou j.uídicas mais abastadas, senão também o grosso da nos
sa população trabalhadora. 

Ao Estado,. mais acentuadamente a União e menos as Uni
dades da Federação pela insuficiência da rece~ gerada com os en
cargos da obesa máquina administmtiva, ademais onerada com 
uma densa folha de pagamento de funcionários, ficou sobejamente 
provado que os impo~tos aOJ.ais não_ estão sendo suficientes, pelo 
menos pela forma composta na Constituição, para que sustente o 
paquiderme em que tudo isso virou. -

A rápida abordagem que esboço desses temas cruciais do 
EStado Brãsnerro nãO comporta _sugestões que, o eventualmente, eu 
VieSse:a propor neste epílogo de minha presença no Senado Fede
ral. mas sim ex.iema .PrOOaJ.pação amadurecida de minha passagem 
pelo Poder Legislativo, exatamente no instante em que os fatos re
giollãis, mi.ciõnais e intemaciOriaiS, qúe- as conjuilturas políticas, 
socials e econô.micas, de um modo geral, daqui e de fora, t.ramain 
e conspiram paxa a grande arrancada a que esta Nação inequivoca-
mente se encaminhã. - - --

E é bom que isso aconteça para que, de uma vez por todas. 
extirpemos, como já sói ·aconteCer ·oom a cloaca iofecta dos des
-vios de comportamentos funcionais, coni Os seus ilícitos -de assal
tos aos cofres do povo e repugnante apostasia à Pátria. E a par 
dessa limpeza nacional, que se evidencie o que mais angustiosa
mente se aguanla, para que as potencialidades ex.istentes. as emer
genciais, as virn:Iais, as concretamente eXpostas e nítidas à flor de 
nosso solo, a riqueza de nossas tenas para a produçãO de alimen
tos, para que tudo isso. enfim, não seja, como o foi, o ufanisn:io 
que exalta o peito e embala a miséria, a fome, a desesperança e o 
sofrimento dessa gente brasileira. 

A par disso, a generosid.ade.. a altivez, a coragem e a civis:i:i:J.O~-a 
paciência. a abnegação. a capacidade para resistir-e tolerar de nosso 
povo. já fornecem os componentes espirituais e morais pãr.a que se er
gam, não na ficção ou na ilusão, as bàses de concreto .mnado pant. re
tirar da inanição o giwuite adormecloo que nos viu nascer. 

Cumprido _esse compromisso, não haverá mais clima para a 
estagnação de nosso crescimento econômicO: frUStrações quanto à 
dependência externa, quanto ao caos do desemprego. da miséiiã. e 
da fome que grassam pelo País· afora e tantas e tantãS outras maze
las, distorções, ansiedadeS e- tristezas que habitam o coração do 
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nosso povo. 
O Brasil precisa e vai sair da inanição e do imobilismo que 

os fatores económicos frágeis e iricoofLáveis õ Cóliduziram, e que 
até hoje obstacularizam o grande encontro para a racionalização, 
operacionaliz.ação e funcionabilidade do Estado brasileiro. 

Espero que, dentre tantas as propostas que organizam o sis
tema ftscal e tnOutário, em tramitação no Congresso Nacional. ou 
que venham a ser concebidas. haja o devido propósito de consen
sualidade, que facilitará e pemútirá a aprovação da ou das que fo
rem melhores para a saúde das finanças públicas. 

São repetitivas e constantes as genéricas reclamações pro
vindas dos diversos setores da vida nacional. quanto à foxma da 
imposição tnõutária, quer pela lista extensa dos seus v_ãrios tipos e 
gêneros, senão mais ainda pelo encarecimento que adiciona aos -
preços das mercadorias, fundamentalmente daqueles produtos 
constantes dos gêneros alimentícios de primeira neceSSidade. 
· Os meios empresariais reclamam do valor exagerado das 
alíquotas, os assalariados têm emagrecidos os seus contra ..cheques 
pelos impOstos deduzidos na fonte, e o Governo reclama que a re
ceita oriunda da arrecadação não dá para manter o Estado. 

Mais do que em qualquer outro ponto de estrangulamento 
da máquina estatal, no sistema llibutãrio estã a essência do que se 
impõe ajustar em futuro imediato, para que o Tesouro Nacional te
nha o suporte indispensável para arcar com as despesas da União. 
Fixado o critério correto para a parte fiscal e tributária, em nOsso 
ordenamento constitucional, não haverá mais lugar·- espera-se -
para a cobnmça de impostos extraordinários, tais como o 1PMF, e 
outros expedientes esdrúxulos criados à última hora, gexados para 
tapar os buracos e rombos do Etário. ---

Superado esse compromisso patriótico. marcadamente prio
ritário - que nessa perspectiva de recuperação do tempo perdido 
exige-se seja :realizado já -, terá o Brasil adiantado-se considera-:
velmente pam recompor-se dos traumas e artifícios dos orçamen
tos fictícios. 

Aguardo que a inspiração desse novo sinal, que aponta para 
o entendimento, adeqúe de forma precisa esse ponto ri.Odal do fos-
so aberto da relação receita/despesa. · ' 

Qle clizer, Sr. Presidenle, Sr's e Srs. Senadores. da previdência 
social, cujas conquistas i:olroduzidas em 88 ampliaram os direitos da 
seguridade social. e que não devem ser. em princípio, alteradas, mas 
que precisam. exatamente para que peonaneçam. das gar.mtias de ar
recadação para a sua efetiva e conStante-sustentação. 

A maior prova material desse descompasso da previdência 
está no simples fato de que, embora se reconheçam os baixos ní
veis do salário mínimo, não tem o Governo condições-de aumentá
lo, em face da justa oposição-doS técnicos-daquela Pasta, sempre 
argumentando com a falta de recursos. Decorre disso que o au:-_ 

· · mento do salário mínimo, que é um dOs mais baixoS do mundo e 
. teivindicado por quase todos, não ter condições de ser concedido. 

salvo quando feito em migalhas. 
A solução composta por nós e vigente. no setor da saúde. 

inspira profunda revisão, para que não continue sendo um dos pio
res serviços pdblicos ,do País, merecendo dos usuários de Norte a 
Sul as mais contundentes e dramáticas iedamações. E isso coloca 
o sistema nacional jie àmparo-à saúde, em quase sua totalidade, em 
fase terminaL 

Obter recursos da Fazenda para pagar as faruras devidas 
pelo :Ministério da Saúde à rede de hospitais, santas Lasas e a todas 
as clíDicas que têm saldos permanentes a receber. passou a ser o 
maior martírio para o Ministro daquela Pasta. 

É claro que algo está en:ado, mas fundamentalmente recla
ma a adoção de regra constitUcional que, introduzindo a política 
das fontes de seu custeio. façã. restabelecer O Seu perfil orçamentá-

rio para que o Ministério da S_a,úde prossiga existindo e se rerupere 
da apatia. atrofismo, ou meramente da condição de banco de re
messas de pagamentos de faturas atrasadas e de muro de lamenta
ções em que se tiansform.ou. 

Não vislumbro alternativa para uma melhor readaptação do 
Estado bmsileiro, se não nos desfizermos de cacoetes, obsolescên
cias e vícios que herdamos, do passado. Assim como o corporati
vismo degenera a igualdade dos cidadãos. também nos deixamos. 
aqui no Congresso, ser levados por alguns atavismos regionais 
que, de igual fOilila. desfiguram o ideário do Estado Emergente. 

Daí filiar-me à commte dos que defendem limites rigidos 
para a instalação de novos municipiõs, que vêm sempre acompa
nhados da parafemália dos setviços e encargos a eles atinentes, 
aprofundando gastos de folhas de pagamento a prefeitos e .. erea
dores. e a todo o seu pessoal, recursos esses que seriam economi
zados na distribuição das garantias do atendimento aos básicos 
direitos da população brasileira. 

Sr. Presidente, Sr's e &1;. Senadores, ninguém pode ignorar 
que, afastadas as situa.ç(5es que legitimamente ensejam distritos se 
converterem em municípios. o real instrumento que fomenta e origina 
esse vexdadciro abuso decon'e das quotas e fundos a que esses municí
pios passam a ter direil.o. Mas isso provoca uma sangria numeiária. 

A experiência tem demonstrado que o Estado nãO é bom 
gestor dos negócios que. pela sua natureza, são da iniciativa priva-

- da. Conquanto tenha, desde a minha mocidade, comprometido-me 
com a defesa dessa filosorxa do controle estatal de alguns meios de 
produção, passei, apóS ·a derrocada a que as Nações que adotavam 
esse conceito se submeteram a também estudar e analisar as eco
nomias daqueles países que, como o Brasil. de estrublras capitalis
tas, se desfizeram desse. incómodo. Daí para frente, admiti essa 
saída e passei a preconizar a mesma solução para o nosso País. 
Não é justo que o contnlminte brasilciro. já exausto. se sa_cri.fique 
ainda mais com o seu suor para a sustentação de empresas inviá
veis e muitas, literalmente. falidas. 

Nab.iralmente, com as .poucas exceções que a hipótese com
porta. não há mais espaço pãra os países. como o Brasil. que arru
mam as suas ecc;mo.mias, manterem estrutuias empresariais que 
sobreca:negam e desorganizam o Tesouro, subtraindo-lhe inicilti
vas que devem se direcionar para o campo social. 

Obsexvo que esse pensamento disseminou-se na consciência 
nacional com tal latitude que não há mais canliDho de volta.. 

Descontadas pequenas filigranas, não vejo. apesar da onda 
de violência e o progressivo aumento da criminãlidade, que haja 
necessidade de alteração constitucional para a admissão de meca
nismos novos~ como alguns sugerem, e até extremos. para o com
bate desse mal que nos atem:riza. 
' Com relação às penas e às formas de sua aplicação, o texto 
de 88 chegou ao máximo do que peimitem a nossa uaclição eul•u
ral e os mais modernos ensinamentos da doutrina penal • 

-- No Ministério da Justiça reuni, em duas sessões IDuito pro
dutivas, os mais- significativos setores da sociedade nacioo.al. e 
com eles elaboramos um elenco de propostas legislativas - mas 
nenhuma que tocasse na Constituição - Visando à adoção de ins
trumentos que viabilizariari:l melhor 8.tuação preventiva quanto ao 
crescimento interno da criminalidade. 

Muitas dessas propostas já estão em andamento no Con
gresso e algumas já foi-am convertidas em lei. destacando-se, den
tre essas, as leis que criaram a Secretaria Nacional de 
Entorpecentes, o Fundo Penitenciário Nacional e as que autorl:~:.t.
ram o aumento dos efetivos das Polícias Federal e Rodoviária e cia 
Polícia Civil do Distrito FederaL 

A origem anõnilal da criminalidade tem o seu diagnóstico 
niaiS do que conhecido e reside nas desigualdades e, ao mesmo 
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tempo. na carência de oportunidades sociais, econômicas, políticas 
e culturais que a civilização hoje oferece ao homem. 

Basicamente; tudo se resume ria inexistência de recursos su
ficientes para a política da Prevenção crimiria.l e nCl d-ireito de todOs 
usufruírem dos resultados da economia nacional. 

Como tudo no Brasil depende, nesse sentido, da área econó
mica do Governo, dela não obtive a compreenSaõ-Decessária para a 
grande reformulação que pretendia fazer na Policia Federal, au
mentando-lhe, na dimensão que precisa, o -Seu efeüVó, ·a fun de 
que essa importante polícia pudesse cumprir satisfatoriamente o 
elenco vasto de suas atribuições constimcionais. Sequer consegui 
aparelliá-la tecnologicamente com os recursos materiais reclama
dos, sequer também obtive meios pam equipá-Ia cóm computado
res de que carece, e de helicópteros e algumas pequenas aeronaves 
e viaturas, permitindo-llie ágil e moderna atuação nas diversas 
áreas de sua competência. 

Dei-me por feliz. quando vi na televisão o então candidato 
Fernando Hemique ~so. na sua proposta para a segurança pú
blica. assumir o compromisso da criação da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, por mim idealizada e que até hoje, j)orum cer
to corporativismo -da direção da Polícia F~ não se efetivou. 
Na falta de órgão que execute a política de segur.mça pública. é 
claro que essa Secretaria terá papel preponderante nesse ãrido 
campo. 

De igual forma adotou proposta minha, relacionada com a 
implantação de um órgão federal que se encarregasse da estatística 
dos crimes no Brasil. absurdo esse que não permite à União infor
mar-se do volume dos delitos mais graves ocoiridos no País. 

Não molestarei os meus ilustres pares com relatório de mi
Ilha atuaÇão no Ministério da Justiça. mas sinto-me no dever de 
transmitir-Thes. porque disso a imprensa nunca se lembrou, O pe
noso e árduo trabalho que ali desenvolvi. com a ajuda dos mais re
nomados jurislas .deste Pais, pata a modernização e atualização dos 
nossos principais diplomas legais. 

Propostos por mim. já se acham em votação ilo Senado Fe
deral o C6digo Brasileiro de TrânsitO~ cUja impõ:dâl:tcia todçs ava
liam, e a reformulação. por capítulos. do Cócligo de Processo 
Civil. e jã concluída, mas na Presidência da República, o Código 
de Processo PenaL Fiquei devendo o Código Penal. em sua parte 
especial, que estã com a redação f!bal oom o Ministro Evandro 
Lins e Silva, seu relator. Na Câmara encontram-se o projeto sobre 
a nova Lei de Falências e Concordatas e dezenas de outras propo
sições que,. se votadas. se destinam ao melhor funcionamento da 
justiça e das polícias. sobretudo as judiciárias. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. acicatado. vilipendiado. mal
tratado mais do que ninguém. o Poder Legislativo é o saco de pan
cadas de todos. Somos culpados d;e OJ.do que Dão presta neste País. 
chegando a nossa imagem a níveis desconfortantes. 

A par dessa clareira que se abre para as refOlmas requeridas 
"pela Nação~ parece-me que se toma premente o en.freD.tamento da 
questão dos subsídios dos parlamentares, insuficientes para aten
der ãs suas reais necessidades e ao desempenho de seu status. Fa
risaicamente eSse é o PontO nodal das 6:fticas. Mas precisa ser 
anustado. O ilustre Senador João Rocha elaborou trabalho compa
rativo sobre a forma i:le remuneração paga e-m- alguns países aos 
parlamentares. e nele verifig~-se a injustiça que se pratica contra 
nós. Imagino que o melhor critério. guã.rdiidas aS dev~daS propor
ções. é o adotado nos Estados Unidos, pelo qual se asseguram. 
além dos subsídios. verbas defmidas para o rosteio das atividades 
dos parlamentares, compreendendo ai as despesas com gabinetes. 
uso de telefones. correiOs -etc. 

Parece-me que essa solução faria espancar as criticas <Jue se 
fazem a respeito de algurr;ta.s das prerrogativas in natura a que te-

mos direito. _ _ _ 
Quaiito ao processo legislaiivo e ao funcionamentO de am

bas as Casas do Congresso, pa:ra que se apure quorum suficiente 
para a votação da densa pauta que sobreca:nega a Ordem do Dia? 
melhor seria que, em face das peculiaridades de Brasília. que se 
disciplinasse periodo de funcionamento mensal do Congresso e de 
suas Casas, com obrigatoriedade de presença e com dedução efeti
va de subsídios. 

Não ousaria aduzir outros comentários do que sinto nesta 
busca do que é melhor pam. o Brasil. em termos de Constituição. 
Preferi pinçar alguns aspectos. analisando-os aqui sofregamente. 
Poderia dizer bem mai~. porém devo levar em conta a fmnciscana 
paciência e tolerância~ meus pares. 

Falei alhures nas águas de março e nos desígnios de agosto. 
Confio na consolidação do Plano Real. Seria utopia dizer que jã ven
ceu. N6s o sabemos que não. Teria a Nação brnsileita estômago, cora
ção e mente para espernr por um outro? O que aconteceria se o novo 
Governo falhasse? P""ll'e é produto dele. Seriam essas as indagações 
catastróficas ou negativas, prommciadas neste momento? 

Sinceramente creio que não. Mas isso não depende s6 da 
engenhosidade do Govemo.. A euforia que o povo hoje vivi pode 
transformar-se em decepção. a decepção em frustração e ·a frustra
ção não sei em quê. 

Na Constituição de 88. nós nos preocupamos muito com os 
privilégíos e nos esqueceinos de quem paga os privilégios. O Esta
do ficou debilitado. É necessáriO vitaminã-Io. E isso se efetiva 
com um novo comportamento que os próprios parlamentares deve
rão adotar. Muitíssimas das normas constitucionais vigentes. apro
vadas pela maioria, não tenho dúvida de que hoje não o seriam. 
Foi o País que mudou. E vejam. tão rapidamente. 

Este momento que vive a Nação não pode ser desperdiçado. 
O impeachment do Presidente anterior fmcou um marco no tem
po. Há um Brasil de agora e um outro daquele tempo. Urge apro
veitá-lo. 

Que não venha. portanto, o Govemo que em breve se em
possará pretender, como no _fracasso da revisão constitucional. 
querer mexer em tndo. A Constituição-cidadã, como diria o Depu
tado Ulysses. é boa. Retire-se dela o que provou não servir. Se 
quiser mexer em tudo vai acabar não mexendo em nada. 

E aí não sei qual será o destino do novel Governo. 
O im.Portãnte é que o tempo é eSSe. façamo-lo. 
Sr. Presidente. Srs. Senadores, conheci o Presidente Itamar 

Franco quando eu era presidente da OAB, em Brasília. Neste ple
nário. consolidamos a amizade. 

Auxiliei-o oom lealdade e dedicação. 
Assumindo .:rGovemo. de !esto. eram poucas as espemnças 

de que o Presidente Itamar se sairia bem. Aí está o resultado. Ti
nha tudo para, na transição. cumprir papel menor. 

Cbni amor ao País e seriedade no comando. deixa o País 
com os afagos do povo.. 

Inflação cjuase zerada. otimismo desta Nação e com a cons
ciência do dever cumprido. 

Não se acumpliciou com grupos e pessoas para nada que 
não fosse dentro da ética que o ma.Ifdato exige. , 

Agradeço-lhe a conf1ança pela minha indicação ao Supremo
Tn'bunal FederaL V ou honrá-la. 

Sr. Presidente. Sr-s e Srs. Senadores, saio do Senado Fede
ral com o coração apertado. Foi paci. mim permanente lição de 
vida. em todos os seus sentidos. a que aqui mantive com os cole
gas Senadores e estes extraordinários nossos amigos. os funcioná~ 
rios da Casa. 

Não ]evo nlágOa de niniuém.. até pÕrque em nenhum m~ 
mente houve razão para ela. Não levo também inimizades de n.in-
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guém., porque não as cultivei. ciedade brasil.eim e que V. Ex• registrou no seu discw:so. E V. Ex• 
Externo aos Senhores meu sentimento de imensa gratidão vai assumir uma cátedra no Supremo Tnõonal Federal, como Mi

pela homenagem que me prestaram aprovando consagradoramente nislro daquela Corte, depois de ter sofrido, eu diria, três vezes na 
o meu nome. sua vida e na sua profissão, nas funções que exerceu: primeiro, 

Sigo pata o Supreti10 Tribunal Federal sem ter feito, para comO advo~ como Presidente da OAB; segundo, como Sena
isso, projeto de minha inspiração. Aconteceu. Lá JrOCUrarei ser -- dor e, ten:eiro, como Ministro de Estado, e nesses três sofrimentos 
juiz e tão-somente jliz. No exame dC? fato ~ no seu julgamento não V. Ex• pôde aquilatar, vivenciar as dificuldades próprias dessas 
me alhearei do que aprendi dur.mt.e esses oito anos no Seilado Fe- aiívidades. E isso é muito importai:ite~ pois, como registrei, V. Ex• 
dera! e no Coogresso.- Igualmente não me afastarei da longa expe- sinaliza para uma atuação progressista e moderna no Snprem~ Tri
riência da vida no meio do povo, com os seus problemas e bunal Federal. Ao pinçar no seu discurso alguns aspectos <fu soc.ie
dificuldades. dade brasileiJ:a. do :Estado brasileiro, e ao falar na necessidad.:: q a e 

Toda essa eXperiência ser.ã. fonte constante para a interpreta- o Brasil tem de ter a sua in.fra-estrutuni e até a sua própria. superes
ção da lei, que aplicarei sem me olvidar, sabendo que diante dela trutma jutídica reestruturada, V. Ex• o fez IIlllito bem. Desejo ape
está a vida, estão os nervos, o coração, a alma de alguém. E nessa nas acrescentar, quando V. Ex• falou em corporativismo e. numa. 
composição entre a lei e a vida porei tudo que de mim tiver- e do análise ampla, de alguns aspectos da sociedade brasileira, que pr::
melboc - para fazer Justiça. Justiça que -quero exercitar com a cisamos também reestrutura:r o Poder Judiciário deste País, que 
grandeza de um juiz que mereça a confiança desta Nação. tem sido uma das cansas de todos os problemas que afetam a nos-

Que Deus os guatde. Até breve. sa sociedade, pelo fato de termos no Brasil uma justiça lerda, cara 
O Sr. Hugo N'!Pflleão -Permite-me V. Ex• \im apart.e? e· elitista. e pelo fato, mais grave, de não estar ela aberta a todos os 
O SR. MAURICIO COR~ A- Tem V. Ex' a palavra. _ !"<!amos da sociedade brasileira, funcionando hqje como verda-
0 Sr. Hugo Napoleão- Eu gostaria de dizer, nobre Sena- deira corporação fechada. Ao ruviro discitiso-ae V. Ex•, tive von-

docMaurlcio Conêa., que, no momento em que V. Ex• se despede ta.de de aplaudir de pé, na medida em que já tegistiei que- V. Ex• 
do Senado Federal, produz uma rica peça,_ ~basada, evidente- vai para o Supremo Tribunal Federal com essa visão modema, 
mente, em sólido humanismo. através da análise que faz das insti- - progressista da sociedade .. da qual não se pode afastar ou excluir a 
tuições nacionais, do Iistado brasileiro e da passagem de V. Ex' presença do Poder Judiciário. Q!lando votamos a indicação de V. 
por esta Casa e pelo Ministério da Justiça. Jurista eininente, advo- Ex-.., tive a alegria de registiar que, além da satisfação de votar no 
gado militante, e nisso residem realmente a beteza:e:·a 'Sin.geleza'da nome de V. Ex·~ ·estava votando em um advogado que vai exen:er 
vida de V. Ex•. Eu.. que fui advogado durante longos anoS, advo- o cargo mais elevado do Poder Judiciário do nosso País, que vai 
gado no escrit6rio do saudoso Ministro Victor Nunes Leal. autor ser membro da mais alta Corte daquele pOO.er. que é o SUpremO 
das súmnlas de jurisprudência e da informatizaçãO do Supremo Tribunal Federal. Excluindo-se o nome do Minislro SepúivecL 
Tribunal Federal, e fui colega dos Ministros José Paulo Sepúlveda Pertence,. que, na xealidade, apesar de ter exercido a advocacia. 
Pertence e Célia Boxja, sei avaliar o que é a profissão qUe V. Ex• destacou-se muito mais, num momento anterior, como membro do 
dignificou, inclusive dirigindo a OAB. Fui colega de V. Ex' duas Ministério Público do que propriamente como advogado- o ou•. 
vezes, no Senado Federal e no MinistériO- do Presidente Itamar ele fez posteriormente à sua cassação ou ao seu afastamento--. J.i
Franco. quando fui Ministro das Comunicações Põr quase um ano ria que V. Ex• terá o privilégio de representar a classe dos advoga
e meio, sem se falar na cücunstância. feliz para mim, de ser vizi- dos no Supremo Tribunal Fedetal principalmente neste momento 
nbo de gabinete de V. Ex•. Pude apreender, em todo o seu sentido. em que essa Corte toma algumas posições conuárias ao novo esta
uma vida pública impecável, devotada ao Pais, de um intenso tm- tuto da Ordem dos Advogados do Bmsil. V. Ex• será um Ministto 
balho voltado para a brasilidade na. sua puxa acepção da palavra. oriundo da classe dos advogados que, com a corag~ a clareza e 
Era o registro que me competia fazer, no_ momento em que gosta- a independência que cataeterizaram sua atuação como advogado, 
ria de esclarecer que V. Ex• caracteriza sua saída como um epílo- como Presidente da OAB e como Senador, vai ter na Corte mais 
go, o epílogo do Senado; pois que esse epflogo, Senador e elevada do Poder Judiciário uma atuação moldada pelos mesmos 
Ministro MalliÍcio Cotrea, transforme-se em pr6logo de uma vida exemplos que deu na OAB e aqui no Senado Federn.l. De modo 
propicia a que V. Ex• continue a trabalhar em favor do nosso País que este aparte-que V. Ex• me pennite inserir no seu discurso rep
noSupremoTn"bunalFederaL resenta. não apenas a minha manifestação pessoal, mas também o 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A - Agradeço a V. Ex' suas pensamento da Liderança do Partido da Frente Liberal Saiba que 
tão amáveis palavras. Na verdade, guardarei uma recordação eXce- V. Ex• vai pam o Supremo Tribunal Federal com as nossas melho
lente da convexsa que mantivemos não s6 aqui, nias ·no Ministério - ieS-esperanÇas- de tennos um Poder Judiciário também democráti

. - do Piesidente Itamar Franco. Suas palavras engrandecem e melho- co nesta luta que tmvamos pela implantação, no Brasil. de um 
I3lll o meu discurso. Muito obrigado a V. Ex•. verdadeiro Estado democrático de direito? um Estado democci:ico 

O Sr.OdacirSoares- Permite-me V. Ex• um aparte? que não seja-uma hipocrisia, que não seja. um mero arreglo doEs-
0 SR. MAURÍCIO CORRftA- Onço V. Ex' can p.-azer. lado deiDOCiitico. Então, Minislro Mauricio Conêa, V. Ex' assu-
0 Sr. Odacir Soares- Senador Mauricio Corrêa, evidente- me no Supre"nio -Tnõunal Fedetal a cadein que V. Ex• mereceu e 

mente nos despedimos de v. Ex.•compesar. Vamos lamentar a au- merece, não :apenas pelo exemplo da sua vida pública, mas tam
sência de v. Ex• neste plenário e nesta Casa. não apenas pelo bém pela nomeação do Presidente Itamar Franco~ com os aplausos 
companheiro que tem sidó. mãs também pelo político diligente, e as esperanças do Partido da Frente Libeml, que neste momento 
cioso das suas atribuições, independente e coxajoso, qualidades es- represento como Líder. E falo também em nome do Senador Mar
sas que têm marcado a passagem de v, Ex• por esta CaSa. Fico fe- co Maciel que não pôde-estar aqUi, mas me pediu que registrasse a 
1iz. como advogado e como Senador, por ter ouvido 0 discurso de sua satisfação em saudá-lo. em nome do nosso Partido, pela as.~n.m
V.Ex•, que, a meu ver, sinaliza claramente para 0 compOrtamento çãô-de V. Ex• ao Supremo Tribunal FederaL Exa essa a manifesta
que V. Ex.• vai adotar no Supremo Tribunal Federal. comporta- ção que eu queria trazer aO discurso de V. Ex.•. 
mente moderno, progressista, aberto às nuanças, aos problemas, às O SR. MAURíCIO CORRJl:A - Senador Odacir Soares, 
mazelas da sociedade, enflm, a todas as questões que afetam a so- concordo que nessa reformulação que se impõe seja feita Do Brasil 
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inclui-se o Poder Judiciário. E pela experiência que tivemos, mili
tando ns. advocacia, percebemos que, sem dúvida nenhuma, o caos 
está na base~ no iiúcio da Jro.POsição da cau~ na hora em que se 
aj:<Wmta a petição inicial, e, quem sabe, algumas refOlllllllações 
no. que diz respeito aos tril:unais também sejam necessárias; e es
sencialmente a falta de juízes e a falta de condições materiais para 
dar à Justiça condições de funcionabilidade. 

Aquilo que V. Ex' salienta do perfil que eu gostaria de levar 
para o Supremo é verdade. Creio que no contexto da vida que hoje 
participamos, seria totalmente injusto se não fossem levados para 
apreciação da causa esses aspectos sociais qUe, às vezes, não são 
possíveis de ser interpretados se se examinar à letra fria da lei. 

Wao sou fanático defensor da justiça alternativa, mas tenho 
por ela grande simpatia, sobretudo quando vejo injustiças serem 
cometidas e excessos praticados, como no caso do Senador Hum
berto Lucena, que está vivendo esse drama, em que foi aplicada a 
dureza da lei. · 

ACICdit.o que tem que se encontrar, exatamente, a possibili
dade de aplicação desse lado da justiça alternativa pail fazer justi
ça nesses aspectos. 

O Sr. Ronan Tito - Pemtite-me V. Ex• um aparte, nobre 
Seuador Mawício Cotrêa? 

O SR. MAURÍCIO CORR!A- Com o maior prazer, Se
nador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Eu pedi precedência, no tempo apenas, 
para fazer o aparte a V. Ex•. porque sabe V. Ex• muito bem que 
nossa vida de tmbalho aqui em Brasilia não se cinge muito ao ple
nário. Estou na Comissão de Orçamento? representando o meu 
Partido e tenho neste momento uma audiência no Ministério do 
Planejamento para discutir a questão do ozçamento_ Mas não podia 
e não queria deixar de aparteá-lo, por isso pedi ao Senador Mauro 
Benevides, meu Lider, e ao Senador Cid Saboia de Carvalho pre
cedência para fa.ier esse breve registro no discurso .que v. Ex· faz, 
que é uma página extraot:diiWia. O que queria registrnr é algo de 
pessoal: o nome de V. Ex•, a sua postu~ o seu trabalho, é por de
mais coohecido pelo Brasil inteiro. Lembro-me do nome de V. Ex• 
antes de COJJhecê-lo pessoalmen~ quando militava em entidades 
empresariais na resistência ao regime militar e V. Ex .. presidia em 
Brnsllia a Oxdem dos Advogados do BrasiL Depois, vim a Brasília 
com.o Deputado e V. Ex• continuava lutando na resistência aqui, 
representando, naquele momento, a esperança dos procurados, dos 
cassados, dos perseguidos. daqueles que não tinham voz e nem 
vez. V. Ex• era um nome; falava-se Mauricio Con:êa e nós sabía
mos: é o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasí
lia, que luta sem esmorecimento, com muita corageni, com muita 
detemJinação. Mais tarde, tive o privilégio de conhecê-lo aqui. 
Lembra-se V. Ex•- talvez outros colegas nossos também selem-

- brem- de que os primeiros debates entre V. Ex• e eu -devido tal
.• vez a minha pooca lhaneza - foram rudes, foram debates que não 

primaram, principalmente do meu lado, pelo Iinguajar parlamentar 
e nem pela delicadeza. No entanto, devo dizer a V. Ex• que, nas 
nossas cliscordfulcias, crescia a minha admiração por V. Ex', por
que admiro o homem que esposa um ponto de vista e que o defen
de, como V. Ex• o fp;. A defesa que V. Ex• fez pelo Distrito 
Fedenil, por Brasília está nos Anais - os Anais lhe fariio justiça, 
quando posteriormente consultados. Participamos de algumas co-
missões bravas juntos. Interessante é que, enqUanto o tempo passa
va, ao invés de aumentar a nossa distância, dados os diálogos que 
às vezes da minha parte eram IÍspidos, tivemos uma aproximação 
que, para minha alegria, foi cada vez mais se tomando afetiva. 
Devo dizer que a nrinha admir.lção pela atuação do Senador Mau
úcio Corrêa cres~u a cada dia. No Ministério da Justiça. fui duas 
vezes visitá-lo; não fui pedir nada e nem reclamar de nada. Fui lã 

visitar o amigo, ver o amigo, saber se tinha alguma. dificuldade; da 
qual eu pudesse ser eco aqui no plenário. Lá também V. Ex' se 
mostrou, outra vez, determinado nas suas posições em defeSa da 
justiça. Lembro-me de um episódio- que não coosta dos Anais e 
dificilmente podeiá constar- em que V. Ex• foi decisivo; quise
ram criar aqui uma CGl O que é CGI? Comissão Geral de Inqué
rito? Isso não CODSta da Constituição. Seria um tnõunal de 
exceção? Naquele momento em que o furor p=ecutário avassala
va aqui o Congresso Nacional. V. Ex .. , mais uma vez, foi firme na 
defesa da Constiruição, como um guarilião da Constitui.çã~ que 
ajudou a elaborar. Agora, V. Ex' tem o privilégio que poucos bra
sileiros tiveram em toda a sua história. v. Ex·. que freqüentou. 
com muita. dignidade, o mais importante Ministério? ou seja, o 
mais inlportante lugar do Executivo, e a mais alta Ca.'ia, mercê do 
voto popular, vai agora para o Supremo To'bunal Federal, também 
a mais alta Corte da Justiça. Poucos, muito poucos btasileiros po
dem registrar isso em sua biografla. Lembro-me de Paulo Bros
sard; o único de que me lembro. V. Ex• não fica em má 
coll1penbia. Também ele, coriúliguidade, fez tudo isso; só não me 
lembro de S. Ex• ter sido Presidente da Ordem dos Advogados na
quele momento dUJ.cil. E. no meu entendimento, isso o credencia 
para todos os outros cargos. Por isso-meSmo,Jiobre Senador, não 
quero me despedir. V. Ex• deixa a sua presença indelével nesta 
Casa, à mercê dos seus prommciamentos, dos seus projetos _de lei, 
da sua defesa veemente dos pontos de vista que sempre eSpOsou 
com a maior dignidade; mas V. Ex• também estar.í lia mais alta 
Corte, onde levará um pouco do anseio do povo que tio bem V. 
Ex' representou. Eu, Seuador, deixo o Congresso Nacional, volto 
para o meu tia.balho, para a minha luta e, em vez de adeus. gostaria 
de dizer a V. Ex• que continuo sintónizado com os mesmos an
seios que norteaiam a sua vida. E, pant despedir, diria apenas: até 
sempre~ Sen;t.dor Mauricio Corrêa! 

O SR. MAURÍCIO coRRtA- V- Ex' salientou à ques
tão dos direitos humanos. Na verdade, naqueles momentos difí
ceis, tive uma atuação muito grande, defendendo estudanies, 
pessoas que enu:n despejadas de seus barracos, trabalhadores, de
putados e sena.clores; acom.patili.ei-os nos momentos mais di:ficeis. 
Sempre tive Uin. ãriiOr-ioiiito grimde pela ·catisa -dOs direitos huma.: 
nos e, no Ministério da Justiça. quis fazer aquilo que achava que 
deveria fazer e, por isso? paguei um preço muito alto, ]nciliiSi.ve 
quando defendi não mna modlfu:ação na lei de anistia,-mas que, 
pelo meno~ o Estado brasileiiÕ :recoohecesse aos herdeiros, aos 
descendentes, aos filhos? às filhas, às mães, às vióvas e aos pais o 
direito de terem um atestado de óbito daqueles que morreram na 
guexri.Iha do norte de Goiás, hoje Toca:iltins. Acredito que esse é 
um direito natuml sagrado e que as Pessoas confundiam. às vezes. 
com uma remontagem ao passado, o que nunca passou pela minha 
mente. Estava eu defendendo, como faço até ho~ o direito dessas 
famílias de obterem o atestado de óbito, não por causa de pensão 
ou de indenização, porque ninguém cogitava disso no projeto. Mas 
o resultado aí está e o meu trabalho não foi fácil. 

Organizei-o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu
mana. cujo projeto está na Câmara dos Deputados para ser votado. 
Porque, por iilcóvel que pareça, eStá aqui o meu querido amigo, 
Senador Bernardo Cabr.l]. que foi ao Ministério da Justiça e sabe 
perfeitamente do volume df? reclamações no campo dos direitos 
humanos que acontece naquela Pasta. 

Q.Jero dizer a _v. Ex• que mmca fui para casa com qualquer 
ressentimento pelo seu 14tguajar ou pela sua maneira combativa de 
apresentar as questões. À medida em qUe ·o tempo foi passando, 
cpmecei a sentit tinia: admiração muitO grande pelo Senador Ronan 
TitO. E hoje estou convencido disto: sai do Senado Federal V. Ex• 
e a Nação pe:tde. pelo seu brilho, altivez, coragem e pela clareza de 
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expor. Diria que V. &• é um tribuno nato, pois não tendo curso rlên.cia do Poder Executivo. vivenciando. como oconerá até o dia 
unive.rsitário. transformou-se num grande tribmo do Senado Fede- 15, todo seu tirocínio no âmbito do Poder Legislativo, V. Ex11 vai 
mL Muito obrigado pelas suas palavms.. chegar ao Poder Judiciário carregando consigo. na StJa consciên-

0 Sr. Mauro Beuerides- Pemrite V. Ex• um aparte. nobre cia., na sua foiDJ.aÇão jtnídica, tudo aquilo que faz parte do dia-a-
Senador' Maurlcio Ccm&.? dia, do ootidiano do advogado de banca movimentada, que chegou 

O SR. MAURÍCIO CO~-Com pill2er, ouço V. Ex" a dirigir o Conselho Seccional da OAB do Dislrito Federa~ V. Ex' 
O SR. Mauro Beoevides _ Nobre Senador Mauiicio Cor- vai chegar ao Poder Judiciário, certamente para ter aquela mesma 

!&, desejo sandar a presença de V. Ex." neste instante, quando se atuação marcante que dignificou a sua passagem nesta Casa, a sua 
despede do Senado Fedenü, às vésperas de ascender à sua condi- passagem no Poder Executivo. Por isso eu me anisco. com absolu
çio de Ministro do Supremo Tribunal Fe::.n.L Há poucos instan- ta tranqUilidade, a prognosticar para V. Ex'uma atuação de magis
tes, aqui. recordava com o meu companheiro de partido e trado integérrlm.o, funcionaDdo ali como um, verdadeiro juiz. a 
Secretário da Casa, Senador Nabor Junior, o que tinha sido a traje- serviço do Direito e da Justiça. 
t6riadeV.Ex',quet.eveoprivi!égiodeint.egmrostrêsPoderesda O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A- A convivência com V. 
Repdblica em posição de indiscutivel preeminê.ncia. V. Ex•, no Ex• aqui no Senado, Senador Mauro Benevides. foi um conforto 
Poder Legislativo, alcança exatamente, na hierarquia do nosso Po- muito gran~ para l1J.Í:!ll. Logo que aqui cheguei, tivemoS um con~ 
der, a Casa mais elevada, que é 0 Senado Federal. No Poder Exe- tato muito significativo. Depois, V. Ex.• foi escolhido Vice--Presi
cutivo, chega a integrar 0 primeiro escalão, compondo com brilho dente da Assembléia Nacional Constitninte, substituiu o Dr. 
e proficiência indiscutíveis o MiDistério da Justiça na administra- Ulysses com grande proficiência. com grande tirocínio, com-·gra:n
ção Itamar Franco. E agora, pelo seu notável saber juódico, rece- de altivez. em seguida,. nós nos encontramos na Comissão do Dis
beo desta Cssa o que V. Ex" mesmo deixou consignado no seu trilo FederaL Havia ali, evidentemente, posições antagônicas, mas 
discurso: uma consagradora homenagem às mas qualidades pes- existia sempre cavalheirismo_ e lhaneza de tnto. 
soais, à sua ccmpetên.cia. ao seu talento e à sua cultura.. quando re- A grande experiência. entretanto, que levo daqui de V. Exz. 
cebeu manifestação praticamente UDânime desta Casa para é o ata vi~ pessedista do_ ilustre Senador Mauro Benevides nc 
deixá-la e ter assento na cadeüa vitalícia de Ministro do Supremo Senado. B a última :reminiscência do PSD que já vi aqui no Con
Tnõunal FederaL A peça de despedida de V_ Ex" é notável, magis- gresso Nacional, pela habilidade, pela destreza meeraL pela singe
traL Precisa ser relida exet9JI!eD1"e ~lo sentido de atualização que leza até. Diria que V. Ex•, na verdade, é um cearense com grande 
V_ Ex" emprestou a todas essas considemções agóxa lucidamente passagem por MiDas Gerais. Agradeço-lhe sinceramente por todo 
tecidas. E DÓS, que ai:ompanhamos atentamente 0 desenrolai do esse comentário amável que guanlarei para o resto da minha vida. 
seu discmto, o deseovolver do seu mciocinio ágil e fecundo, va- Muito obrigado. 
mos encontrar nessa peça agora p:oduzida a sua conceituação em O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex• um aparte? 
tomo da dimensão do Estado brasileiro; 0 seu eD!endimeD!o da es- O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A - Senador Lourival Baptis-
ttutma psrtidária vigor.mt.e com aquelas colocações marcadamente ta, vou conceder primeiramente o aparte ao nobre Sena&-- r· Josap
atoalizadas e que decoD:eiam da sua experiência e tirocínio, viven- hat Marinho. porque S. Ex" está viajando agora. Em ser-- : ::.. c...-rt:',o 
ciados como Líder politico aqui no Distrito Fe<Ierat a visão de não quero oerder a oportunidade de ouvir o seu apart• t:..edt.rei 
Governo que também tem V. Ex" qllanto à necessidade de uma im- a pala· - -.. V· &• 
periosa xefonna tributária neste País, inclusive implic3n~ como u Sr. Josaphat Marinho - g..,.,a . ..:Jor Mauricio Corrêa. o 
V.Ex•deStacat, a extinção de impostos, como o iPMF, instituídos - elOgio devido a V. Ex". o Senado em "er~ já o fez qU:ãD.do lhe 
apenas para cobrir rombos do Erúio. V. Ex"_ ressaltou isso com aprovou o nome paxa o SUpremo Tn"bunal Federal. Neste instante. 
muita precisão. E além disso, evidenciando ·a sua sensibilidade 1Uerla declarar, para agradecer, que, jã o conhecendo no meio. fo
para o social, V. Ex" lamentou a insignificância do salário mínimo IWJSO, V. Ex" Presidew·o da Ordem dos Advogados, aqui, hã quase 
vigorante no Pais, sem até aqui ter um reajuste cotnpatlvel com ·as 4 anos., V. Ex• me distjn.guio com um generoso aparte no primeíro 
necessidades dos segmentos das classes de baixa renda. Enl:a:m.;- no- ~ptOD.ünciamento -que- fiz. Retorno a ele exatamente para manifes
bre Senados:' Mamicio Coma, toda a ampla temática que aqui foi - tar-lhe o meu apreço e agradecendo-lhe a generosidade daquele 
discoti~c:ommuitobrllhoecom:oniiiaCon:ipetência, garante-lhe instante que V. Ex.• desdobrou. em. -outros "ÇDomentos. os nossos 
uma correta percepção globalizada da realidade brasileiia. O Poder diálogos Parlamentares. Mas, boje principalmente. ao àirigii-me 
Legisiativo também foi enfocado por V- Ex" com absoluta proprie- ao Senador, já ilomeado Ministro do Supremo Tnoonai l'ederal. 
dade, sobretudo quando V. Ex' realça que contianamos a ser o desejo falar também como advogado para manifestar-lhe a expec
saco de pancadas, n:cebendo aqui as criticas. às vezes as mais in- tativa de que V. Ex• seja uma forç.i renovadora :naquela alta Corte. 

• justas, os apupos mais despropositados e convivendo com a reali- Inestimáveis serviçOs ela tem prestado à Nação. mas.., a meu ver. 
dade,que v. Ex'-cbegou até a alcançar, da remuneração percebida bá alguns aspectos que precisam ser renovados na jurisprudência 
pelos represeD!ant.es do povo, quer no Senado, quer na Cimara dos do SUpremo Tribunal Federal Vou apenas situar um por ser o fun
Dep.Itados. V. Ex". com a vivência que esta Casa lhe deu, se de- damental. sem querer agredir o seu convencimento, nem o da Cor
broçou sobre o processo legislativo, defendendo pam esta Casa te, mas quero manifest~r-!be a exPectativa de que V. Exa lute para 
algo que pudesse modemizá-la. ainda mais- e sabe V. Ex" que da mudar, no Supremo Tribunal Federal. a concepçãO de que não se 
minha parte houve um esforço ingente para qüe gãiantíSSemos ao - aprecia inconstinicionalidade se ela não estiver suscitada no recur
Senado Federal, sobtemdcrnaqueles setores vitais do processo le- so. Não parece que hoje possa mais sobreviver esta jurisprudência. 
gislativo, algo que pudesse agiliiM a txamitação das matérias sub- Se a Constituição elevoo o Supremo Tribunal Federal declarada-
metidas ao exame do Senado Federu. Comecei a falar em mente à condição de guanla da Constituição, em tudo quanto dis
mOOemiração e V. Ex" disso se lembra- defendendo a iDforma- ser respeito a ela, a seu prestígio, a seu-vigor, -a.--corte não deve 
tização de toda a Casa, pois convivíainós com·uma es-trututa com--- depender do juíZO das partes para apreciar e decidir. Se V .Ex .. con
putacion.al obsoleta, com 19 anos de funcionamento, sem atender correr para modificai essa orientação, estará prestando um enorme 
àquele processo de aprimoaunento elettônico que se registra a serviço a sua classe de advogados e à cultura jurídica brasileira. É 
cada mês e a cada momento. Portanto, V. Ex•. trazendo a expe- a grande expectativa que tenho da presença de V. Ex11 no Supremo 
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O SR, MAURÍCIO CORRtA - V .Ex• enfoca um aspecto 
muito interessante. Eu tomei conhedmento de que o Prof. Buzaid. 
quando Ministro da Justiça, teria convexsadO cOm o Ministro Mo
reira Alves no sentido de que as questões que não fOsSem suscitaw 
das, pré-questionadas, não deveriam Ser ap:reciadas por aquela 
Corte. Concordo em gênero, número e caso, J?orque há certas si
tuações que, por violarem direitos fundamentais da pessoa, não 
podem deixar de ser apreciadas em gtaU de recurso exlr.lo!dinkrio
Estamos vivendo aqui o caso do Senador Humecto Lucema, que é 
um exemplo típico. ou seja. o Supremo não conheceu do recurso 
por entender que não seria possível fazê.. lo em face da jurisprudên
cia já cristalizada na Casa- Ai se pxatiCa uma giaiide Di juStiça, por
que a matéria- trimsita em julgado e cria um emb:uaço 
exbaonlinãrio. -
. Vou seguir o consellio de V Ex-: vou levar ao Supremo a 
minha parte humana, Não vou para lá como tratadista, como juris
consulto. Vou para· aquela Corte como advogado e, mais do que 
advogado- como disse no meu discurso-, vou para lá como um 
cidadão que cariviveu, no Poder Legislativo, durante esses oito 
aoos, e na vida aí for.t, com o povo mais hiimilde, com o pobre, 
com o rico, com o povo de classe média e que pode levar essa ex
periên~ que acredito possa ser aplicada entre a higidez e a rigi
dez da lei e a alma, o sentimento, o coração e os nervos do 
cidadão. Muito obrigado. Senador Josaphat Marinho, 

O Sr, Lourival Baptista- Concede-me V,Ex"umaparte? 
O SR, MAURÍCIO CO~-Ouço V.Ex•com-prazer, 
O Sr, Lourival Baptista - Eminente Ministro Mawicio 

Corrêa, ouvi com muita atenção o seu discurscnle despedida do 
Senado Federal, a flm de assumü: o cargo de Ministro do Supremo 
Tn"bunal Federal, onde irá pontificar, Dão -tenho dúvidas. Com a 
saída de V, Ex•, o Senado perde a contribuição de um politico há
bil, atuante, experiente, além da participação, em seus trabalhoS, 
de um jurista altamente conceiblado entre os magislrados e profiS
sionais de D,tleito. Perdemos o convívio de um companheiro cor~ 
dial, prestimoso. inteligente. Mas o Supremo reçebe, dos quadros 
do Senado Federal, a colaboração, em seus importantes trabalhos e 
respeitáveis decisões, de um renomado jurista, homem público 
honrado e politico experiente, v_ Ex", eminente ainda senador 
MaUlÍcio Cotrêa, deixa saudades no Senado, mas queremos vê-lo 
brilhando na Corte Suprema, o Supremo Tribunal FederaL Fmlili
zo o meu aparte, eminente Senador Mauricio Conêa, agracleceru:lo 
as atenções que sempre me dispensou, não s6 nesta Casa, aqui no 
Senado Federal, mas também quando Ministro da Justiça; nas ve
zes que me concedeu audiência, atendeu-me: com atenção", procu~ 
rou e resolveu problemas atinentes que levei, não s6 para amigos, 
também para o meu Estado, Seja feliz, eminente Ministro MaUlÍ
·cio Corrêa, na nova função que vai exercere na qua.J. homará o Su· 
.!'remo Tn"hunal Federal, 

- O SR- MAURÍCIO CO~- V .Ex" me comove com o 
seu aparte, porque tivemos aqui uma relação muito boa. sobretudo 
por SIJa gentileza. Acompanhei todo o seu sofrimento e, agora, 
essa perversidade das eleições, Quem entra na vida~ púbHca tem 
que se acostumar a sofrer revezes. Isso aconteceu com V. Ex• e 
com muitos outros parlàmentares que se candidatazam e que, infe
lizmente, não voltam ao Caogresso Nacional -Essa é a grande 
crueldade do processo eleitoral: a resposta do povo, seja por essa 
ou por outra razão. Agradeço imensamente a gentileza do seu 
aparte. Muito obrigado. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- V. Ex• me permite um 
aparte? - -- -

O SR, MAURíCIO CORRtA- Pois N'ao. 
O Sr, Cid Saboia de Carvalho - Nobre Senador, fui o pri-

mcD:o a pedir o aparte, mas esperei pacientemente que cada um 
dos companheiros pudesse falar a V .Ex", de vez que eu disj:unha 
de mais tempo de ficar aqui em plenmo e esperar o fmal do seu 
p~onunciamento, Quero dizer que a sua !!QT<"M'ação § muito impor
tante num aspecto que a mim parece interessante. E que chega ao 
Supremo Tribunal Fedem!. mais uma vez, uma pessoa com expe
riência política e, portanto, com muita experiência no. campo do 
diálogo, da troca de idéias, uma pessoa mais afeita ao contato po
pular, e tudo isso se aperfeiçoou na vida de V .Ex• durante a passa
gem pelo Senado Federal, sem desmcreoer, nem de leve, a sua 
nobre e destacada passagem pela Ordem dos Advogados do Brasil 
o nosso colegiado, do qual me mgulho também de dele haver par
ticipado durante tantos e tantos anos no meu Estado. Vejo que 
V .E:tc• substitui também um Ministro do Snpremo que fora Sena
dor: o nosso destacado Paulo Brossard, que deixa na Corte maior 
do Brasil uma memáia extraordinma pela sua paciência, pela sua 
lhaneza, que é a gmnde qualidade que se alia à paciência; pela sua 
ccmpel&lcia, mas, acima de tudo, pelo seu humanismo, porque 
Paulo Brossanl foi uma tiguia marcante daquela Casa e é ali, na 
hist6ria do Supremo, um capítulo especial, quando se nanar bio
grafu:amente a passagem de cada um que para ali chegou nessa di
fícil missão de compor um Tribmal máximo, como é o Supremo 
Tn"hunal Federal, V .Ex'. no Snpremo Tribuual, terá uma gnmde 
C<llltribuição a dar, E essa CODtribuição. aliada aos conhecimentos 
juúdi.cos. é e:utalllPJJfe esta: afastar os Tribunais Superioies da 
tentação das decisões esd!úxulas. que às vezes são tentadoras, Há 

· mesmo ministros e juízes que·gostam das decisões antipopulares, 
Isso não tem impoltância, uma vez que o popular nem sempre é 
jltridico, Mas nio deve haver o pejo de decidir com o povo, por
que, afmal de oontas, a fonte da sapiência é o próprio povo, Esse. 
sim. é que é a fonte de tudo, e isso se revela pela propria ciência 
jltridica quando estudamos a fonte do poder, a fonte da lei e tudo o 
mais que estudamos como nascedouro desse complexo jogo de re
~ regms que impulsionam e JlODDatizam os povos. Pelo que 
V .Ex• foi no Senado. posso ~tever o que. setá no Supremo Tribu
nal FedemL Pa: isso. pambéniro o Supremo- O que o Senado per
de é exatamente o que o Supremo ganha: o homem maduro, 
vivido, experienle e que, nesse perlodo de Senado, teve também 
essa graça de chegar ao rutro Poder, o Poder Executivo, numa 
posta complexa, como é a da 1nstiça, e verificar mais uma vez o 

- Direito sob outm faceta. Veja V. ExA: o direito em plena exea~ção, 
o direito no nascedouro das leis aqui, no Senado; em plena execu
ção, no Poder Executivo, e, agom. a inteipretaçio das leis nos ca
sos que, porventora, cheguem às mãos- de V. Ex•. É uma caaeira 
que se 10ma gloriosa por tocar do ponto jwjdico os diyersos ins
tantes da nonna. os diversos :instantes da lei, os momentos mais di
versos da aplicação do direito. desde a apli~ do direito, para 
que ele piDprio exista em modificações, em novas leis, a execução, 
a inleq=tação, Desejo a V, Ex" o máximo de felicidade, V, Ex• 
sabe como me alegroo. a sua nomeação, e sabe o prazer com que 
apoiamos o seu nome, e sabe muito mais quanto ao apoio que de 
nós mereceU, não um apoio fantasioso, um -apOiO aPenas delicado, 
~mas o apoio senlimenlal de seus ~companheiros de Poder Legislati
vo, Se esta Casa perde, eis que o Supremo ganha- E parobeniro o 
Sup<emO Tribunal antes de parabenizar V .Ex•, Muito obrigado, 

O SR, MAURÍCIO CO~ - Soo testemunha mais do 
que instrumental do interesse de V. Ex•- interesse no sentido de 
querer a.t.eilder-:me. evidentemente. mais no sentido sentimental
quando meu nome foi ~ntado ao Senado Federal, 

Levo daqui, Senador Cid Sahoia de C3IValho, gçmde recorda
ção de V, Ex", pela sna capacidade phnaJista de iDielpretar os falos e, 
mais do que isso, pelo seU cooheciinento univeisa1 dos problemas- V
Ex" tem uma facilidade mnito gtaUde de colocar essas questões devi-
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do à gmnde cultura e à gmnde experi<lncia que tem. 
. _ · Procurare~ observar o_s fi;mdamentos de seu aparte nessas re~ 

co:mendações complementares com relação à minha atividade no 
Supremo Tribunal Fedetal e procumrei não decepcionar o povo 
brasileiro. o Senado Federal e aqueles que coiÜtam em mim. Te
Ilho o propósito de trabalhar incessantemente paxa que os proces
sos possam ser jllgados com mais rapidez, pois a Justiça. às vezes. 
demom e complica_ Muito obrigado. 

O Sr. Dirceu Carneiro - V. Ex• petm.ite-me um aparte? 
O SR. MAURÍCIO CORIÚtA- Ouço V. Ex~ com prazer. 
O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Mauncio Coo&, não 

posso. como os advogados, invocar o Direito; o conhecimento ju~ 
riclico para homenageá-lo. Mas, como arquiteto, quero invocar o 
espaço. a sua trajetória na sOciedade, na geografia e na política. V. 
Ex• teve alllação destacada, como aqui foi proclamado, na luta pe
los direitos humanos, na luta. pela cidadania.. Daí a origem e a fon
te de- inspiração. da sua cami:nhada. PosteriQIIIlente, como 
Constituirite. no Legislativo, teve também atua.ção destacada na 
busca do restabelecimento do Estado de Direito -e da onlem _consti
tucionaL Também no Executivo teve atuação destacada, seguindo 
a mesma diretriz, o mesmo rumo ·aa reconstrução do Estado, do 
resgate de uma situação difícil que não s6 o Brasil mas muitos Es
tados do mundo têm enfrentado. E V. Ex' deu u"'ª grnnde contri
buição, enfrentando desaftos gigau!W'os de repercussão 
intemacional E isso V. Ex• tem marcado na sua biograflá. A: gota 
foi indicado para o Judiciário,-para a Suprema Corte. com uma 
missão desafmdora, tal qual nas outras instâncias, pois o.Judiciário 
é o único poder do País que não tem controle ex temo, que não tein 
submissão ao veredicto da sociedade e. portanto. tem-se afastado. 
de algum modo, desse papel que penso ser tão fundamental. qual 
seja o de estar estreitamente ligado com a Nação. Ai está o desafto 
de aproximá-lo. A distância entre ele e o Senado; fiSicamente. não 
existe; são bem ·próximos. São próXimos até alguns aspectos do 
seu mister. pois aqui. m.tm dos momentos mais importantes parn. a 
afJIIDaÇão do Senado Fedexal brasileiro - o impea.chmeut -.a ses
são foi presidida pelo Presidente do Supremo ~ribunal FederaL 
Também hã proXimidade na guarda das leis. ou na interpretação 
das leis, ou na solução das controVérsiàs e dos conflitos entre a lei 
e o direito. De modo que V. Ex• vai ficar pr6ximo desta Casa e 
terá um grande desafio, como ocorreu aqui e no l'vfinistério da Jus
tiça. que é o de reconstruir, de renovar, de fazer com que essa -ms
tància de poder do BI3Sil chegue mais próximo -da sociedade para 
melha: servi-la. Quero cumprimentar V. Ex• por essa nova missão. 
por esse desafio, e registrar. Com antecipação, que. pela sua ori
g~ pela sua fonte de inspixação. que é O povo~ V. Ex• vai sair-se 
nruito bem e ajudar o Brasil com a sua presença no Supremo Tri
buD.al Federal. Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. MAURÍCIO CORIÚtA - Espero, Senador Dirceu 
• Carneiro, que isso ocom-. V. Exa falou sobre o conlrole externo. 

Gostaria de lembrar que realmente apresentei, per.mte este Plenã
rio, emenda constitucional no sentido de introduzir-se na Consti
tuição esse imtituto do controle externo, porque na Assembléia 
nacicmal Constituinte, V. Ex• há de :recotdar-se, a matéria foi ven.:. 
cida. Houve um trabalho muito grande contra isso, de inspiração 
equivocada, porque o controle externo não tem por finalidade 
imiscuir~se na atividade delegada pelo Estado ao Judiciário para 
julgar as partes, porque ninguém pode penetrar na consciência do 
juiz para dizer-lhe como deve julgar. O controle externo visa a 
acompanhar os atos funcionais e administrativos dos 6rgãos do 
Poder Judiciário, mas fizeram tal alarde que m ita coisa que acon
teceu comigo em termos de notícia na imprensa pode ter nascido 
disso. Todavia, continuo cotn a m:esmã- idéia a respt!ifo do assunto. 
Muito obrigado a V. Ex ... 

O Sr. Nelson Carneiro- Senador Mauricio Corrêa. V. Ex~ 
me peimite um aparte? - - - -

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Senador Nelson Carnei
ro, ouço V. Exacom o maior prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Mauricio C'orrêa. 
tenho uma satisfação muito grande ao ver V. Ex• chegar ao Supre
mo Tribunal Federal impulsionado por aquela mesma oriE."ntaçào 
que tem sido a minha na trajetória na vida profissional. Entre a lei 
e o direito, prefiro sempre o direito. Estou certo de que V. Exa. no 
Supremo Tribunal, quando houver um conflito entre a lei e o direi
to, será a favor do direito contra a lei, porque as leis mudam e o di
reito é permanente. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA - Senador Nelson Carnct
ro, V. Ex• disse algo que me satisfaz nesse instante. ;:-.::'-!uc pre::o
nizo exatamente isso e até citei fatos no meu discurso. 

Agradeço o conselho de V. Ex• e digo que '-'OU segui-lo â 
risca. Muito obrigado por tudo, Ser~<:t.Jor Nelsv11 C:..mciro. 

O Sr. Rona1do Aragão- V. Ex a permite-me 'um a pane. Se
nador Mauricio Con:êa? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com todo prazer. nobre 
Senador. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Mauricio Corrêa_ depois 
de ouvir vários CompaDheiros dirigindo-se a V. Ex\ quero dizer 
que aprendi a admirá-lo desde a época· em que V. E"X• era Presi
dente da OAB, por suas ações. por sua coragem. enfrentando, po
demos dizer. tempos adversos. Cheguei a esta Casa em 1987. junto 
com V. Ex-;eomo·seu coiega;privilégio que_ me honra muito. 
Hoje. V. Ex• se despede da Casa Maior do Parhunento brasileiro. 
indo para o SupremO Tribunal FederaL Registro aqui a minha sa
tisfação de ter votado em V. Ex_• para este cargo. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Foi um pra7.cr conviver 
com V. Ex• ao longo desse tempo. Muito obrigado. 

Senador Jarbas Passarinho, ouço o seu aparte. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Estamos habituados - e V. Ex" 

sabe perfeitamente disso- a pedir _o aparte suspendendo o micro
fone. Eu tinha visto alguns Colegas o fazerem antes e. por 1sso. 
agradeço a V. Ex .. este privilégio que me dá: falar antes daqueles 
qrie também mostraram desejo de aparteá-lo. Estamos falando so
bre privilégios e V. Ex• me dá um. que é o privilégio doloroso da 
velhice- talvez por isso V. Ex .. me tenha concedido o aparte antes 
dos mais nOvos.. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA - Absolutamente. Não é 
esse o mérito~ precedencia. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Dizia. ainda há pouco, o nobre 
colega por Santa Catarina que~ como arquiteto. cJc não poderia en
trar no mérito do problema do Dú:eitó. Imagine-o-meu íiustre cole
ga Dirceu -carneiro que, não sendo eu jurista neni arquiteto, Seja 
um coronel a falar sObre assunto pelo qual V. Ex a está, no momen
to, sendo o objetivo de todas as admirações do CongressO.. Provo
cado logo pelo aparte desse extJ:aordiná.riO liOnieiri público. que é 
Nelson Carneiro, vejo como as COisas passam de acordo narural
mente cOri:i-a óptiCa e a vivência de cada um, e vai ser um dos ob
jeúvos que V. Ex•, naturalmente, levará em conta na hora em que 
sentar no Pretória EXcelso? como V. Ex"s assim se referem ao Su
premo. Não sei se essa designação vai Cair algum dia. No momen
to, lembro-me de Goethe. Depois de uma derrota do exército 
alemão para o francês, disse ele: "Amo melhor a injustiça que a 
desordem." Talvez seja essa a minha formaçãõ- mais ·distante da
quilo que, no momento, os juristas, de um modo, têm entre a injus
tiça e a desordem. Mas eu não trataria nem de injustiça nem de 
desordem, no momento em CJU:e venho ao plenário cOm o objctiiio 
de fazer um testemunho, se V. Ex • me permite. A primeira vez que 
vi o nome _de V. Ex"" escrito foi na minha casa. em correspondência 
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que V. Ex" mandava a minha querida e falecida esposa, que era 
sua leitora permanente na OAB do Distrito Fe&iral. !(eU-~a es
sas referências ao advogado Mauricio Conêá.. Depois, esse mesmo 
Presidente da Ordem dos Advogados teve aqui um momento de 
bravura pessoal. em que enfrentou uma sitnação que estava rela
cionada, se não- nie ·engano, naqUela altura. com as medidas de 
emergência. E V. Ex' teve a audácia áe convidar para discutir -So
bre Direito Coilstitucional. temática que a OAB eslava fazendo 
sob sua inspiraçãO, repitO, a- audãcia de convidar para discutir, o 
Coronel Jarbas Passarinho com um debatedor perigoso; difícil, que 
é o Sr. Clico Vigilante, entãO não Deputado. E V. Exame pt;opor
cionou e-ssa-Oportunidade extraordinária de disCutir os assUntos re
lacionados com o Distrito Federal na Constituinte e. 
conseqüentemente. na ConstitUição. Sei que V. Ex' sofreu patru
Jbamento na ocasião. Existem, infelizmente. os radicais: com eles 
faz-se parte da História; coni. eleS não se governa, mas s?o inevítã
veis na formulação dos eventos politicos. Depois. tive;-oportunida
de de conviver com V. Exa aqui. Chegamos também na mesma 
safra a que se referiu o Senador Aragão - chegamos na safra de 
1987, eleitos em 1986. Paralelamente a esse convíviO, <juando vi 
V. Exa como Líder do PDT, pOr exemplo, passei a examfuá-lo sob 
outro 6ptica: a óptica do Pai---nO Senado Federal, mas que não era 
da rrtesma fJ.liação partidária de V. Exa. Muitas vezes o vi, aqui, 
veemente. Era uma das suas caracteristicas. Qt.iando V. Exa deba
tia. entrava numa véerilência muito grnnde. Mas nuncà vi. da parte 
de V. Exa, um cochilo ou um desmaio da inteligência no i:nori:ielito 
em que se proferia uma palavra rude em relação ao colega. V. Exa 
foí o advogado. o brilhante Parlamentar nesta Casa_ e ~mbém foi, 
comigo.: quem guardou alguns-segi"e:dos de Estaélo,. .• 

O SR. MAURíCIO CO~- Sem dúvida. 
O Sr. Jarbas PassarinhO -- ·- quando ambos tivemos a 

oportunidade de acompanhar o Presidente Femando Collor ~_o en
tão Governador do Rio de Janeiro, o Sr. Leonel Brizola.. 

O SR. MAURíCIO CORRI!:A- Que a Granja do Torto o 
diga. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Foi um desmentido que fize
mos a Bernard Shaw. Dizia ele que "segredo de três,_ s6 quindo 
dois estão no cemitério; ou três. se são mulheres." 0-que acho um 
absurdo. DeVer-se-ia dizer: ou três, se são políticos. Tivemos a 
oportunidade de discutir matérias relevanteS com a pre"Sença de V. -
Ex a naquelas ocasiões. Guardo de V. Ex ... portanto. a lembrança do 
amigo. a lembrança do brilhante advogado. que no DiStritO Fede
mi, sobretudo. mostrou o seu talento; guardo a lembrança do ho
mem que sai desta CaSa vitoriOso. Há os que saem daqui 
promovidos até para- ã Presidência da República; há os que .saem 
para os Governos dos Estados; há os que saem de volta para a Câ
mara dos Deputados; há os que saem para a sua própria residência. 
como é o meu caso. Mas sai V. Exa exatamente para ocupar uma 
Cadeira do Supremo Tribunal Federal, honrado pelos seus colegas. 
En só tenho pena de. envolvido que estava no Pará numa campã
nha eleitoral. ausente de Brasllia. não ter tido oportunidade. já na
quela ocasião. de votar em favor de V. Ex .. quando foi sabatinado 
e, posteriormente, quando o Senado aprovou a indicação do Presi
dente da República. Quero que V. Ex• leve de minha parte estas 
três lembranças: a lembrança do jurista, que V. Ex a modestamente 
disse não ser, a lembrança do combativo combatente - combativo 
combatente é um pouco pleonástico mas. de qualquer maneira, há 
combatentes que não são combativos-. veemente combativo, e do 
amigo. de quem recebi provas de particular carinho. as quais acre
dito que sempre correspondi. Que seja· V. Exa muito feliz para a 
alegria dos seus amigos e a grandeza da Justiça no Brasil. 

O SR. MAURÍCIO CORRI!:A - Senador Jarbas Passari
nho. eu já o conhecia antes até de assumir a Presidência da OAB. 

em face da sua sempre presença na. vida pública btuilei:ta. V. Ex a 
deve. se t""eCO!Xlar do __ nosso amigo comum Péricles Sales Freire. 
com quem fui ao Mixústérlo dá EdUcação. Daquela époCa. umas 
duas ou três vezes em busca da solução de algum interesse de as-
sociações filantrópicãs ou edUcacionais. - - _ 

O Senador Dirceu Carneiro e V. Ex a .tD.encionamm as parti
cularidades de não integrarem o ramo do Direito~ de serem pessoas 
não familiarizadas com o Direito. - -

Recordo-me. quando de sua indicação para o :Ministério da 
Justiça, que a OAB fazia certa ctitica; vim à tribuna do Senado e 
fiz um discurso - parece-me que também escrevi uma carta ou 
algo semelli.ante - em que falava sobre a posse e o domínio. Leon 
Duguit_ e Rudolf Vqn Ihering travaram a maior batalha da história 
da doUtrina- sobre esse assunto. Morreram sem equacionar a ques
tão. E eu falava: ninguém sabe Direito. e o Senador J~ Passari
nho tem todos os atributos para ser o Ministro da Justiça. Por que 
não? Pandiá Calógeras não foi o Ministro da- Guerra durnnte muito 
tempo e não se sa.in mataví.lbosamente? E tantos O!Jtros homens 
públicos ocuparam Pastas s~m. serem especializados exatamente 
no _rumo daquela Pasta. no que aquela pasta indica"? 

Depois, -senador ]arbas Passarinho, a convivência que eu 
tive com O. Ruth, de presença maiCaD.te. foí sempre-muitO agradá
vel. Ela era minha eleitora na OAB e tínhamos contato na Casa do 
Pequeno Polegar, naquela luta dela. Fico. então. extremain.ente 
-compensado quando, como Machado de Assis visitava o túmulo 

--aa-Carolina, V. Ex ... todos os sábados, estando aqui, vai depositar 
as rosas que o seu coração coloca na sepultura da D. Ruth. Esse 
-gesto seu me comove. sempre comoveu. Aprendi muito com V. 
Ex .. no nosso convívio aqui no Senado. Sempre fui tratado com 
muita cortesia. com muito apreço. Estou seguro de que foi uina 
conversa muito confortadora para o meu espírito. 

Muito obrigado. _ 
O Sr. Alfredo Campos- Pennite-me V. Ex""-um aparte? 
O SR. MAURÍCIO CORRI!:A -Concedo o aparte a V. Ex•. 
O Sr. Alfredo Campos- Senador Mauricio Corrêa, há al-

gum tempo estou seguindo o seu discurso e os apartes dos meus 
colegas, lembrando-me do dia da votação do nome de V. Ex.a para 
o_ Supremo Tribunal Federal. Tenho a impressã9 de que V. Ex a não 
ficou tr.mqüilo enquanto, em conver.oa comigo, não teve a certeza 
de que este Senado inteiro votaria- no :setiri.om.e. E eu jimais enca
beçaria a lista de 1issidentes que poderia, por acaso. tentar .ba.m.r
lhe o nome. Por quê? Porque se tive e tenho algumas desavenças 

-políticas com os integrarites da ''República de Juiz de Fora", eu ja
mais poderia ter alguma crítica aos integrantes da "República de 
Manhuaçu". V. Exa é um mineiro como eu; e Minas Gerais, neste. 
momento. ufana-se de ter mais um fzlho no Supremo Tribunal Fe
deral. Senador Mauricio Cotrêa. o Supremo Tribunal Fede:ra.I de
veria ser diferente. Dei veria ser tão~somente a Suprema Corte. Não 
deveria ser uma Casa somente de advogados, de juizes, desembar
gadores, juristas, enfnil.. ·o SUpremo TribuD.al.F"edérai_ deveria Sêr a 
Casa que. mesmo seguindo o preceito constitiidODal. que diz do 
notório saber jurídicO. pudesse levar para si. cada vez mais, por 
nomeação do Presidente da República, homens que tivessem uma 
vivência maior do que somente os advogados, os juristas, juíie5. 
desembargadores. Ministros dos Tribunais Superiores. Porquê? V. 
Exa mencionou isso muito bem, quando lembrou que o Senador 
Jarbas Passarinho, apesar de não ser advogado. poderia ser um ex
celente Ministro do Supremo Tribunal Federal. Retiro o "apesar de 
não ser advogado". Entendo que o Supremo Tribunal Federal de
veria ter homens :.... -não digo somente políticos -. mas homens que 
conhecessem a Na&ão viva. que conhecessem muito bem os pro
blemas humanos. homens que conhecessem esses problemas além 
dos livros. Fmalizando, seria bom que o_Supremo Tribunal Federal 
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fosse uma Corte que não julgasse simplesmente com o que consta O SR. MAURÍCIO CORR!A- Ouço V. Ex• com prazer. 
nos autos, mas com aquilo que está na consciência e no COiação da O Sr. Mansueto de Lavor - Eminente Senador Maurício 
Nação inteiri. Por isso, o Presidente da República? ex-Senador lta- Cotiêa, é muito dificil não ser repetitivo, sendo um dos últimos a 
mar Franco, agiu muito bem em levar para aquela Casa um h o- apartear V. Ex• nesse discurso de despedida desta Casa; pois o car
mem do povo que começou a vida numa entidade cla..~ta como a go que V. Ex• assume na Suprema Corte é vitalício. É difícil acres
OAB, um advogado militante que conhece os problemas da Nação centar algo aos apartes dos colegas. Não me valerei sequer de 
e dos seus cidadãos; eõírm, um político que se encantou com os mil:ilia:S palavras· ou das intetvenções aqui feitas, da maior justiça 
problemas de todo o Brasil, tentou resolvê-los, lutou por eles, prin- para com a pessoa, o !Iabalho e a aluação pública de V. Ex". Va
cipa!mente pelos problemas do Distrito Federal. Tenho certeza, lho-me, neste momento, das próprias palavras de V. Ex", QUando 
Senador Mauricio Cõrrêa, de que a indicação do Presidente Itamar afuma, no final do seu pronunciamento: "sigo para o Supremo Tri
FiaDCO e posterior aprovação, quase que unfuüme, do Plenário do bunal Federal sem ter feito, para isso, projeto de minha inspiração. 
Senado Federal vão dizer ao povo btasileiro que V. Ex• será um Aconteceu. Lá, procurarei ser juiz e tão-someme juiz. No exame 
juiz. mUito mã.iS Voltado para a Pátria e paxa ô"pOvó dó- que Sim- do fato e no seu julgamento não me alhearei do que aprendi C~
plesmente um julgador ... do texto frio da lei com baSe simplesmente · te estes oito anos no Senado Fedexal e no Congresso. Igualmente 
no Direito. Seja feliz. E o que lhe deseja todo o Senado Federal e não me afastarei da longa experiência da vida no meio do povo, 
este seu companheiro de Minas Gerais: - com os seus problemas e dificuldades". V. E;c&,'então, se refere à 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Claro que é por isso que bagagem que vai levar para o Supremo Tn"bunal Fedeta!, destacan
a ConstituiçãO detemüna. a presença de advogado ·au:avés do cha- do que ela se compõe de sua militância como advogado renomado, 
mado Quinto ConstitUcional. O Ministério Públic9 e os advo_gados mas também como_ homem que serviu ao povo através de sua ban
inteiram as cortes superiOres, representando os advogados e os ca advocatícia e de; seu trabalb.o à frente dos organismos que con
membros do Ministério Público._ Do .. contrário. as ci:l_rtes seriam gregam os-advogados, princJ.palmeirt.e a OAB, e tambén:i do seu 
compostas exclusivamente de juízes de caxreira. ·por isSo, a Consti- trabalho congressual. Com certeza não iria acrescentar a essa vas
tuição assegurou esse direito. No caso especifico do Supremo Tri- tíssima e -riqtiissinia bagagem algo que eu gostaria de destacar e 
bunal Federal, não há essa exigência. A nomeação é de livre que está implícito na parte anterior do seu pronunciamento: a sua 
indicação do l'residente da República; o Presidente. portanto, con- experiência como integrante da equipe do Presidente Itamar Fran
vida o Senado Federal a integrar a Corte. co. V. Ex- fôi, durante um petiodo, ostensivamente integrante eles-

Não há duvida. nobre Senador Alfredo Campos, de que le- sa equipe, como Ministro da Justiça, um Ministro que fez a 
varei essa observação ao STF. cidadania avançar. que consolidou esse processo que vinha desde 

Percebi realmente sua grande preocupação no dia da vota- o início da transição. com a eleição de Tancredo Neves e a posse 
ção e V. Ex• deve ter petcebido a minha muito _mais. porque houve de José Samey, e- que foi avançando. Através de todos os movi
demora ~ deliberação. deVido ao quorum. Mas o destino traçou mentos e institutos. o :M:inistério da Justiça consolidou esse preces .. 

· este rumo e vou segui-lo. so. Mas nem quero me referir a -c:;ssa participação-- ostensiva e 
Muito obrigado. explícita de V. &a no Governo Itamar Franco; quero referir-me à 
O Sr4 Meira Filho- V. Ex• me pemrite um aparte? ----- participação que não apareceu nos jamaiS., aos cochichos de V. 
O SR. MAURíCIO CORRtA- Ouço V. Ex' com todo o Ex' com o PreSidente. Os velhos teólogos gostavam de apelidar as 

prazer. pessoas que tinham esse tipo de influência de "espírito santo de 
O Sr. Meira Filho - Exmo. Senador_ Ma'Qdcio Gxrêa., se orelha. V. Ex• foi o 11espirito santo de orelha 11 do Presidente Itamar 

V. Ex• tinha alguma dúvida a respeito da admiração desta Casa por Franco. E os sucessos do Govem.o Itamar Franco, devemos. por 
V. Ex•. com certeza, nesta tarde-noite, esta dúvida dissipou-se. O questão de justiça. recoi:lhecê-los. até _para estupefação de muitos. 
nolx'e Senador está tendo hoje uma consagração. V. Ex• dizia ain- que achalri que é pura sorte. Wao é. E iDtuição. detemrinação. se
da bá pouco· que não é o melbor, mas V. Ex• sempre esteve entre riedade e vontade de acertar. espírito píblico. A esse sucesso V. 
os melhores e entre os primeiros, inclusive como cidadão e advcr Ex• deu uma contn'buição comidexável. Podemos, ~ com 
gado, na defesa da cidadania brasiliense. Acompanho sua !Iajetória tOda justiça, considerar V. Ex" também como um cooperu!or es
há muitõs anos nesta cidade que defendemos juntos. Fomos os pri- treitó de todos esses sucessos, entre eles o do campo econômico, 
meiros a ser eleitos por esta. cidade para representá-la. no Senado que não é áiea de V. Ex,•, mas pua o qual. com certeza, articulou 
<.!d República. Na Comissão do Distrito Federal, tive o prazer de politicamente, nos bastidores, muita.~ daquelas votações que viabi
deba.tes acalorados com V. Ex•, quando nós dois- acho que até no J.izaram. no Congresso, o sucesso do ... ~tano Real. V. & ... leva. por
mesmo sentido - defendlamos os interesses desta cidade. Tenho tanto, ao lado da bagagem da militância advocaticia, ao lado da 

· - UtQa profunda admiração por V. Ex', que foi, durante muito tem- bagagem de grande Congressista e grande Senador da República, a 
po, talvez sem o saber, o meu professor de constiblcionalidade e vastíssima experiência vivida, ostensiva ou-ocultamente,. junto ao 
juridicidade, sendo um jurista cOmo é. Então, como _V. Ex• serviu Poder Executivo. Pode-se dizer, portanto, que essa bagagem -que 
bem ao B!3Sil neste Senado, tenho absoluta convicção de que tam- V. Ex•Ieva para o Supremo é completa. Por isso, riâo duvido das 
bém o servirá muito bem como Ministro do Supremo Tn"bunal Fe- palaVIa.S de V. Ex* quando diz: "e nessa composição entre a lei e a 
dera!. A V. Ex' de,ejo muitas felicidades. ~ vida porei tudo que de mim tiver paxa fazer Justiça. Justiça que 

O SR. MAuRíCIO CORRtA - Sou grato pelas suas pa- quero exercitar com a grandeza de um juiz que mereça a conf=ça 
lavras. Senador Meira Filho. Nós, que fomos eleitos pela primeira da Nação11

• Deus o guarde e temos a certeza que esse objetivo V. 
vez para representar o povo de Brasilia aqui no Senado Federal e Ex• atingirá ·de pleno. 
no Congresso Nacional- o Senador Pompeu de Sousa- já faleci- o SR. MAURÍCIO CORRí!:A --V. Ex' foi muito amável 
do -. V. Ex* e eu. cumprimos a nossa obrigação, d nosso dever." A comigo. Quero dizer a v. Ex.• que 0 que está escrito aí é absoluta
convivência. durante todo esse tempo. foi uma confumação da- mente verdadeiro e foi 0 que insp:iroU o Ii1eu Coração. Sempre, Se
quela amizade que jã havíamos travado antes. Desejo a V· Ex• feli- nador Mansueto de Lavor, tive lado na vida. N'ao gosto de coisa 
cidades. Muito obrigado. · moma; aliás. a Bíblia já fala isso: é frio ou é quente. Sémpre a.:s:su-

0 Sr. Mansueto de Lavor- Concede-me V. Ex'"'u_maparte? mi posições na minha vida. 
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E oo:tn =elaçào ao Govemo_ do Presidente Itamar Fxanco, Se- tualmente, em entrevista publicada em manchete nos jornais Esta
nadar Mansueto de Lavor, é verdade. Orgulho-me até de haver so- do de S. Paulo e Jornal do Brasil: "A Educação brasileira está fa
frido imensamente por causa dele, mas de o ter auxiliado com lida e esta sinlação tende a piorar cada vez mais." Nesta boxa, 
honestidade e correção. E tenho certeza de que essa amizade foi rendendo tcxlas as homenagens que merece o Supremo Tribunal 
conespondida, porque Sua Excelência viu sinceridade em mim.. Federal, estamos diante de um problema de extrema gravidade, 
Muito obrigado a V. Ex•. porque a;; cri2nç:ts na filia etária entre 7 e 14 anos de idade são 

O Sr. João Calmon -Senador Mauricio Con:êa.. V. Ex a me gxavemente prejudicadas. Conforme salientei. estou falando aqui 
permite um aparte? como neto de Juiz de Direito e, por esta razão, tenho mais um mo-

O SR. MAURíCIO CORRJ!:A- Ouço V. Ex', nobre Se- tivo de admiração pelo Supremo Tnbunal Federal, que realmente é 
nador. um orgulho de todos n6s. Eu pediria a V. Ex• que, como Ministro 

O Sr. João Calmon - Nobre Senador Mauricio Corrêa, 
para não abusar da paciência de V. Ex•, prefll'O encampartodos os 
elogios, sem nenhuma exceçãO, sem nenhuma restrição, jã feitos à 
personalidade fascinante do novo Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. Como sou obcecado pela causa da educação, aproveito 
esta oportunidade para dirigir a V. Exaitm pedido de socOll'O, de
pois de tomar posse na nossa Suprema Corte, que é motivo de or
gulho de todos nós, bi<isileiros. Como V. Ex• sabe, sou autor do 
art.. 212, quê vincula obrigatoriamente o perceritual mínimo da re
ceita de impostos fedenrls, estaduais e municipais à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. O Deputado Osvaldo Coelho, durante 
os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, apresentoU- prO
posta de um artigo, no capítulo das DisposiçõeS Transit6rias. que 
peço licença a V. Ex a para ler: ''Art. 60. Nos dez primeiros anos da 
promulgação da Constituição, o Poder PúbJico desenvolverá esfor
ços, com a mobilização de -tOdos os setores Organizados da socie
dade e com a aplicação de. pelo menos, cinqüenta por cento dos 
reCUISos a que se refere o art. 212 da Constituição, para elimi.oar o 
analfabetismo e uniVersalizar o ensino fundamental.11 Deeot:reu o 
primeiro ano ãpós a prOmulgação da nova Carta Magna. O orça
mento da República Fedexativa do Brasil destinou à educação me
nos da metade dos recursos mínimos estabelecidos no an.. 212 da 
Constituição. Diante dessa víoJação frontal à letra e ao espírito do 
art. 212, a Associação Nacional dos Secretários da Educação, o 
Deputado Osvaldo Coelho e eu, como obstinado lutador da causa 
da educação, nos reunimos e entregamos um recurso ao ~
dor-Geral da República. o eminente Dr. Aristides Junqueira, que, 
imediatamente, manifestou sua opinião, Conootdando plenamente 
com a tese de que o Orçamento da República era inconStitucional 
visivelmente. incontestavelmente inconstitucíonal., e seu despacho 
seria nesse sentido. Realmente, dias depois, ele exarou o seu des
pacho e o processo foi encaminhado, de acordo com a rotina, para 
exame do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, quando chegou 
esse recurso em defesa da educação. foi colocado no alto de uma 
montanha de outros recursos que haviam dado entrada anterior
mente. Quando. fmalmente, chegou a hora de ser examinado, a de
cisão 6bvia foi esta: como já decorreu o exerclcio a que- se refere o 

·.reCurso em pauta, arquive-se. O -supremo Tnõunal Federal não 
violou a lei, nem a CõnstituiÇão. O recUrSO se referia expressamen
te --não-poderia- deixar-de--ser assim----a -um-dete:c:ninado -exereício 
fmali.Ceini. Nobre Senador, até hoje a situação continua inaltexada. 
Repito que tenho imenso_orgulho de ser brasileiro por vários moti
vos. inclusive por ter um Supremo Tnõunal Federal de tão alto ní
vel. No ano seguinte, fôf tentado nõVO recurso e o despacho foi o 
mesmo, nos mesmos t.en::l'os. Nobre Senador Mauricio Corrêa, Va
mos esgotar o prazo de dez anos. sem que o art. 212 da Constituí
ção seja cUmprido. E há ainda um agravante: o Tnõunal de Contas 
da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional, invariavelmente 
aponta esta violação:- o não-cumprimento dos -9% destinados à 
Educação,-ou seja, 50% dos 18% a que se refere o referido artigo. 
V amos chegar ao término desse prazo com a situação da Educação 
no B.casil cada vez mais. precáriã, Ge tal maneira que o atual titular 
da Pasta da Educação, o ProfessOr Murilio Hingel, proclamou tex-

do Supremo Tnõunal Federal. ou mesmo antes de tomar posse, 
pudesse apresentar um remédio para se evitar o colapso da Educa
ção brasileira, que, segundo o Ministro da Educação, estã falida. 
Peídoewme por não ter dedicado todo o meu tempo deste aparte 
para elogiar V. Ex.•, mas V. Ex• foi alvo de tantos elogios. tão me
recidos elogios, tão entusiásticos elogios, que o meu pode repre
sentar a soma de todos esses que já-fOram dirigidos a V. Ex•. 
Perdoe-me a extenSão do meu aparte,. mas como Parlamentar em 
fii?- de mandato, já -que não voltarei a esta Casa. eu precisaria ãpro
vextar esta oportunidade para mais um grito de socorro em favor 
da Educação em nosso Pais. 

O SR. MAURíCIO CORRJ!:A- Aoompanhei a luta de V. 
Ex•, ao longo de to:ia a sua vida, em prol da Educação, e a: siste
mática defesa para que se inserisse na ConstitUição a- flX.ação desse 
percentual destinado ã Educação e que, lamentavelmente, Dão tem 
sido cumprido. 

_ Havendc? recurso no_ Supremo Tribunal Federal, evidente-
mente que em alguma hora ele terá que ser apreciado; não sei se 
com relação ao Orçamenio_deste ano se ajuizoU-algum recurso ou 
alguma medida. V. Ex• está no meio de tudo o que trata de Educa
ção, portanto, é muito -mais do que explicável a sua preocupação 
_com re_laçã.o a esse assunto. E vou se~ente acompanhar para 
ver se tenho condições de auxiliar; não vejo nisso nenhllm-prejul
gamento, acredito que posso colaborar, pcm::;ue estou ajudando a 
Educação. Olharei o assunto com carinho. 

O Sr- Eduardo Supllcy- Permite V, Ex• um aparte? 
O SR. MAuRíCIO CORRJ!:A- Concedo o aparte, nobre 

Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Supllcy- Senador Mauricio Corrêa, quero 

cumprimentá-lo e expressar o sentimento e o desejo a V. Exapara 
que consi~ como ~tro do Supremo Tribunal Federal. sobre
tudo, sempre atender a sua consciência com o ConhecimentO das 
leis e da Constituição em profundidade._ Que consiga serilpre, 
como é preciso para um juiz e muitas vezes para um parlamentar, 
votar mantendo-se distante ou, pelo menos, com a consciência 
muito clara diante de pressões políticas, de reviravoltas que tantas 
vezes ocorrem. V. Ex~ se despede do Senado no mesmo instaDte 
eril que ocone no Supremo Tribunal Federal talvez o mais imPor
tante julgamento até hoje <4 história dO STE Refrro-me ao julga
mento do ex-Presidente Femando Collor de Mcl.lo. Para se_ ter 
idéia das pressões que devem estar pesando sobre os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. basta citar a frase, hoje expressa na im
prensa, do Procurador-Geia! da República, Aristides Junqueir.l Al
varenga: ''Só espero que não substituam os réus e que não seja eu 
o condenado". Com essas palavras, pode-se perceber as pressões a 
-que ele próprio, como Procurador-Geral, responsãvel pelo proces
so, está sujeito. Ele que, inclusive, foi Procurador-Geral confuma
do pelo Presidente Fernando Collor e que agora se vê diante do 
que diz a lei, dos fatos oconidos, na responsabilidade de mostrar 
as provas e de propor a punição do ex-Presidente. É esse o desejo 
que formulo a V. Exa, que parte agora para ser :Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal , 

O SR. MAURíCIO CORMA - Sinceramente, Seuador 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Quinta' feira 8 F4n 
Eduardo Suplicyy espero que esse julgamento se efetive daqui para unan.ímidade. o nome de V. Ex•. Naquele dia em que V. Ex" esta~ : .. 
sexta-feira, no máximo até segwi.da-feira., e que não ocorra essa presente neste plenário, onde todos votamos, viu que estávamos 
vatici:nação do Procurador-Geral da República. O resultado é sem- homenageando um homem correto que muito aprendeu, apesar do 
pre dificil de ser previsto, mas concordo com V. Ex• de que não se saber jurldico de_ V. Ex•. Esta Casa é UIIl local onde aprendemos 
pode coodenar o Procurador-Geral da Repúbli~. Ele ofereceu a cada vez mais. Com essa indicação; estamOS certos de que 1erem{~~ 
denúncia, apresentou os fatos e, agora, o Supremo Tribunal Fede- um Ministro do Supfemo TnOunal Federal com grande exp.eo·iên. 
ral, com seu alto descortino, terá que julgar segundo a consciência c ia nas áreas jurídica e política. Essa experiência. ali~:~.Ja ê ~1.:~~ !·~,.! 
de cada. um. ·- ~nsciência. engrandecerá a Suprema Corte do nosso {>;:o>·.; •. =.·. 

Mas eu não poderia deixar de, re5Pondendo ao seu aparte, béns a V. Ex•J 
mencionar seu Projeto de Renda Mínima. Quero salientar, como jã O SR. MAURÍCIO CORR:Il:A- Reaf'nmando c que d,,o,, 
flZalgumas vezes, que este projeto é, sem dúvida, um dos mais lú- ontem mlmaparte, a miD.ha admiração por V. Ex• aumentou mui:;:. 
cidos que passaram neste Senado Federal em termos de anumação mais quando presenciei a sua lealdade, do inicio ao firi:J.. com rCiu
do aspecto social do BrasiL Tive o privilégio de ter sido o Relator ção ao Govemo Presidente Collor. Também sou uma pessoa con:e
- evidentemente favorável-, e isso foi um.ã:-Sãtisfação pant. mim ta nesse aspecto. Sou leal com IJ:teUS amigos; posso divergir deles, 
ter contribuído, a meu ver, com este projetO-de importância capital criticá-los na vista, mas mantenho essa mesma convicção de V. 
na busca do equacionamento do problema social brasileiro. Ex•. Foi uma honra conviver com o Senador Ney Maranhão no 

O Sr. Edu!ll'do Supticy- Muito obrigado. plenário desta Casa. 
O Sr. Jacques Silva- V. Ex• me concede um aparte? Muito obrigado a V. Ex•. 
O SR. MAURÍCIO CORR:Il:A-OuçoV.Ex'. O Sr. Esperidião Amin- V. Ex' me permite um aparte. 
O Sr. Jacques Silva- Senador Ma.miçjo Corrêa. eu já co- nobre Senador Maurício Corrêa? 

Dhecia V. Ex' de nome há bastante tempo e admirava. jã àquela . O SR. MAURÍCIO CORR:Il:A- Pois não, nobre Senador 
época, a luta de V. Ex', como Presidente da OAB do Distrito Fe- Esperidião Amin. 
deral na defesa do estado de cfueito. OJ.e_gando a esta Casa, fui um O Sr. Esperidi.ão Amin - Senador Mauricio Corrêa. ne,):.u 
dos primeiros com quem ril.antive contato, e Confesso a V. Ex .. , opornmidade. neste dia em. que V. Ex .. nos transmite o seu poom.::"_
com muito prazer, que fiquei mais impressionado ainda com a fll'- ciamento com uma· visão tão relevante. tão abrangente. do qJ..:fiC.r;J 
meza. a delicadeza e a inteligência de V. Ex ... Por rodo isso, não brasileiro, e, ao mesmo tempo. collie dos seus Pares mz.nifest.'l.ci',-c:-; 
tive dúvida em votar. na Comissão de Constituição. Justiça e. Cida- justas de júbilo e de reconhecimento pela sua participação na aÜvi
dania e aqui, no nome de V. Ex" paxa ocupar o homoso cargo de dade do SenadoF~deial, is vésperas de deiuresta Casa para irue
Ministro do SUpremo Tnounal Feder".J. Este Senado perde, com grar a mais alia -te da Justiça do pals, desejo associar-me às 
~ um g:r;ande Senador. mas o Supremo Tribunal, com certe- palavras dos nos~,-; companheiros para fazer duas observações: 
za também, ganhará um gxande Ministro. Parabéns e felicidades! em primeiro lugar, há que se observar, no nosso convívio. que tive 

O SR. MAURÍCIO CORR:Il:A - O Senador Jatba.s Passa· opornmidade de collheoer um polltico atuante. um homem que 
rinho, ainda hâ pouco, fez referência à ousadia que tive de convi- sOObe assu.mb:posições e por elas responder, o que é muito impor
dá-lo para falar sobre Constituinte,~ Constiruíção; projetos de tante. O segundo ponto a enfatizar diz respeito ·aos meus votos 
Constituição na OAB. Isso é verda-de.____ _ _____ ---- mais sinceros para que na sua nova missão - missão relevam~. 

Houve protesto, não foram muitos. Foram muito -poucos. conquistada pela sua vida :Profissiooal e habilitaoo. pe i:~ D"'t.n:: ·. 
com relação a V. Ex~. Agora, recebi protestos demais na_sessão se- ção eloqüente de seus Pares, nesta Casa- o Brasii pos:>a >:('i~~ •• ~~
guinte. Convidei o falecido Líder Luiz Carlos Prestes e 'O General se servmdo dos seus talentos. e a causa da justiça po:;;sa ser e:·c: · 
Euclydes Figuéiredo. Recebi, Senador Jacques Silva, bombanieio vamente engrandecida pela contribuição do mesmo C1daáão ·.,c_. 
de ambos os lados; mas acrédito que ajudei o debate. Nós o ins- pela c.or.tgem e pelo talenlo, fliiD.ou-se na sua vida púbiica, pa.""ti-
troimos, e ele fluiu bem. culannente DO Senado FederaL Muito boa sorte! 

Foi um prazer coobecê-lo no Sena9o· Levo uma grande, O SR. MAURÍCIO cóRRtA- Agradeço a.V. Ex' a gen-
boa e saudável recordação de V. Ex•. Muito obrigado. tileza do aparte e diria que vou cumprir o meu dever. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• me permite um aparte? Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores. era o que eu tinha a di-
O SR. MAURÍCIO CORR:Il:A- Ouço V. Ex• com prazer. zer. Muito obrigado. (Palmas.) 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Mauricio Con:êa. neste
momento V. Ex .. está despedindo·se do SenadO __ ®_República para 
assumir o alto cargo de Ministro da Suprema Corte do nosso Pais. 
Tive o privilégio de acompanhar a sua trajet6ria nesses oito anos 
de Senado e pude constatar que V. Ex' é um dos politicos que 
sempre teve coerência, sempre teve uma posição defmida e, devi
do a ela, foi algumas vezes atacado. As pedras são jogadas DOS 

bons frutos de uina áxvore frondosa- existe a inveja -. e V. Ex• é 
uma dessas árvores-com a qual tivemos o prazer de conviver neste 
plenário e, principalmente, naquela Comissão do Distrito Fedetal. 
Lá, V. Ex• sempre teve uiiia posição de de&taque em defesa dos al
tos interesses da nossa CaPital. Como Senador do D:istrito Federal, 
defendia com ênfase as questões mais irnpórt3ntes da nossa queri
da cidade. E uma prova da amizade e do respeito que esta Casa 
sempre lhe emprestou foi a indicação do Seu nome para este Plená~ 
rio avaliar nas Comissões TécniCã e de Constituição e Justiça. V. 
Ex• viu que os frutoS que plantou são bons, são d<x:es. A Comissão 
de Constituição. Justiça -e Cidadania aprovou, praticamente por 

D14rante o discurso do Sr. Mauricio Corrê'"· .-
Humberto Lucena, Presidentt4 deixa a cadeira da pr~·· ·• 
dáu:ia. que i OCJ.tpada pele Sr. Júlio Campos, r Sx/'"('' 
tário. --

Durante o discurso do Sr. Maurício Co"êa· o .i.,'r. 
Júlio Campos, 1° Secretário, deixa a cadeira da p;esi· 
dêncúz, que é oCJqJCZda pelo Sr. Nabor Júnior, 2° Secre
tário. 

Durante o discurso do Sr. Maurício Co"êa, o 5T. 
Nabor Júnior, 2° Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 2" V ice-Presi
dente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa· 
lavra par.t uma questão de Oidem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)~ Tem V. Ex• a ~o!e•"" 
para uma questão de ordem. -
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para uma questão memo. porque, de outxa f~ tcrla feito o mesmo na reunião para 
de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presideu._te, o art. 169 do a qual V; Ex• havia me convidado. Por outro lado, é uma questão. 
Regimentolntemo diz que: de compreensão da palavra "consensotl, ~ consultando um di

cionário da Língua Portriguesa, entendo que seja concordância de 
todos os Líderes. Art.169- Someute poderão ser iucluídas na Or

dem do Dia, para deliberação do Pleoário, em cada ses
são legislativa. as proposições protocoladas junto à 
Secretaria-Geral da Mesa até a data de 30 de novembro. 

Parágrnfo único - Ficam ressalvadas do <lisposto neste artigo 
as matérias da competência privativa do Senado FOderal relaciouadas 
uo art. 52 da Constituição e, em casos excepciouais, até tiês matérias, 
por decisão da Presidência e CODSeDSO das lidetmças. · 

Na manhã de hoje, foi couvocada pala Presidência sessão ex
tiacm:liuárla para às !Sh30min. de h<lie. para se examinar dois proje
tes: o primeiro, que coucede, na f= do art. 48, VI1I, da 
Coostir.rição Federal, anistia aos cãndidatos às eleições de 1994 pro
cessados ou coudeuados com fundamento ua legislação eleitoral em 
vigor. o segundo, que acrescénta dispositivo ao 05digo Eleitoral, a 
fiiD de permitir ação rescis6rii em caSo de melegil>il1ifade 

Pelo que entend_o do art,._ 169, para que as duas proposições 
pudessem constar da Ordem do Dia, deveria haver decisão da Pre
sidência e consetiso dãs Lideranças. Em sendo um dos Líderes no 
Senado Federal, representando o Partido dos Trabalbadores, e não 
tendo sido consuh.ado a respeito, pergunto se, antes da decisão de 
se incluir esta matéria. houve o ·consenso doS demais Líderes, de 
todos os Srs. Líderes, e se a Presidência poderia ter incluído a ma· 
téria em desobediência ao que diz o Parágrafo Único do art. 169 
do Regimento Interno? Porque. no meu entender, é claro que não 
poderia haver essa decisão. Avalio mesmo que a Presidência deve
ria reconsiderar, ponJUe, em que pese o respeito. já expresso, que 
teDho pelo Senador Humberto Lucena - e transmiti a S. Ex• pes
soalmente -.-neste caso, não- estou de acoxdo com o Projeto de 
Anistia-e, portantO, não estou de accrdo que ele seja colocado, sem 
que eu tenha sido consultado, COIQ.O parte da Ordem do Dia. 

Essa é a questãO de Ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Consenso das Lide

ranças não significa unanimidade. Eu convoquei ontem. na sala da 
2• Vice-Presidência, todos os Líderes de Partido para discuti:onos 
esse assunto. essa matéria. O sentido de expressar o consenso das 
Liderauças, coustante da parte fmal do Parágmfo Único do art. 
169, do Regimeuto Interno, não signifu:a-1luanitu:taa<le: ·· -

O Sr. Epitacio Cafeteka- V. Ex• me permite contraditar? 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesa apauas deseja 

concluir. Senador Epitacio Cafeteira. -
E há o consenso da maioria. 
O Sr. Epitacio Cafeteira - Há o consenso da maioria~ não 

d;ls Lideranças. · · 
O SR. PRESIDENTE QAvy Dias)., Da_ll!IÚoiia das Lide

:rá.Dças. 
O Sr. Epitacio Cafeteira- Este artigo foi COlocado aí exa

t.attlente para evitar - pois o Govet:no. notmalmente, em rma.I de 
ano. mandava uma série de matérias e tinha a maioria das Lideran
ças, e quem colocou esse dispositivo foi o nobre Senador Nelson 
Carneiro- que houvesse IJ abuso da maioria. Então, foi Colocada a 
expressão ''consenso das Lideranças''. Consenso quer dizer todas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, eu gostaria 
de ressaltar- e já havia eu explicado a V. Ex". quando recebi a in
formação - o convite para estar ontem no seu gabinete paxa a dis
cussão desta matéria, e que era minha intenção estar presente na 
reunião, onde iria expressar o meu ponto de vista. Enfretanto, on-
tem à tarde, tivemos votação de inllmeros projetos em sessão que 
se prorrogou além das 19h, e quando esta foi 5nalizada já havia 
!;ido concluída a reunião dos Líderes. Quero piestar este esclareci-

O SR. PRESIDENTE ()Avy Dias)- O dicionário da Lín
gua Portuguesa defme "c:onsenso" cano "consem.imento, anuên
cia". "Ninguém jamais- obteve o consenso geral; há que se 
contentar com o da maioria." 

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. Ex• conf= o enten
dimento do que seja conse~. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa gostaria de 
concluir. 

Assim comó a PreSidência teVe a paciência de ouvir a ques
tão de. ordem, peço que o Senador Eduardo Suplicy tenha a pa
ciência de ouvir a resposta da Mesa. 

O sentido da expressão :'consenso das Lideranças", constan
te da parte fmal do Patágmfo Unico do art. 169, do Regimento Tu
temo, não sigoifica. unanimidade, ausência de divergência. ãcordo 
absoluto. Tal circunstância seria mesmo estranha à forma mais 
coniqueira de democracia, em que a diversidade de opiniões refle-
te, no plenário de uma assembléia parlamentar, a variedade de 
composição das forças sociais que elegenun seus representantes. 
Assim. o apoio às iniciativas, qu3ndo não unifonne, deve ser me
dido pelo consenso majoritário. O :reanso regimental de inclusão 
na Oidem do Dia das matérias agendadas, em confonnidade com o 
art.._l69, foi ~jeto de cOnsenso majoritário de sete Bancadas com 
assento na Casa: PMDB, PFL, PSDB, PDT, PTB, PP e PRN. A 
representação partidáõa coo:espoode a 68 Sr.;. Senadores, ou seja. 
cer;a de 84% da composição da Casa. Esse percentual exprime, 
p01s, o consenso de expressiva maioria do Senado FederaL 

Está decidida a questão de ordem de V. Ex•. 
O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA- Sr. Presidente. recorro 

da decisão de V. Ex• e solicito que seja- oUvida a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. o • • 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência escla
rece ao Senador Epitacio Cafeteira que O art.. 408 âo-R.egimento 
Interno diz o seguin.le: 

Art.. 408 - Havendo recurso para o Plenário, sobre decisão 
da Mesa em quesrão de Oidem. é lícito ao Presidente solicitar a au
diência da Comissão de Coustituíção, Justiça e Cidadania sobre a 
matéria, quando se tratar de iutetpretação de texto coustitucioual. 

Não é o caso. V. Ex• pode consultar perfeitamente a Comis
são de Coostituição, Justiça e Cidadania. mas a Presidência man
tém a inclusão na Ordem do Dia do projeto já defmido. 

O SR. EPIT A C! O CAFETEIRA- Nobre Presidente, que
ro fazer uma colocação a V. Ex•, até por uma qúestão de lógica. 
Não haveria o art. 169 se o desejo desse artigo fosse o que V. F..x• 
eXpressa. Porque sempre poderá, sem o ãrt. 169~-00m ã ma.i.Oria 
das Lider.mças, ser feito um pedido de urgência. O art. 169 foi 
posto explicitamente para exigir o cOnsenso das Lideranças, a tota
lidade, a tmanimidade. Ele foi colocado como dificuldade, Sr. Pre
sidente, ~o como facilidade. Hã que ser uma matéria de 
relevância e ter a aprovação do Presidente da easa;: ou seja. o rio
bre Senador Humberto Lucena tem que aprovar. E tem que haver 
o consenso das Lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Consenso não é una
nimidade. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Couseuso é UDaD.Ími
dade. Quando se diz que alguém tem o cousenso dos seus Pares. 
ele tem- a unanimidade do seus Pares; ele não tem a maioria dos 
seus Pares. Só pode haver consenSo quando todos os sensos con
vergirem numa direção. Consenso é a convexgência do senso e do 
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enten<limento. Se não há conve~gênci.a, há uma maicria, e essa se 
exige pata qualquer lllllência que for pedida. Não é consenso. Nes
se caso não, nesse caso é consenso mesmo, ou seja. é preciso que 
Dinguém se oponha,e o PPR. que tem 10 Senadofes., não está neS
se consenso. Então, V. Ex .. vê que as Lider.mças não estão, con
sensualmente, concordando; estão concordando em sua maioíia e 
não consensualmente. 

De forma que, se V. Ex• não mandar para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania •• Quero deil<ar regislr.tda a posi
ção da Liderança do PPR. Partido ao qual V. Ex' pertence e que se 
posicionoo na-clireção que hoje estou defendendo. Não há consen
so. Esse é o nosso entendimento. Há maioria;rlla.s :õáO há consen
so. Não havendo consenso, não estamos respeitando o art. 169 do 
nosso própriO Regimento Interno. Tenho o maior desejo de estar 
com a maioria, mas não IX>SSO fugir da letia fria da lei, do nosso 
Regimento Jntemo. Estanlos aqui para cumprir o Regimento Inter
no, para cumprir a lei. 

Se V. Ex• insistir que bá consenso e puser em votação. eu 
me retirarei, :Porque nãO tenho mais o que argumenta;, porque ar
gumentei baseado naquilo que sempre foi a :intezpretação-do Regi
mento. Esse artigo colocado pelo nobre Senador Nelson Cameiro, 
visava exatamente isto: qõe -o Governo, que tinha maioria no Sena
do, deixasse de aprovar açodadamente as matérias qUi m.a.D.dava 
paxa cá depois do dia 30 de novembro. Por isso se exigiu o con
senso. Assim. bastava que uma Liderança se op.~sesse para que o 
projeto não prosperasse. _ _ 

Se essa for a decisão da Mesa- volto a dizer- recom:rei à Co
missão de Constituiçã<>, Justiça e Cidadania, pois entendo que o rewr
so é cabível pata interpretação do próprio Regimento. enquanto V. 
Ex' diz que é somente pata a intelpretação da Coostinúção. 

Continuo a entender que o nosso Regime:u..;.; é a nossa cons
tituição. Não é a Constituição do País. mas é a constituição do Se
nado Federal. O nosso Regimento é que norteia. é que nos dá a 
direção para onde devemos caminhar. 

Vou aguardar a decisão de V. Ex". Se for posta em votaçãA 
pedirei licença. a V. Ex' para retirar-me. Entendo que é uxna viv
Iência e. em sendo uma violência. não voto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Seiiador EpitaciO Ca
feteir:a. veja V. Ex• a Iisuxa do Presidente da Mesa. Sendo do Parti
do de V. Ex•. entendo de fonna diferente. baseandO.. me ria própria 
gramática.. Não se tm.ta de consenso unânime. É o consenso da Li-
derança, e está escrito no nosso dicionãriO. - - - --

Ninguém jamais obteve o consenso geral. Há que se conten
tar com o da maioria, e há o consenso de 68 Senadores repre
sentados pelas bancadas que já mencionei na explicação dada a V. 
Ex•. Portanto, a Mesa entende que V. Ex• tem todo o direito de fa
zer o seu recurso à Cõinissão de ConstituiÇãO, JUstiÇa e Cici.aaania, 
mas entende também que deve ser mantida a Ordem do Dia das 
!9h. 

Concedo a palaVI>. ao nobre Senador César Dias. 
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Pronunci o segtifute 

discurso.)- Sr. Presidente, Sts e Srs. Senadores. a Comissão Par
lamentar Mista de Inquérito institUída para investigar as causaS do 
endividam~nto da agricultura brasileira pi'Ocedeu a uma ampla :ra
diografia da situação da ecOnOmia ri.ual. Foram apontadas inúme
ras providências e medidas-que, se incoiporadas ria formulação das 
políticas pata o setor. em muito contribui.riio para a ·retomada dos 
investiinentos na agricultura e na pecuária. favoticendo. desse 
modo. o fortalecimento das bases econômicas-- desse importante 
segmento da produção nacionaL 

Entre as medidas sugeridas., consta a recomendação paxa a 
alocação de recu=s da ordem de quinhentos milhões de dólares 
par.!'. o fmanciamento de cotaS-parte, em complerD.e-irtação ao pro-

cesso de capitalização da coopera!ivas agropecuárias. 
Essa recomendação, Sr. Presidente, assume importância 

crucial no processo de dinamização da produção agrlcola brasilei· 
ra. Vale lembrar que, no B:taSil, o cooperativiSmo é um-movimento 
tipico de pequenos e médios produtores. que encontram no siste
ma associativista o &poio necessário para desenvolver a produção 
e a comercialização de produtos. Cen:a de um quarto dos associa
dos são meeiros. parcciri>s ori: a.irend3tárioS de terras. Perto de trin
ta por cento dos cooperados possuem de um a dez hectares de 
teua;, quarenta e sete por cento têm área inferior a cinqüenta hecta
res. E compreensível, portanto, que, unindo-se em torno de inte
resses e objetivos comuns. e resolvendo coletivamente as 
dificuldades e problemas que encontram no exercício de suas ati
vidades, logrem o fortalecimento necessário para competirem por 
maior eficiência- e--menor custo em todas aS etapas da cadeia pro
dutiva. 

De mancir.t geral, o cooperativismo objetiva a ampliação da 
produção industrial e agrícola. por meio do esforço conjunto de 
grupos produtores congregados em coopemtivas. 

Responsável pelo excepciori.al -desempenho de nações de
SenVolvidas. o sistema cooperativista tem Sido -COOsiderado a ter
ceira via para o -desenVoiViniento econõmico-socíal, a- chãmãda 
"via da economia social", doutrina baseada nos princípios defini· 
dos pela Aliança Cooperativa Jntemacional, de aceitação uníver
sal. Entre a economia de mercado e a economia diia centralizada, o 
cooperativismo se transforma, segUndo as palavras de Roberto Ro
drigues. presider~'"' ~'O comitê agrloola da Aliança Cooperativa r,...· 
temacional,. 11h. ......migo mais visível da ortodoxia capjt ' 
Nesses anos varridos pela ventania bberalizante da ecoo 
sistetna de cooperativas opera cor ... ; um contraponto aos exc..., 
dO modelo capitalista e à investida poderosa das empresas do cOm-
plexo agroindustrial. ____ _ _ 

Além disso. temos que-levar em conta que o cooperativismo 
represtnla uma opção favorável para a inserção ocupacion.:; ~ de vá
rias camadas marginá.lizadas da população, nas quais estão cente
uas de jovens recém-fOimados e d~ ·· •-::_.,pregados com qualificação 
profissionaL O estímulo à organi.za~ de ativi~des prodctivas, 
nas periferias das grándes cidades. contribuiria para minimizar os 
problemas de desemprego urbano. Favoreceria, também. a fiXação 
do homem ao campo, pos_sibilitandO-Ihe_ a prodUção e a comercia
lização em bases mais competitivas. 
--- Sr. Presidente:. S:r-s e Srs. Seiiadores, é verdade que o siste
ma coopemtivista passa hoje, no m:Indo todo. por um momento de 
crise. No Brasil, os problemas não deixam de existir. Especialmen
te no que toca ao _setor_agropecuário, a falên_cia dO Estado arrastou 
atrás de- si a deterioração dos instruffientoS da política agrícola. 
como o sistema de crédito rural. da garantia de preço núnimo, do 
seguro roral, bem como restar.tm sucateadas as instituições de pes
quisa e a infra-estrutura de esrradas, armazéns e portos. 

A autodissolução da Cooperativa Agrícola de Cotia. CAC, 
votada noS primeirOs· dias di-oumbro do ano em curso. trouxe-um 
sinal de alerta não apenas para o milhão e mt.'lo d(~ agropcCtJansia.s 
reunidos em nossas niil e quatrocentac; cnoperatÍV(.I~ Gerou um 
efeito danoso particularmente no comportamento dos hanGos. que 
passaram a listar exigências adicionais nas operações com as 
coooperativas. Entretanto, não se pode aceitar que a situação de in
solvêncla que afetou a Cooperativa de Cotia, entidãde que po.- dé
cadas cuidou. com seriedade e eficiência. da produção t: 

comercialiiação da grande maioria-de hortifrutigranjeiros qne çnn 

sumimos nos últimos cinqüen· 'lOS, seja o pretexto par;, q~l(.: 

enfraqueça e destrua o sistem2, ~tivista. 

O Estado deve cumpri: ....... .,arte no increm;;- 'J · is ~ü·.---i 

des do Setor primáriO da ecOr. .~ No que toca à .-, ··~··. , . .._: 
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das cooperativas agrlcolas, cabe-lbe·devolver a elas a capacidade 
de autofm.a.nciamento, para ó que basta criar mecanismos não-in
flacionários de capitalização. 

Nenhuma 16gica política. econômica ou social sustentaria o 
abs~rdo de se relegar a plano inferior ·a estnltrira de cooperativas 
implantada no País, responsável por produção expressiva de ali
mentos. Convém lembrar que o sistema cooperativista responde 
a:ualmente pnr maís de sessenta e dois pnr cento da produção de 
trigo, quarenta e cinco por cento de cevada, ~ e oito por cento 
de so~ trinta e cinco por centO de leite, vime e oito por cento de 
café. Com uma infra-estrutura de apoio de trezentas e quinze uni

. dades de beneficiamento e perto de oitooentas agroindústrias, o pa
trimônio liquido das cooperativas ascende a mais de dez bilhões 
de Gólares. 

O que esperamos, Sr. Presidente, é que a vontade política 
dos nossos dirigentes se converta em ações efetivas de apoio à· 
produção ag:ropecuá:ria. com o fortalecimento do sistema coopera
~:v;sta. Desta forma. poderá ser incorporado um mímero cada vez 
::;.:ún::- de produtores rurais ao sistema. mormente os das regiões 
:·,·.?.i:.: ca..-ente_s do Pais. _onde se inclui o Estado deRoraimã, que es
i~P."::am ansiosamente pela oportu:nidaãe de verem ampliada sua 
participação na produção nacional de alimentos.. 

Aímal, Sr. Presidente, a ação cooperat,i.va é também uma 
das fuoDas de se democratizar a participação do produtor rural na 
economia brasileira, além de encerrar a renovação da esperança de 
temtos alimento mais b3,ra_to e mais farto na mesa de todos os bra
sileiros! 

Era o que tinba a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado! __ _ 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra ao 

::o:.;.:e Senador João França. 
(} SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Pronuneja o seguinte 

.... :SCI.!rso;)- Sr. Presidente, Sx-s e Srs. Senadores, nos últimos anos~ 
:..: ncsla década de noventa, a opinião pública do Brasil e do mun~ 
: .... tem se ocupado intensamente da questão dos índios brasileiros 

~~ ·~n geral e dos ianomâmis em particular. As manàletes desses 
.anos falam da ''morte de um povo". do "3.viso da morte"9 da agres
são à cultura, à saúde dos aborígenes e aos direitos dos índios, da 
poluição das águas dos rios e igarapés~ 

Infelizmente, boa parte dessa visão é __ realidade, apesar dos 
esforços dos poderes públicos e da sociedade para con:igir falhas e 
disciplinar a atividade dos fluxos migratóriOs espontâneos. em es
:x-eial dos garimpeiros, atraídos estes: pelas riquezas minerais de 

··· ., :=as de Roraima são pródigas. 
A intervenção do Govemo Fedex;t.4 ll.O entanto, se. por um 

_. ,~\ .. , }::~ diminufu a ação predatória da garimpagem sobre rios. ma
_t,as e solos, por outro lado, por falta de continuidade e de um plano 
de desenvolvimento pam a região, não incluiu o planejamento da 
exploração econômica de suas riquezas e privou a populaçãO indí
gena da assistência necessária par.t enfrentar e superai- as dificul
dades e as conseqüências da invasão desordenada dos seus 
tenitórios. No Estado de R~ ~-maior parte das tenas geolo
g_icamente favoráveiS à preseitça"-de minérios ficou localizada em 
territórios de conservação ou em áreas indígenas, enquanto ·os ín
oios ficavam abandonados à própria sorte. 

O ideal seria, Sr. Presidl!nte e Sn;_ Senadores. enCOlll.rar um 
Ir.t",.. -~capaz de vencer o "par.tdoxo de indios vivendo em extre

. ·-.:~ .. ! so.l:-re uma tena riquísSima". Tal mecanisniõ, pa:ém. não 
-~=~...-.,::,;;,r: .. ...:~ jamais com :á._simples indisponibilidade~-~ nem 

~ ·di ~rue e falsa e8tratégia do isolamento de popuJa.ções Com 
~ f!:-J·,~;tk:~l! .!t~ prote. $;,..las-estratégia que nem assegura o crescimen
~~ · :3::, I.~~:.<~·J · :1~m gs:r.-- te proteção aos índios. 

·-- ·----.._.,. . ...,....___. 

do potencial mineJ:a1. no Estado,. :inclusive Das áreas indígenas. des
de que realizada de forma planejada e pnr instituições legalmente 
constituídas,. como cooperativas de garimpeiros, por exemplo, sob 
rigoros_o controle das autoridades competentes. Com isso .. entendo 
que devem ser respeitados tanto os direitos dos índios, no sentido 
da vivência da sua cultura, da preservação da saúde e do bom re!a
cioDamento com os não índios, quanto a exuberância e a beleza 
próprias das matas. rios e ecologia locais. 

A geologia do Estado de Rora.ima ainda não é C9nhecida de 
modo profundo e completo, mas apresenta aspectos favoráveis à 
existência de minerais, especialmente ouro, cassiterita. e diamante . 
A exploração atualmente executada carece de tecnologias adequa
das e não é controlada pelo Govemo. Em conseqüência, a produ
ção registrada é pequena. Em 1992, foi da ordem de dezessete 
milhões de dólares, noventa e um por cento dos quais (quinze vír
gula quatro milhões de dólares) eram referentes a ouro. Nesse 
mesmo ano. foram anecadados três mil e novecentos e trinta e 
dois dólares a título de compensação fmanCeiia pela utilização dos 
recursos minerais. Caso a exploxação fosse realizada de foi'Ill3- or
ganizada .. a anecadação estimada decorrente da compensação fi
nanceira seria de cento e setenta e três mil dólares. 

A maior parte das áreas com potencialidade para mineração, 
porém, situa-se em terras indígenas. Roraima possui dUzentos e 
trinta mil, cento e quatro quilômetros quadrados de superl'ície; 
destes. cento e dez mil e du~ntos e_quarenta e dois são reservas 
indfgenas, o que corresponde a quarenta e oito por cento do ten:itó
rio do Estado. Na regiã_o, existem trinta e QUatrO áreas indígenas. 
Destacam-se a reserva Jano:mâln4 com cinco virgula sete milhões 
de hectares. W aimiri-Atroari,. com. oitocentOs e sessenta e dois m1l 
hectares. e a Tioinbetas~Mapuera, com Oitocentos e qoaient.a e uin 
mil hectares. 

É verdade, a área não indígena do Estado é_ ainda muito 
grande. mas, como já mencionei, as terras das reservas indígenas 
são muito favoráveis ã existência de minérios. A ausência da ação 
do Govemo em termos de explotação disciplinada expõe ·essas 
áreas à invasão de aventureiros de toda ordem. com e~ prejuí~ 
zo paxa os índios, para a ecologia e para o Estado. 

Roraima precisa urgentemente organizar a- exploração dos 
seus :f:ilinérios, organizaÇão hoje inexisteiifu, poiS não há minas re
gularmente concedidas. Atual:m.ente, existem no Estado oitocentos 
e sete requerimentos de pesquisa e' apenas vinte e seis ã.Utorizações 
concedidas. Das solicit3.ções em pauta, setenta e cinCo-por cento 
incidem sobre áreas indígenas. 

A garimpagem ilegal é uma forma primãriit de procura de 
minerais, predatória., infrutífem para o desenvolvimento e danosa 
para as populações._ Prova desse fato são os problemas que o Esta
do tem vivido nos últimos anos em matéria de exploração aventu
reil:a, de migração desenfreada, de desestruturação de 
comunidades indígenas, de miséria, fome. violência e mocte. Além 
disso, os gari,mpos ativos nas duas últimas ~ enconttam-se 
esgotados e não promoveram desenvolvimento nas regiões onde 
atuara.m. Deixatam atrás de si escombios, poluição. destruição e 
molambos. conseqaências que o Estado acabou tendo que admi
nistrar sem ter conseguido benefícios. 

Por essas :razões todas, é preciso- organizar e integi'ar a ex-
plornção minera~ paxa que a atividade se tome agente de produção 
e desenvolvimento. 

Para desembaiaçar o caminbo paxa o seu futuro, o Estadc 
precisa solucionar o problema da mineração no tetritório. item im

- portante, ao ladO de outras alternativas propícias :ao seu progresso 
econômico e social. 

A própria Constituição- do País prevê instrumentos para 
adequação da problemática, especialmente no parágrafo tei'ceiro 
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do artigo 231, parágrafo que está inserido no ·contexto de uma VÍ· 
são profundamente humanística e antropológica em relação aos ín
dios materializada nesse artigo e no artigo seguinte. 

Sr. Presidente, Srs- Senadores, não será deletéria paill os ín
dios a exploração planejada, ordenada e controlada dos minérios 
existentes em suas reservas; nem é da essência dos índios, criatu
ras humanas que são, pennanecerem estagnados ein um quadro de 
privações, miséria, de fome e de atraso. Respeitadas as caracteris
ticas culturais, que têm seu tempo e seu ritmo pnSprio de desenvol
vimento. também sentem e possuem o anseio de melhorar as 
cOD.Clições da sua existência. 

Fora de um horizonte racionalmente concebido e planejado, 
resta para o Estado a Hbexdade de lamentar um património seu que 
vê dilapidar-se pela ação" de mãos inesCrupiilOSas e sorrateiras e, 
aos índios, a certeza da concretização do destino já. pr'evisto magis
tralmente pelo Padre Antônio V ~eira quando disse que não são os 
''índios que comem a nós, somos nós que devoramos a eles". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (l..evy Dias)- Concedo a palavra ao 

nobre Senador Gilberto Miranda, 
O SR. Gll..BERTO MIRANDA (PMDB-AM. Prolruncia o 

seguinte diSCUISo.) - Sr. Presidente~ S;ris e Srs. Senadores, acaOO 
de apresentar à Mesa DD:etora desta Casa requerimento de transcri
ção nos Anais do artigo de autoria do empresário Afonso Hennel, 
Diretor-Presidente da Semp Tosbiba, publicado no jornal O Estado 
de São Paulo, edição do dia 1 o de dezembro do corrente mês~ no 
qual aquele ilustre empresário tece sever.ts críticaS à medida do 
Governo que. praticamente, libera as importações de bens de con
sumo pelo Correio. 

o artigo em questão apon~ de forma didática e irõnica, os 
desacertos dessa esdníxula providência govemame:D.tal. 

Procura-se pressionar a indústria nacional mediante a des
cóteriosa ação das autoridades ecoliômicas, visando a redução dos 
preços de determinados produtos. 

Para tanto, agem os burocratas enclausurados em confortá- _ 
veis gabinetes, de forma empirica e improducente, afrontando os 
reais interesses do País. 

Oxa, não se consegue reduztt preços praticados pela indús
tria nacional somente com a liberalizaçãO de importações. espe
cialmente através do sisteiDA postal. Somente a adoção de uma 
política tnõutáriã efiCiente e adequada será capãZ de possibilitar a 
estabilidade dos preços e custos industriais. 

A atitude de desprezo assumida pelo Govem.o· com relação 
àqueles que de maneira corajosa e patriótica, investem em unida
des industriais, adquirem imóveis e máquinas. e contribuem com 
vultosas somas em tributos para todas as esferas de governos, além 
de proporcionarem milhões de empregos, constitui verdadeiro cri-
me de lesa-pátria. - -

A conclusão do artigo do Sr. Afonso Hennel bem demons
tra a revolta dos industriais brasileiros diante da insensatez do Go
verno ao adotar tão demagógica medida. 

Registra o empresário brasileiro, em defeS~ da nossa econo
mia e do povo brasileiro: 

Aliás quem precisa de outros inimigos, além de um governo 
planejando contra seus próprios investi.inentos? Seu pró}X'io siste-
ma industrial? - -- · -

Esperamos no entanto, não ser novamente convocados para 
programas de desenvolvimento da Amazônia, de descentralização 
industriais no Estado de São Paulo. do desenvolvimento do Sul de 
Minas, do Nordeste, etc._ etc. . .através da industrialização de bens 
de consumo de até mil dólares de valor e pesando menos de 30 
quilos: -pede ser muito perigoso e fruSf.ãnte. 

Mas como explicava há pouco, com certeza uma parte do 

capital sobreviveria. Quem sabe poderiamos aplicá-lo no fmanciã
mento das dívidas do próprio governo? Para que afinal. montar ne
g6cios e fazer catálogos na ensolarada Fl6rida? Ou desenvolver e 
Ocupar economicaniente a abrasadora Amazônia? 

Sejã.inoS flexíveis, concluímos todos; vamos aprimorar nos
sa atib.lde, vamos cooperar na redução das reservar cambiais que 
tanto incomodam as autoridades fazendárias; vamos importar Uns 
bons: vinhos e cbampagnes. em caixas com menos de 30 kf': e que 
custem menos de mil dólares beber ã saúde dos experienl~b. ,:om
petentes e cuidadosos dirigente$ que administram nossa eccnomia. 

Ah! Sim! Ocorreu-nos uma preocupação talvez inteiramen
te descabida: E OS EMPREGOS que esta indústria onerada. cara e 
atrasada gerava anteriormente? 

Como vão ficar as coisas? V ai ser perda total, destes postos 
de trabalho? 

Talvez sim, mas não importa. problemas deste tipo só inte
ressam na época da safra para as urnas. 

Estas, Sr. Presidente, sn e Srs. Senãdores, as consi~raçõ
es que me sinto no dever de fazer. no sentido de denunciar a aç&:o 
lesiva e impatriótica do Governo; ao autorizar impOrtações via 
postal, especialmente aquelas relativas a bens de consumo de até 
mil dólares de valor e de peso inferiora 30 quilos. 

Nada justifiCa que para. os bens importados. acima qualifi
cados, se conceda um tratamento fiscal privilegiado. em detrimen
-to do inleresse do trabalhador brasileiro. cujo eniprego ficará em 
risco e de indústrias localizadas no país que serão obrigadas a fe
char suas portas. 

Estas. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. as observações 
que entendo pertinentes na abordagem de tão importante questão 
para o desenvolvimento nacional e O bem-estar da popu1ação bra
sileira. 

O SR- PRESIDENTE (l..evy Dias)-~ CPD.cedo a palavra 
ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR ODACIR SOARES (PFL-RO_. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -_Sr. Presidente, 8n e Srs. Senadores, minha presença. 
hoje. nesta tribuna, tem por objetivo o coiaenlário de dois eStilos 
totalmente diversos de enfrentamento de um mesmo problema -
no caso, a crise cacâ.ueira. 

O primeiro, protagonizado pelo ilustre ex-governador e se
nador eleito pelo PFL da Bahia. Dr. Antônio Carlos Magalhães. 
Este, há cerca de dez dias, andou percorrendo os gabinetes miniS
teriais, no louvável esforço desenvolvido à procura de soluções 
_concretas para um problema que ameaça tomar-se crônico- o da 
insolvência da cacauiculmra baiana. 

Contrastando com esse estilo dinâmiCo, tão próprio do ex
governador baiano, chegam a ser irritantes a inércia e o desinteres
se do governo de Rondônia e da direção da CEPLAC. mais 
precisamente de sua superintendência para a Amazônia Orien
tal.que nada fazem para miilorar ou resolver problemas muito se
melhantes, que também afetam a cacauicultura rondoniense. 

Consta-me. Sr. Presidente, que para mitigar OS problemas 
desse setor, em seu Estado. o Dr. Antôtúo Carlos Magalhães esta

-na pleiteando a-liberação de recursos da Ordem de 250 milhões- de 
reais. 

Ora, Sr. Presidente. já que o governo de meu Estado, bem 
como os responSáveis pOr esse. ímport<>LtC ·retor de nossa econOmia 
agrícola não movem uma palha par:~ ameni:l .. a.r 2. cri~e. de iguai 
porte, que debilita a cacauicultura Rondoniense. aqui compareço. 
boje, para reclamar do Governo Federal tr2'.amento equânime para 
situações em nada diferentes. 

Que à vista disso, recursos equivalentes aos que forem des
tinados aos produtores baianos, sejam. também. repassados aos. 
produtores de cacau, de Rondônia e do Pará. tanto maiS gue. para 
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agravar suas diflculda.des, estes estão obtendo para o seu produto 
preços situados entre 25 e 50% abaixo dos praticados nas praças 
de Dbéus e de Itabuna.. na Bahia. 

Quero. por outro lado, mais uma vez denunciar o descaso. 
com que a CEPLAC. através da sua Superintendência pam a Ama~ 
zônia Oriental- SUPÓR, sediada em Porto Velho, vem lr.!tando o 
caso da Escola Média de Agropecuária da CEPLAC, EMARC, lo
calizada em Ariquemes, o mai<?t município plantador e produtor 
de cacau na Amazônia, e o oitavo município plantador de cacau, 
no Brnsil. 

Essa escola está fon:nando neste ano, 29 técnicos em ~~gro
peqária. Ela tem matriculados na 2° série, outros 26 alunos. e na 
1°, apenas 11 alunos. Anuncia-se que neste fmal de ano a 
EMARC. não falá realizar exames de seleção porque se encontra 
em situação falimentar, como aliás está "toda a CEPLA_Ç, em meu 
Estado. . . _ . 

Wao tem cabimepto, e por isso custa a crer, que se permita, 
com tamaiJha indiferença. o fechamento de uma escola. 

Pior afuda, causa-nos estarrecimento que essa decisão ou 
esse descaso recaia sobre uma escola de capacitação em agrope- . 
cuár.ia:, preciSainente num Estado. cuja base econômica repousa, 
significatiVatnente. nas atividades agrícolas e pecuárias! 

Mas não é .apenas, no campo educacional que se revelam a 
deterioração e o desmantelamento da CEPLAC 

Ela também está se evidenciando _no importante_ setor da 
pesquisa e experimentação. 

Sr. Presidente, Sl's e Srs. Senadores, a Estação Experimen
tal de Ouro Preto- ESEOP, da CEPLAC,localizada no município 
de Ouro Preto D'Oesle, eslá desprovida de pesquisadores e labora
tOiistas b5. algum tempo. Agora, segundo informações colhidas no 
fmal da campaDba para o governo do Estado de Rondônia. o Pre
feíto de Ouro Preto do Oeste, estaria ameaçando entregar 11datas" 
(pequenas chácazas) siruadas em área ocupada por essa Estação 
Experimental aos sem-temt de Ouro Preto D"Oeste; - -

Desconhe<:e o Prefeito que a área da Estação Esperimental 
de Ouro Preto, além de estar cumprindo importante papel social, 
em favor dos produtores rurais de Rondônia, com o acompanha
mento de experimentos e da produção de sementes Iu'bridas de ca
cau, está resguardada por um termo de cessão ·da área que 
celebrnnun o INCRA e a CEPLAC, em 1971, quando a CEPLAC, 
lá cllegando, se instalou e começou a trabalhar em favor da agri
cultura de cacau em Rondônia. 

Sr. Presidente, aqui estarei na tn"buna do Senado, como 
sempre estive. em outxas situações. na defesa intransigente da ca-:..
cauicultura, dos produtores de cacau e da Instituição CEPLAC. 
Forçoso é reconhecer que a CEPLAC de hoje e a CEPLAC de uns 
o~o a dez anos atrás são completamente diferentes. A ailtiga CE
PLAC tinha um modelo institucional próprio, gozava de grande 
prestígio na esfera-góveniamental e no âmbito intemaciooal. Çon_
tava com recursos próprios, anuais, que ef.im da ordem dos 50. 70 
e até 100 milhões de d6Iares. 

Hoje, Sr. Presidente, Sl's e Srs. Senadores, quando indaga
mos pelaCEPLAC, somos logo-interpelados com outra pergunta:
Mas a CEPLAC não acabou? • ..Seu antigo prestígio. converteU-Se 
em prestígio de um morto e vivo ou de um fantasma. Os recursos, 
antes abundantes. (muito acham-que uma das possíveis causaS dos 
seus desacertos, teriam. Sido os recursos exagerados com que con
tou em seu passado recente-.) hoje estão restritos às migaJbas or
çamentárias que lhe são destinadas. Não tem recursos para nada: 
os últimos veículos adquiridos datam do longínquo 1987 ~A manu
tenção do seus laboratórios está desc:-Jzada; desatllalizados estão os 
títulos de suas revistas científicas:e a ccipacitaÇáó de SeU quadro de 
pessoal. como tudo, se espumoL~, tudo se acabou? como num passe 

de mãgica. 

Assim am1inada, assim depauperada e reduzida à penúria, é 
tal a desmotivação da CEPLAC que, em Rondônia, ela não soube 
sequer aproVeit:ãi" õs recursos do Planafloro. 

Ainda no exercício de 1993. ter-lhe-iam sido destinados 
cerca de SOO mil reais. Tadavia, destes, a inerte Superintendência 
da CEPLAC para a Amazônia Oriental não logrou aplicar mais do 
que 10%! 

Já no exeicício de 1994. consta que Os i'ecursos teriam sido 
bem mais sub!':tanciais- cerca de 2 milhões de reais. 

Entretanto, somente após agosto. é que a CEPLAC capaci
tou-se a obter a indispensável autorização do Ministro da Agricul
tura para ftmiar convênio com o Governo de Rondônia para 
recebimento do respectivo repasse. 

Eic..am. assim .. evidenciadas a incapacidade executiva da 
CEPLAC c sua inépcia paxa aplicação desses e de outros recursos 
que Jbe venham às mãos. 

Da mesma forma, não é diffcil. antever nem o futuro caótico 
que paira sobre a cacauicultu:ra de Rondônia. nem o estado de 
abandono e de desestímulo em que se verão relegados os 6 mil 
produtores de cacau de meu Estado. 

Também Dão será descabido concluir que quem está dizi
mando o cacau de Rondônia nãO é a denoriilitada vassou:ta-de-bru

-xa. É antes, a incúria, a desoiga:niza.ção e a inCoiD.petêncía dos que 
deviam zelar pelo seu fomento e prosperidade. 

Reduzida a esses tennos, a ex-promissora cultu:ra cacaueira 
rondoniense, s6 nos resta. Sr. Presidente, a esperança de que os 
governos vindouros tragam, tanto no âmbito federal, quanto no es
tadual. novo alento para a agriCultura de um modo geial, proven
do--a de recursos, revítaliz.ando as instituições criadas para 
fomentá-la e remunerando dignamente os prOfissionais c!a pesqui
-sa. da extensão rural e do ensino agricola. 

É o que espero, Sr. Presidente. 

Obrigado 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Almir Gabriel- Carlos De'Carli - Dir
ceu Carneiro- Hugo Napoleão -José Fogaça- José Paulo Bisol
Mansueto de Lavor. 

- --- --

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A matéria collStante 
da pauta da Ordem do Dia da sessão de hoje fica sobrestada por ter 
se esgotado o tempo de duração da presente sessão. 

São os SegUinteS os· itens- Sobrestados: 

-1-
PROJE10 DE DECRE10 LEGISLATIVO W 44, DE 1993 

· (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n°250/93 na Câmara do~ Deputados). que aprova 
o ato que renova a permissão da RADIO INDEPENDENTE 
LTDA. paza explorar serviço de radiodifusão sonora en;1 freqaên
cia modulada ua cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, 
teudo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à Comis-
são de Educação: · 

. ~---1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo-
-rável ao projeto; -

- 2° proounciameDto: Relaioi-Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedün.tmtos concernentes à proposição. -
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-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N' 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos "do 
art. 375, VIII, do Regimento Ihterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 45, de 1993 (n" 253/93, na Câmaia dos Dep'!"'dos), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RADIO CAPINZAL 
L TDA. para explorar serviço de radiodifusão SoÍ:J.onl em onda mé
dia na Cidade de Capinzal. Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, e"m substituição à Comis-
sãD de-EdUCãÇãõ. -

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. favo
rável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos ates e proceclimentos oonrernentes à proposição. 

-3-
PROJE'ID DE DEcRE10 LEGISlATIVO N' 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos te<mos do art. 375; VIII, 

do Regimento Interno) 
Vota.ção. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 

46, de 1993 (n" 24&193, na Câmaia dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a pennissão outrngada ~ RADIO FRA1ERNIDADE 
L IDA. para explorar serviço de I3diodifusão sonora em freqüência 
modnlada na Cidade de Aralas, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação: - -

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pa.cqeco, 
favorável ao projeto; . 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos ates e procedimentos concernentes à proposição. -

-4-
PROJE'ID DE DECRE10 LEGISLATIVO N' 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. em fumo únkó. do Projeto de Decreto Legislativo n' 
48, de 1993 (n' 264193. na Câmaia dos Depotados), que aprova o ato 
que renova a pennissão da RÁDIO JORJ\IAL DO BRASIL LIDA .• 
pam explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da na Cidade do Rio de Janeiro, Estado dO Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello~ em substituição à ComissãO de Educação: 

~ 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concernentes à proposição. 

-5-
. -PROJETO DEDECRE10 LEGISLATIVO N' 49. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. em .rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
D0 49. de 1993 (nc 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL L TDA. para 
explorar serviço de radiodifu.§ãO sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Osório. Estado do Rio Graode do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substiiúíÇãO à Comis-
são de Educação. --

- 1() pronunciamento: Relator: Senador AmirLando. favo
rável ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator: Senador Ney fvlaranhão. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo-
sição. - - -

-6-
PROJE'ID DE DECRE10 LEGISlATIVO Nó 50, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia, nos ten•t0S do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. em tomo 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 SISTEJ\ofA NOVA m<.A 
DE COMUNICAÇÃO LIDA •• para: ~x:plorar serviço de radiodi'u
são soD.Oia em onda média na Ci.:ladt de Borrazópolis, Est.ad{~ do 
Paraná. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Reialor: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comi ;são de EducaÇ"ão. 

' -7-
PROJETO DE DECRE10 LEGIS' .A TIVO W 52, DE 1 \"93 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIII, do RegiJ11ento Intemo) 

Votação, em tomo único, do Pr<Jjeto 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 GRAl\.DE 
LAGO LTDA. para explornr serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná. Lendo 

Pareceres favorá.veis, proferidos em Plenário. em substitui· 
ção à Comissão ·de Educação' 

- l 0 pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão: 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Carnargo, 

peia regularidade dos atos e procedimentos concernentes ã propo
sição •. · 

-8-
PROJE'ID DE DECRE10 LEGISlATIVO N' 55. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 375; VIII, do Regimento Interno) 

VotaçãO. em tumo único, do ~jeto de Decreto Legislativo 
n' 55, de 1993 (n' 267/_93. na Câmaia dos Deputado~), que aprova 
o ato que renova· a concessão outorgada à PAQUET A EMPREEN
DThffiNTOS LTDA. para explorar setViço de radiodif~o ~ ... mora 
em onda média na Cidade de Floriano. Estado do Piauí. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relalor: Senador 
Ney :Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PRO.JETO DE DECRETO LEGISlATIVO N' 7. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
an. 375. VIII. do Regimento Interno) 

Votação. em rumo iinico, do Projeto de Decreto Legislativ.: 
n°7. de 1994 (n°3o8)93. naCâmiuá dos Deputados), que aprova t) 
a") que renova a outorga deferida~ RÁDIO CULTURA DE TIM· 
BO LTDA., pam explorar serviço de radiodifusão sonora cm ond:J 
média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. tende 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator. Senador 
Meira Filllo. em substituição à ComissãO de Educação. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 375. VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 9. de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos D~PiJtados ), GUe aprov<f: t> 
ato que renova a concessão outorgada à RADIO E TV TAPAJOS 
LIDA., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Scnz.Unr 
Dirceu Carneiro, em substituição i!: Ccmissào de Educação. 
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-11.- TINS LTDA. para explorar set'\'içoderadiodifu-s:ãodesons eima.-

PROJE1D DEDECRE10 LEGISLATIVON" 10, DE 1994 sens (televisão)naCidadedeAnápolis,EstadodeGoiás,tendo 
(lnclufdo em OrdJ:lll do Dia nos termos do - Parecer .favorável, proferido em Plenário,. Relator: Senador 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) Carlos Patrocinio; elll substitu'iÇãc)à Comissão de Educação. · 

Votação. em turno único~ do Projeto de Decreto Legislalivo -16--
n" JO. de 1994 (n' 297/93. na Câmara do~ Deputados), que aprova PROJE10 DEDECRE1D LEGISLATIVO N"23, DE 1994 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇAO Pe. URBANO THJE. (Em regjme de urgência; nos termos. do , 
SEN para executar serviço de radiodifusão sonora e·m freqüência .art. TIS, ym, dç ~~~-In~mo.) .. 
modulada. com fms exclusivamente educativos, na Cidade de 
Novo Hamburgo. Estado do Rio Grande do Sul, tendo Nota~, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenári~ em -substitui- no 23, de 1994 (no 327/93; na Câmaia dos D~tados), que-aprO_ya 
ção à ComisSão de Educação. _ · o ato que renova a concessão outorgada à RADIO MONT ANHES 

- lo pronunciamento: Relator: Senador João França, ra:vo- DE BOTELHOS LIDA. para explorar setviço de radiodifusão so-
:ráv.:::l ao projeto; · __ nora. em o~da média na Cidade de Botelhos., Estado de Minas Ge-

- 2° pror~unciamento: Relator. Senador Meim Filho. pela rais, tendo c : • , ... - • • ~ • • • 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. Pare.cer favorável. .proferidq em Plen~o:. ~elator: Senador 
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação. 

-12- . ' .. ' . ' 
PROJE1D DE DECRE10 LEGISLATIVO N° 11, DE 1994 · · · · -17~ · · · · · · · · · -

(Inclufdo em Ol;:dem do Dia nos termos ,jo PRóJEío DE DI;CRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) . CEtn.regil1le !1e.urgência;l]OS t~os do · · 

art. 375, VIII. do Regim<;nto.lll\eri)O) . .- _ , _ · 
Votação, em b.lmo único, -do Projeto de TieCret9 Legislativo 

n° 11. de: 1994 (n° 265/93. na Câmara dos Deputados). que aprova Votação, etn'tumo único. do Projeto de Decreto Le"gisiativo·no 
o ato que renova a permissão Ótltorgada à S.A. RÁDIO VERDES 24, de 1994-(n' 328/93, ilà Câmaia_!!os Depútados), que aprov~ o ato 
MARES. para explorar serviço de radiodifusão sonora _em i're- qoeootorgapermissãoàFUNDAÇAODEENSINOSUPERIORDO 
qüê11cia modulada na Cidade de Fortaleza. Estado do Ceará, tendo V ALE DO SAPUC.AÍ para executar- serviço de radiodifusão 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador sonora em freqüência modUlada, com . f'ms exclusiv.amente 
Dirceu Cameiro. em substituição à Comissão de EdQcação·. educativos, na cidade de Pouso Alegre, psta~o de M~s Ge-

rais, tendo _ ·~ · · · · · · 
-13- Parecer .favorável. proferido em. Plenário, Relatar: Senador 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N~ 12, DE _1994 Lucidio ~ort0!a, ~m substitUição à Comissão de Educação. 
(Inclufdo em Ordem do Dla no~_tfuirõs do ·• . _ · .

4
g_ .. _ .. . . . 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) PROJE1D DEDECRE1D LEGISLA'TfÍTONo 62, De l9jl3 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' (lndufdo em Ordem do Dia, nos· termos. do: , .. 

12. de 1994 (n' 319/93. na Càmarados Depoíados), que aprova o ato ait. 375,VIII, do Regimentó Intemo) 
que m1torga pennissão à FUNDAÇÃO CUL 1VRAL CRUZEIRO 
DO SUL para exCOJtar serviço de racliodifusãci sóriOra em fj:eqúência Discussão, ein turno úD.ico. do Projeto de Decreto Legislati-
modulada na cidade de Sorocaba. Estado de São Paulo. tendo vo n' 62. .d<: 1~3, (n~ 26~/93. nà ~- dos Deputados), que 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário. Relator: SeDá.- aP!ova· o ato que renOva a con_cessão ~ada à S"OCIEDADE 
dor Mcira Filho. em substituição à Comissão Qe Edu~~o:_ _ RADIO vn..:A REAL LIDA .• para explorar serviço de nuiiodifu-

. 1° pronunciamento: favorável ao projeto; -são soti.orit ei:ri Onda média na cidade de Ct:iiabá, Estado de Mato 
- 2° pronu•1cizmcnto: pela regularidade dos atos e procedi- GrosSO. (Dependendo de parecer <la_ ComiSsão de Ech,Jcação). 

mcnios (..·_onccmcntr.s à proposição. _ . --19- . . _ 

-14- PROJE10 DE DECRE1D LEGISLATIVO N"64, DE 1993 
PROJETO DE DECRE10 LEGISLATIVON' 18. DE 1994 (Em regim~ de urgência, nos termos do_ 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII. do Regimento Interno) 
art. 375,_ VIII. do Regimento Triterilõ) Discussão, em turno único; do Projeto de Decreto Legislati=. 

Votação. em tu.mo único, do PTojeiCICIC--DeCreto- Lei;isla- vo D0 64. de 1993 (n° 275193. na Câmara dos Deputados), que 
· ri\.'n n<> 18. de 1994 (n° 252/93, nã. Câ.rÍlara doS Dej5'útádos), que aprova o ato que renOva a: cOiK:essão outorgada à SOCIEDADE 
.aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO RÁDIO EMISSORA PARANAENSE SIA para explorar serviço 
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviÇO de radiodifusão so· de radiodifusão de sons e imagens (televisão). na Cidade de Lon-
nora em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocan- drina. Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
tins.tcndo Educação} _-_ -·- ' -. 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Sen2.dÕr _24}-. 

Carlos Patrocínio. em substituição à Contissão de Educação. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'69, DE 1993 ·• 
-15-- · (Incluído em üidem do Dia nos_ termos do 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 1_9, DE 1994 art. 375, VIII, da Regimento Interno) 
(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos do - Discussão: ~ Íu~o único, do Projeto <k oecreto Legislati-

an. 375. vm. do Regimento Interno) VO n' 69. de 1993 (n' 313/93. na Cânpra dos Depoíados), que 
Votaç-ão. cm turno único, do Projeto de De-.:ret9 Legisla· aprova o ato que outorga pemüssão à RADIO MARIANA LIDA. 

ti\·c n° 19. de 1994 (n° 254/93. na Câmara dos Deputa4os). <}ue para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüêO:cia mcxlu
apnwa o ato 4uc renova a concessão outorgada à TV TOCAN- Iadã na cidade de Mã!la-na:-Estado de Minas Geriís. (Dependendo 
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de parecer da Comissão de·Educação) 

-21- . . 
PROJEI'O DE DECRETO lEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Disrussio, em lumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 8, de 1994 (n"303/93, na amam dos Ilep!tados), que aprova o ato 
que renova a pennissio outa'gada A RÁDIO a.JLTURA DE PAULO 
AFONSO LIDA., pam expkrar serviço de mdiodifusão SODOEa em 
freqüência moc!n!ada na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia 
(Dependendo de parecer da Çomissãode Educação) 

-22-
PROJEIDDEDOCRETOI.EGISLATIVON"2o,DE1994 

(Jnc1uido em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VITI, do Regimento Interno) 

Disrussão, em tumo únioo, do Projeto de Decreto Legislai;. 
vo n• 20, de 1994 (n" 26(;/93, na Cimaia dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a ~ oolotgada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSAO LIDA.. atnalmeme denominada 
REDEFÊNIX DE COMUNICAÇÃO LIDA. para exp1mar servi
ço de :tadiodifusão sonom em freqüência modulada na Cidade de 
São José dos Pinhais, Es1aifo do Par.má. (Dependendo de parecer 
da Comis:;ão de Educação) 

. -23-
PROJEID DEDOCRETOI.EGISLATIVO N"21, DE 1994 

(Jncluido em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VITI, do Regimento Interno) 

Disrussão, em tumo \fuico, do Projeto de Dea'eto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n" 292193, na Cimaia dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a petmissão da fM RADIO INDE
PENDENTE DE ARCOVERDE LIDA~ para explorar serviço de 
:tadiodifusão sooora em freqüência modulada na Cidade de Azoo.. 
verde, ijstado de Pemambnco. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-24-
PROIEm DE DOCRETO lEGISLATIVO N"26, DE 1994 

(Jncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, parágrafo ánico, do Regimento Interno) 

Disrussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 26, de 1994 (n" 344193, na Cimaia dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS DOU
RADOS FM LTDA. pam explorar servi<;<> de mdiodifusão sonom 
em freqüência modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Pa
mná. (Dependendo de pareoerda Comissão de Educação) 

-25· 
· .PROJEID DE DOCRETO lEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(Jncluido em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VITI, do Regimento Interno) 

Disrussão, em tumo únieo, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n" 296/93, na Cimaia dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SERRA NEGRA 
FM LIDA.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fi:e
qüência modulada na Cidade õe Alterosa. Estado de Minas Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-26-
PROIEID DE DOCREID lEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Jncluldo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 45~ de 1994 (n° 222/92, na Câmm:a dos Deputados), que =tprova 
o texro do Aoxdo Ortográfico da Ungua Portuguesa 1Ssinado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relata:: Senador 
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações Exte· 
riores e Defesa NacionaL 

-27-
PROJEID DERESOWÇÃO N° 3, DE 1994- CN 

(Em regime de urgência, nos termos do ' 
art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

Disrussão~ em tilmo ÚllÍ.oo, do Projeto de Resolução D0 3. de 
1_994- CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comis
são Parlamentar Conjunta do Mercos:ul. (Dependendo de pãrecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

-28-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 122, DE 1993 

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

(framitmdo em conjunto com o 
Projeto de Resolução n° 94, de 1994) 

Disrussão, em tumo único, do Projeto de Resolução n° 122, 
de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

-2!J- -
PROJETO DE REsOWÇÃO N" 94, DE.l994 -

(Em regime de urgéncia nos termos do 
art. 336, nc", do Regimento Interno) 

(framitando em con.fnto com o 
Projeto de Resolução n 122, de 1993) 

Discussão. ~ ~ único. do Projeto de Resolução n° 94,_ 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi-
mOlllO Interno do Senado Federa4 transfonrumdo a Comissão de 
Educação em Comissão de EducaÇãõ. Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição. Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

-30-
0FÍCIO N" Sm, DE 1994 

(Em regime de urgêl)cia, nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

Ofício n• snz. de 1994, do Sellhor Presideme do Banco 
-Central, encaminhaMo ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Lettas 
Fmanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFfP, destina
das à liquidação de preeatérios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissi.o de Assuntos Econômicos) 

-31-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N° 13, DE 1991- COMPLEMENTAR 
Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n° 

13, do 1991-Complementar(n"223/90- Complementar, na Casa 
de origem), que regulamenta o § 2" do art. 171 da ConstitUição Fe
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provis6rias previstas no art. 62 da Constituição Federal e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres, sobn"s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania,. 1° pronuncia .. 

mento: favoráv-el ao Projeto. com as Emendas de n°s 1 a 4- CCJ, 
que apresenta; zo pronunciamento: contrário ãs Emendas de n% 5 
a 17, de Plenário. 
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-32-

PROJETO DELE! DA CÂMARA 
W 125. DE 1991-COMPLEMENTAR 

(Inchlfdo em Ordem do Dia nos teunos do 
. ·an. 172. I, do Regimento Interno) 

. Votação, em rumo único, do Projeto de Lei _da Câmara D0 

125, de !991 - Complementar (n• 60/89-Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o funciona
lismo público, na fotma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator. Senador Meira Fifuo, 
1° pronunCiamento: favorável ao Projeto; 2° pronunciamento: 
favorável à emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas pe-
rante a. Comissão) --

-33-
PROJETO DE LEI DO SENADO. 

N° 27. DE 1991- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
27, de 199! - Cori:J.plementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a cobmnça de juros ~ mãximós, e dá outr.ts 
providências, tendo __ _ 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

-34-
REQUERIMENTO N° 484, DE 1994 

Votação, eni turno único, do Requerimento n° 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, soliCitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Presidente e do SecretáriO do Coriselho Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxias e Doutor Herbert de Souza (Betinho], para 
prestar, perante o Plenário do Senado Federal. esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, espe<:ialmente nas 
regiões mais pobres, e ·apresentar as sugestões e medidas que o ór
gão proporá ao Senhor Presidente da República, com yistas ã. en
frentar tãO grave questão. 

-35-
REQUERIMENTO N" 858, DE 1994 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n° 858, de 1994, 
do Senador Eduan;lo Suplicy, solicitando, nOs term.Os regimentais. 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 95, 
de 1991. de sua autoria, que dispõe sobre a divulgação dos princi
pais devedores junto à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério 
do Trabalho e Previdência Social e Caixa Econômicii Federnl e dá 

· -OUtras providências. 
-36-

REQUERIMENTO N" 860, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 860, de 1994, 
do Senador Eduardo 'Suplicy. solicitando, nos termos regimentais. 
a inclusão em Ordem·do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 349, 
de 1991. de sua autoria, que extingue disposições legais que asse-
bTUram a prisão .especial. -

-37-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 151,DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos_tel'!l)o$ do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

Discuso:;ão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n° 
151. de 1992 (n° 1 r-.;2, na Casa de origem), que dispô.~ sobre a ex-

tinção da conttibuição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Ttabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n• 5.452, de 1°demaio de 1943 e dáootras providências, tendo 

Parecec proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy. favorável ao Projeto, com emend.aS n% 1 e ~ que apre
senta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais • 

(Dependendo da parecer sobre a emenda n• 3, de Plenário) 

. -3S-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 83, DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia nos teunos do 
art. 172, II, ''b", do Regimento Interno) 

Discussão. em tumo único~ do Projeto de Lei do Senado n° 
83, da 1994. de autoria do Senador José Eduaroo, que prorroga a 
vigência da Lei n• 8.199, de 28 de junho de 1991, revigorada pela 
Lei n• 8.843. de !O de janeiro de 1994. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômioos) 

- -39-
EMENDA DACAMARA AO PR()fflTO DELE! 

DO SENADO N" 30, DE 1991 
(Incluldo em Ordem do Dia nos teunos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 

(N" 3.100m, naquela Casa), de autoria do Senador Mauri
cio Corrêa., que reguhmenta a profissão -de ortoptista e dã. oub:as 
providências. (Dependendo de pare=: da Comissão de Assuntos 
Sociais) . 

-40-
PROJEIO DE I,.EI DA CÂMARA N" 248, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do 
·- art. 172, I, do Regimento Interno) 

to~• 4.332, de 1993, na Casa de origem, que regulamenta o § 
3• do art. 8• do Ato das Disposições CoDstitucionais Transitórias, 
dispondo sobre a reparação de natureza econômica. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Econôoricos) 

-41-
PROJETO DE LEI DO SENADO No 73, DE 1991 

(Incluído ~m Ordem do Diá nos terinos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda pare bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneraçãO ·ae estudantes em estágio para complemen
tação de estudos univerSitários. (Dependendo de parecer da 
Comissãç> de Assuntos ;Econô~cos) 

-42-

MENSAGEM N"314,DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(l.riclu!do em oidem do Dia nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discos~ em turno único, do Parecer n° 237, de 1994. da 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 314, de 1994 (n• 899/94, na <>dgem), de 24 de outubro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
·deliberação do Senado a escolha do Senhor VALDIR RIGHET
TO. para exercer o cargo de tvfinistro Togado do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência vai e~cerrar os trabalhos, designando 
para a sessão-extraOrdinária, a realizar-se boje, às 19bl0min, a 
seguinte 
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ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 88, DE 1994 
(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do 

art- 169, parágrnfo único, in rme do Regimento Interno 
De autoria do Seuado< Jacques Silva e outros Senhores Se

nadores, que concede, na fonna do art- 48, inciso vm, da CoDSti
tuição Feder.~], anistia aos candidatos às eleições de 1994, 
processados ou condenados com fundamento na legislação eleito
I3lemvigor. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição Justi
ça e Cidadania) 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO W 90, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
an. 169~ parágrafo único, in fine, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Ney Mar.mhão, que acresoenta dis
positivo ao Código Eleitoral.: a fim_ de permitir a ação rescisória 
em c '!.SOS de inelegs.'bilidades. 

(Dependendo de parecer "" Cotuissão de cOnstituição, Jus
tiça e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está """""da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh42min) 

Ata da 186a Sessão, em 7 de dezembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Levy Dia$ 

ÀS 19 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo- Albano Franoo- A1exaDdre Costa- Al
li:edo Campos- Altuir Gabriel- A!uízio Bezerra - Atuir Lando -
All!oiiio Mariz- Aureo Mello- Ottlos De'Carli- Ottlos Patrocí
nio - César Dias - Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jocge -
Din:eu Carneiro - Eduaido Suplicy- EpMcio Cafeteira - Esperi
dião Amin - FlaviaDo Melo - Garibaldi Alves Filho - Gilberto 
Miranda- Guilhem>.e Palmeira- Hugo Napoleão.:.. Humberto Lu
cena - Hydekel Freitas - !Iapuan Costa Júnior - Jacques Silva -
JatbasPassarinho- João ca!moo- João FlllllÇ'l-João Rocha- Joa
quim Beato- Jõnioe Tristão- Josap.at Marinho- José Eduardo.
José Fogaça- José.Paulo Biso!- José Richa- Júlio Campos - Júnia 
Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias - Lairem
belg Nunes Rocha- Loorlval Baptista- Lucldio Pottella- !>.:..W.-ueto 
deLavor-M&t:io!..a=da-MarooMaciel-MaducePinto-Mam!
cio Con-êa- Mwro B.,..,.;oo.- Meita Fllho- Moisés Abrllo- Na
bo< JúDior - Nelson Carneiro - Ney Maxanhão - Odacir Soares -
Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi- Raimundo Lira- Regi
naldo Duarte- Ronaldo Aragão- Ronan Tito - Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A lista de presença 
arusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. · 

. -
Sob a pro~ de Deus, iniciamos oo§sos trabalhos. 
Sobre a mesa projeto cp>e será lido pelo Sr.J• Secretário • 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 93, DE 1994 

D-'. nova redação aos arts. 1° e "P da Lei o0 

8.727, de 5 de novembro de 1993, e prorroga o prazo 
previsto em S<U ~ 15. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.l•Ftca jÍiottogado para 28 de fevereiro de 1995 opta

zo previsto no art.lS,daLein•8.727, de 5 de novembro de 1993. 
Parágnúo único. Aos Estados, aos Município~ bem como 

as suas autaxquias, fundações públicas e empresas das quais dete
nham direta ou indiretamente o controle acionãrio, ficam aSsegura
das as diretrizes, normas e demais condições (mancei:tas dermidas 

pela Lei n• 8.727/93, desde que a celebração dos contratos de con
solidação e reescalonamento de suas dívidas junto ii União ocor-
ram no prazo estabelecido no caput deste artigo. - -

Art. 2°0s "arts. l 0 e ?O da Lei n° 8.727. de 1993, pasSa a vi
gOrar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o Serão refmanciados pela União, noS- ter:.. 
mos. ..:e-.sta lei. os saldos' devedores existentes em 30 de 
outubro de 1994, inclusive as parcelas vencidas, obser
vado o disposto no art. 7", de todas as operações de cré
dito intemo cartroladas até 30 de setembro de 1991, 
junto a órgãos e ..itidades controlados "-eta ou indireta
mente peia União, de ~nsabilida~ Jos Estados, do 
Distrito Federal e dos ·Municípios, bem como de suas 
autaxquias, fundações públicas e empresas das quais de
tenham diret.a ou indiret.amente o controle acicmár.io, ain
ci.a que tenham sido posteriOl'lllellte rep1ctuadas. 

§ r·------·-·---------··-··-------
§ 2" ----·--·--··----------·------
§ 3·------------------------------
§ 4° Os saldos devedores iniciais previstos no ca

put deste artigo~ -rão calculados_çom at»alização mone
tária pro rata ci<e ah!i 30 de outubro de 1994 e de acjXdo 
com as condições e encargos fmanceiros previstos nos 
contratos originais. 

§ s• Dos saldos devedores iniciais po<leclo ser de
duzidos os ctéditos líquidos e oertoo decot:rentes de opeta
ções de aédito cootrat•dos a!é 30 de setembro de 1991, 
atnalizadm pro rata die até 30 de outubro de 199~ que OS 
Estados, o Distrito Federal e os Mnniápios, suas autar
quias, fundações públicas e empresas dos quais detenham 
direla ou indiretamente o cootrole acionário temam cootta 
órgãos e entidades cootrolados direla ou indiretamente pela 
União, exceto em relação ao Fundo de Compensação de 
Variações Salariais- FCVS,e desde que a respectiva docu
mentação seja apresentada no prazo máximo de trinta dias 
após a publicação desta lei 

§ 6·---··---------------·---------· 
§ 7" Os saldos devedores llquidos a serem refi

nanciados seriio atualizados de 30 de oulllbro de 1994, 
até o primeiro dia do mês de assinatma dos respectivos 



8438 Quinta-feira 8 DIÁRIO Db CoNGREsSO NACIONAL (Seçãoll) Dezembro de 1994 
contratos, pro rata die, de acordo com. as condições e 
encargos fmanceiros previstos nos cont.Iatos originais. 

§ 8• -··-··----·-··-·-··-·-·---~-----··--
§ 9·-·-··-··-··-··---··-··-·· ·-··--·-·· 
§ 10--·-··-··-··-·-··--··-··--·--·---·-§ 11 .......................................... _, ____________ _ 
"Art. 7• Como condição prévia à celebração dos 

contratos: de refinanciamento previstos nesta lei. os Esta
dos. o Distrito Fedexal e os Municípios. suas autarquias, 
fundações públicas e empresas das quais detenham <Jire.. 
ta ou indiretamente o controle acionário, deverão estar 
adimplentes com todas as parcelas e encargos fl1lllllcei
ros relativos aos contratos passíveis_ de refmánciarnento, 
vencidos entre 30 de outubro de 1994 e o último dia do 
mês anterior ao da ass:inat:uxa do contrato de refmancia
mento. § 1• .............. ________________________ . 

§ 2" ___ ._ ........ -·----------·-·-----------
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
A Lei n• 8.7ZI, de 1993, estabeleceu as diretrizes paill a 

consolidação e o reescalonamento pela União, de dívidas int~s 
das adminislnlções.direta e indireta dos Estados, do Distrito Fede
rale dos Municípios. 

Ela foi a resultante de um amplo acordo :intergovernamental 
no sentido de promover o tão necessário ajuste das finanças públi
cas no País, no qual importância vital ãssume a normalização dos 
fluxos de pagamentos entre os vários níveis da administração pú
blica e a conseqUente normalidade de suas capacidades de endivi
damento. 

Todavia, em seu art. 15, a referida lei estipulou um prazo 
para que os contxatos de ref'manciamento dela resultantes fossem 
celebrados. prnzo este que expiroo em S de agosto do corrente ano. 

Ocorre que para uma série de Municípios, ~atrasos nos 
procedimentos administraúvos e legais necessários e prévios â ce
lebtação dos conttatos, ainda não foi possível aderir às condições 
ali estipuladas. 

Em decorrência deste atraso, necessário se faz também 
prorrogar os prazos referentes aos saldÔs devedores a serem refi
nanciados, pois, do contrário, estaxá inviab~ a possibilidade 
de vários municípios brasileiros aderirem a esse acordo. 

O projeto de lei que ora apresentamos busca tão-somente 
tomar possível que essas entidades pllblicas também tenham aces
so ao rermanciamento de dívidas pretendido pela Lei n° 8.727/93, 
e, em conseqüência. assegura-se maior eficácia à_ ~dac;le fi-
_nanceira entre essa.s: administrações públicas. . 

Não se prevê, ade!ruUs, qualquer ahetação de condições e 
'exigências ali defmidas. Dessa fmma, mantém-se inahexados as 
dívidas a serem fmanciadas, seus custos fmanceiros e prazos a se
rem aplicados nos refmanciamentos Celebcidõs a partir da vigência 
desta lei. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994.- Senador Juta-
hy Magalhães. . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O projeto lido será 
publicado e remetido às comiSSões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos _que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-
cretário. · · · -

São lidos os seguintes 

REQUER1MENTO DE INFORMAÇÕES N• 965 DE 1994 

Requeiro, nos termos dos arts. 50 da Coostiiuição Fedetal e 
215 a 217 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so!ici-

tadas ao ExcelentíssimO Senhor Ministro de Estado' 'da Aeronáuti
ca., as 20 questões formuladas em anexo. 

JustificaçãO · 
As informações ora solicitadas fazem..se necessãrias _paxa a ins

'tri!ÇãO das Mensagens n"s 353, 354, 355, 356 e 357, tod3S de 1994, 
que têm por objeto o pedido de autorização, a esta Casa, de ope!3ÇÕes 
de aédito destinadas a implementação do Projeto Sivam. 

Em obse<Vância às noimas regimentais pertinenres, e tendo 
em vista o caxáter est:mtégico do Projeto, que en.volve a própria se
gurança nackmal,. registre-se que C10Come:ntação a sereDcaminhada 
ao autor do presente Requerimento, e bem assim as respostas a ele 
ernlereçadas. teriio por parte deste parlamelllar os b:atamentos con
fidencial e sigilosos na forma da lei. 

Sala da Sessões, 7 de dezembro de 1994.- Senador Gilber
to Miranda Batista_ 

A- USOS DO PROGRAMA SNAM 

Questão n°l 
Com base na exposição feita pelo Brig. Oliveira na audiên

cia de 29-11-94 no Senado. compreendemos que o Sivam foi con
cebido pata satisfazer três necessidades básicas da Região: 

(a) Controle do tráfego aéreo (A TC). 

(b) Controle de atividades ilícitas (droga, contrabando, võos 
clandestinos e atos hostis). 

(c) Proteção ambiental. 
FavorinfOJID.ar ao Relatot-, por escrito, como os equipamentos ota ad
quírldos se distn'buem, em valor. entre essas necessidades 

Questãon°2 
Com relação ao cootro!e do espaço aéreo efetuado pelo subsis

tema AEW e pelos aviões de tele escuta (estação aéreas móveis), pe
dimos encaminhar ao Relatar nas infonnações abaixo solicitadas que 
pennitirnD melhor avaliar a eficácia real que se pode espentr desse 
subsistema, oom relação aos seguint<s aspectos: 

- área. em km2, coberta pelo subsistema (AEW e pelos 
aviões de telescuta. 

- expectativa do número de hOiaS por dia em que o subsis
tema deverá estar operacional 

- aptirude para detecção de pequenos aviões em vôo baixo, 
na solução escoibida com utilização de aviões AEW. 

- qual o raio de alcance dos aviões AEW quando em opera
ção? 

- quàJ. a quantidade de aviões AEW operando hoje em dia 
em outros países e desde quando. 

(*) Pedir cópia do estudo feito para instruir o pedido de fiDancia
mento do Sivam. ao Ex.im.bank 

Questão D0 3 · · 
3.1. Qual a eflciência dos I1ldares fixo. civis ou militares, na 

detecção do tráfego-ilícito? . 
3.2. Qual a função dos radares móveis militares? 
33. Como serão eles transportados de um sitio a outro na 

.Amazônia? 
3.4 Os locais onde tais radares permanecerão, mesmo tem

pooníamente, serão objeto de medidas de proteção·colitra ativida
des de destruição? 

35. Quais os rostos anUais estimados da proteção dos rada
res móveis contra atividades de destruição? 

Questão D0 4 
. Quais os meios. disponívt:is Ou programados. de intetven-

ção imediata contra as atividades ilícitas ou hostis, uma vez detec
tadas pelo sistema? 

-----· ··-· .~· ----
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B-FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SN AM Lélio Lobo no início de sua exposição de 29-11- (pg. CC3) 

Questão n'S 
Solicito encaminhar, quais os custos anuais estimados para 

as seguintes atividades do Sivam: 
- centros de operação de Manaus, Porto Velho, Belém e 

Brasilia. . . 

- opetação dos taderes fiXos 
- opetação dos racleres móveis 
-operação dos aviões de teleconttôle e de telecletecção 
- manntenção dos equipamentos adquiridos de modo a 

mantê-los em condições operacionais.. - · ' 
- compra de imagens de satélite (Spot, Landsat)? 

Questão n' 6 . 
Favor fornecer. por escrito. ao Relator u_ni descrição do pla

no de mobilização de recursos ~umanos para a operação e niahu.: 
tenção do Sivam, indicando: 

6.1 QUaiS 0:S recursos humanos. qualitativos e quantitativos 
previstos para operar-e maDier o Siva_m? --

6.2 A operação e manutenção do Sistema seiá feit.ã. com o 
efetivo atualmente existente ou está prevista a ampliaçãO dos qua-
dros de operadàres? . 

63 Quais as facilidides que serão postas· à disposição dos 
especialistas nos locais de trabalho de f~ a fixá-.los na área. Fo
ram considerados os custos de infra- estrutura para- garantir uiilit 
conrlição de vida compatíVel com o nível de operadores com ares
ponsabilidade necessãria para um Sistema tão SofiSticado? 

6.4 Enviar e6pia da proposta da Raytheon para analisar se 
era exigido Nota Promissória e Registro: 

65 Cópia da última n:iinuta (3•) do contrato comercial e 
seus respectivos anexos; 

6.6. Cópia da proposta da Thomson que exige US$550 mi
lhões de emissão de títulos para cobrir os custos no Brasil: 

Questão n° pi _ _ _ _ __ _ 
Os sistemas Dacta I. ll e III. em opernçtcf"sitiSfatória há vá

rios anos, tiveram grande parte de seus custos de implantação 
amortizados através das taxas cobradas dos usuários dos serviços 
aeroportuários sendo, portanto, parciahnente autofmanciáveis. 

Qual a expectativa de retorno do investimento a ser realiza
do na implantação do Sivam decorrente de sua utilização por aero
naves civis .que trafegam na Região cobenâ pélo ·sistema? Qual a 
fonte e a origem dos recursos previstos para cobrir a parcela não 
amortizável do Sivan em sua:s diversas fases? 

Questão D0 8 
Na resposta dada pelo Brig. Lélio Viana Lobo ao Sen. Su

plicy. anotei que está prevista a instalação de 19 radares no Sivam 
enquanto que o conjunto dos Dactajá instalados possuem &6 rada-

.• res; estes números são gritantemente desequilibrados tendo_ em 
vista que a superfície a ser controlada na Amazônia é equivalente 
senão maior do que aquela coberta pelos atuais O acta. Se levarmos 
em consíderação que o controle do espaço aéreo é assegurado ape
nas por uma pane ãesses radares já que no conjunto de radares 
existentes estão fuduídas unidades de controle de aproximação de 
aeroportos. radares de uso metereol6gico, etc •.. pergunto:· 

8.1~ Qual a quantidade de radares destinados ao controle do 
espaço aéieo nos 3 Daclas existentes e no Sivam? Qual a área co
berta por esses radares no conjunto dos O actas _e no _Sivam? Qu~l a 
% da área de vigilância dos Dactas que está efeiivai:nente coberta 
pelos Iadares do controle dos espaço aéreo e qual a % correspon
dente no Sivam. 

Comentário: Esclarecer se a resposta leva em conta os radares 
transfeiidos do Dacta pata a região arnazônica mencionaclo" pelo Brig. 

8.2 Existe uiila preVisão de aquisiçãO de outros radares para 
controle do espaço aéreo afim de ampliar o nível de cobertura na 
região? 

Questão n°9 
9.1 Conforme exposto pelo Brig. Oliveira (pg. CC-11 e CC-

12). o caráter multidisciplinar do Sivam permite o usõ de suas in
formações por diversos 6rgã.oS govemainentais; assim, como está 
sendo cogitado a repartição mçamentária dos custos de operação e 
manutençã"o entre os diversos 6rgãós envolvidos. 

9.2 Como se distribuitão, entre os ministérios envolvidos, as 
funções e responsabilidades de opetação das atividades do Sivam? 

93 Como se efetuará a coordenação entre os váijos 9rgãos 
envolvidos? A_ que Ministério caberá. a responsabilidade pelo con
junto das operações? 

9.4 Está prevista .a criação de mn óigão para o exetclcio 
dessa coordenação? __ . 

· ·C- CONSEQÜÊNCIAS INDUSTRIAIS E TECNOLÓGICAS .. 
DO SIV AMP ARA O BRASIL 

Questão n° 10 
10.1 Qual setá a exala função da empresa integradora brasi

leira? Séndo a empresa integradora uma organização privada"-'·'' 
pode -vir a se tomar insolvente. ser vendida. encerrar suas ativiela
des, etc. •• ; quais as precauções tomadas para preservar toda ou par
te da tecnologia abSOlVida nos órgãos governamentais envolvidos 
com: o projeto? 

. . 10-2 Está previstà, a parucipação da Esca em alguma tarefa 
operacional, dentre as previstas para operar o Sivam em sua parte 
não militar? 

Escolhas tecnológicas do Sivam 

QueStãO D 0 11 
·11.1 Considerando que o siStema a ser implantado na Ama

zôriia será operado praticamente nos últimos anos do Século XX e 
inicio do século XXI. como está sendo cogitada a introdução no 
controle do tráfego aéreo brasileiro em geral e na Amazônia em 
particular, das novas tecnologias decommtes do desenvolvimento 
e da implantação, já em curso pelos Estados Unidos e pelos países 
da bacia do Pacifico, do chamado sistema FANS (Fature Air Navi
gation Systems), cuja licitação, para o prognnna W.A.A.S (Wide 
Area Augmenta.tion System), com c:; mesmos consórcioS pré-qua
lificados para o Sivam. está em fase de julgamento e deverá ser ad
judicado no início do ano próximO; estimativas divulgadas pela 
impreosa pennite eStimar que os equipamentos necessários- pãra 
todo o controle aéreo dos Eslados Unidos illi.o ~ll.i.af14Ssará 500 mi
lhões de dólares? 

11-2 Que uso poderia fazer o Brasil da disponibilidade gra
tuita de satélite GPS (Ground Positioning System) para controle 
civil de aeronaves. mediante sistemas de aparente baixo custo 
.como o W.A.A.S .. que desloca para a aviação comercial os inves
timentos de equipamento de controle da posição de suas aerona
ves. o que permitiria: à Nação deslocar maiores investimentos para 
o controle de atividades ilícitas e para as atividades de defesa aérea 
propriamente dita? 

E- CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO 

Questão D0 12 
_ Na exposição feita. pelo Brig. Oliveira. inctei (pg. CC-17) 

que os consórcios pré-qualificados deveriam oferecer um financia
mento para a totalidade do projeto com 20 ariOs de prazo total para 
amortização,-incluindo 8 anos. de carência. Considerando que essa 
exigência- justificada do ponto de vist~ .do if:lteressc nacional-
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deve ter limitado o número de participantes ímais, o que conduziu 
a comissão de julgamento a aceitar a redução do prazo total de 
amortização para 18 anos? 

As mensagens chegadas ao Senado most:r;am que apenas 
72% do crédito tem praro de amortização de 18 anos; o saldo de 
operação tem esse ptaZO reduzido par.a 10 anos. 

Questão n• 13 
13.1 Da leitura da documentação que &..:Ompanba as Mensa

gens encamiDhadas ao Senado Federal, das respostas aos quesitos 
fomrulados na reunião da Comissão de Economia de 29 de no
vembro último. e dos esclarecimentos dados pelo Brigadeiro Oli
veira dunmt.e a reunião; deduz-se que a pioposta do consórcio 
vencedor totalizou US$1.178.0<X>.OOO dentro dO qual se encontram 
os fornecimentos importados e nacionais do -Col:isórcio. No valor
financiado estão incluídos os montantes correspondenteS aos juros 
intercalares e comissões de risco. Deduzindo as parcelas de juros e 
comissões de riscos incluídas nas 5 Mensagens recebidas, encon
tramos um valor de US$!.395.000; há, portanto, uma parcela de 
crédito de aproximadamente US$217.000.000 que nãó co=pon
de a fornecimentos do consórcio. Recordamos que o Alm. Mário 
César Flores ao comentar o pedido de informações que encami
nhei através do Senador João Rocha, durante a audiência de '19-11, 
mencionou que existiliã.m serviços de olii.S-CiViS- VIDCU.ladas ao 
projeto mas que ainda não estavam contratadas.l)estfuam-se esses 
US$217 .000.000 a cobertura dessas despésas? Neste caso, como 
se realizará o saque desses recursos-e qual a cadência prevista para 
a realização dessas despesas? 

13.2 Que porcentagem será objeto de licitação? 
13.3 O Exétcit<>'Comar -o riJ.Obilizados para as construções? 

F-GERAL 
Questão ii0 14 

Nos documentos que acompanharam as Mensagens relati
vas ao Sivam e na Exposição feita pelo Brig. MarcO AJÍtonio ·de 
Oliveiia na Reunião havida em 29-11-94 :m ComiSsão de Assun
tos Econômicos do Senado", anotamos que o Presidente da RePú-
blica. através do Decreto n° 892, após retihião em 10-8-9--3 do 
Conselho de Defesa Nacional, dispensou, com base no artigO 24, 
inciso IX da Lei D0 8.666. do regime de licitação internAcional a 
compra dos bens e serviços destinados à primeira fase do Sistema 
de Vigilância da Amazonas- SN AM 

Anotamos igualmente que os documentos da licitação fo
ram divulgados através das Embaixadas dos países com potencia
lidade para fornecer esses equipamentos. 

Na dissertação feita pelo Brig. Oliveira sobre os critérios 
adotados para o julgamento das propostas, anotamos que foram se
guidos os critérios determinados pela lei. 

Para melhor compreender o procedimento seguido nessa 
'importante e complexa licitação, solicito esclarecer: 

_ a) A Lei D0 8.666_estabelece no § 1° do art. 45, 3 modalida
des de julgamento de propostas: menor preço, melhor técnica _e 
técnica e preço. Qual dessas modalidades foi escolhida para a lici
tação do Sivam. 

Comeniário: Na pág CC-16 da Audiência di: 29-Ii ·o Brig. Oli
veira aflllllli -que foi escolhida a proposta de mellior preçO-que não 
é um critério previsto em lei. _ _ · 

h) Quais os critérios deJulgameD.to qUe foram comunicados 
às empresas participantes? 

Comentário: A Lei n° 8.666 estabelece esta obrigatoi.iedade 
c) O processo de julgamento concluiu pela qualificação téc

nica de quais participantes:? 
d) Após a análise das propostas de preço e ímanceira, qual 

a classificação fmal dos participantes qualificados? 

Comentário: O Brig. Oliveira declara que ohedeceu à Lei n° 
8.660 e que classificou 2 Grupos para a negociação fmal. Este pro
cedimento é frontalplente oposto ao_ que estabelece a Lei (incisos 
IT e ill do art. 46). E possível que se tente justificar o procedimen
to r:ela constatação de um empate; neste caso? a Lei detemrlna que 
a escolha do vencedor será feita JX'r sorteio público. 

No caso de ser admitido o procedimento de negociaÇão si
multânea com os 2 fmalistas, pode-se perguntar se foram dadas a 
ambos oportunidades simultâneas e concomitantes para a melhoria 
de suas respectivas ofertas. Pode também ser pedida a a}:lresenta
ção das posições relativas de cada proponente ao longo de cada 
etapa do processo de avaliação. 

f) O Brig. Oliveira infor:ma em sua exposição que, ap6s a 
equalização técnica das propostas apresentadas, foi composta uma 
proposta ideal com base no que havia de melhor no fomecimento 
proposto por vários dos Grupos participantes. Pedimos indicar: 

fl) Na negociaçao com os 2 Grupos fmalistas foi 
admiti~~ recomp::>sição da oferta original_na busca de 
propostas ideais articuladas em torno desses 2 Grupos? 

12) Caso as partes selecionadas nos grupos parti
cipantes para fo!IIl8.ção da proposta ideal fossem integra
das aos 2 Grupos finalistas, poderia haver alteração no 
resultado final obtido?: 

f3) Admitindo que a proposta ideal foi montada 
após a escolha da oferta vencedora.- que parles fOram in

- tegiada.S a essa oferta e de que Grupo fornecedor origi
nal foi feita esta escolha; quanto representa em % cada 
uma dessas partes na proposta ideal fmaL 

f4) Como foi reconiposto o ímanciamento erigi~ 
nalmente oferecido por cada Grupo, após a integração 
dos vários fornecimentos. - -

Comentário: há uma contradição na infõililaÇão do Brig. Olivei
ra: na pág CC-16 ele afuma que a proposta ideal foi montada após 
~equalização técnica e'nã. pág CC-17 ele afU'Il1.3. que a Inclusão foi 
feita no grupo Vencedor. Na resposta ao Senador Suplicy está dito 
que parte das propostas não classificadas da Unisys e Dasa pode
riam vir a ser de interesse devido à qualidade dos produtos oferta
dos. 

Questão n° 15 
15.1 A escolha de Empresa inte;•radora se fez· de acordo 

com os critériOs-estabelecidos na Lei n° 8.666 ou essa seleção se 
enquadra em alguns casos de dispensa de licitação previstas nesta 
Lei? 

COmentário: na J>ág CC-16 o Brig. Oliveira afJ.IID.a que as razões 
de escolha da Eska constam em documentos enviados ao Senado; 
na data da audiência haviam sido encaminhadas apenas as mensa
gens c a resposta ao S~r Suplicy; esta última informa que foi 
feita consulta através de órgãos de classe de Empresas de Enge
nharia Consultiva e lista os requisitos que serviram de base pata a 
seleção da Esca. Lembramos que a Lei n° 8.666 estabelece proce
dimentos para licitações do tipo melhor técnica, entre os quais a 
definição do preço de referência para a exerução dOs serviços. 
Cabe portanto, a pergunta 2 bis abaixo. 

- 15.2 Qual o critério adotado pam calcular o valor do forne
cimento Esca e qual a fonte de recursos para seu atendiniento. 

Questão u• Í6 
16.1 Qual a iesponsaoilidedi-do Banco do .6=il agencia 

Grand Cayman perante o Eximballk no caso de não pagamento das 
parcelas de amortização. do rman~amento? -

16.2 Na exposição do Brig. Oli~eix:a a.Uota.IQ.os que_ o lança
mento de títulos do governo brasileiro no mercado internacional 
DãO erã uma operação aceitável dentro dos requisitos- básicos do 
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Edital 
Qual a diferença entre .Ssà modalidede e aquela oferecida 

pela Raytheon e Vendor's Trust na qual o governo brasileiro emite 
Notas Promissórias que podem ser negociadas no mercado inter
nacional? 

Questão n° 17 
Devido aos encargos assumidos na Relatoria Geial do Orça~ 

mento 1995, não pude oomparecer à audiência realiasda no Sena
do em 29-11 para a exposição dos Ministros da Aeronáutica e da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
sobre o Sivam; solicitei, entretanto ao Presidente da Comissão de 
Assuntos Econômicos Senador João Rocha que encaminhasse aos 
Ministros presentes algumas perguntas que me pareciam essen
ciais pata iDiciar o processo de exame das mensagens recebidas de 
modo que as mesmas pudessem ser estudadas e relatadas com o 
cuidado que merece assunto dessa magnitude. 

Agmdeço a presteza com que fornm atendidas minhas soli
citações e lamento não ter ainda podido me debruçar sobre os vo
lumosos dOcumentos recebidos com o tempo que é necessário para 
seu exame. Na primeira leitura que fiZ, entretanto, notei que a res
posta a meu 3° quesito? relativo a descrição do Sipam, suas etapas 
e valor e prazo da respectiva implementação, não oferece os- ele
mentos necessários para. avaliar o conjunto das intetvenções pre~ 
vistas nessa área; conSideramos essencial, para podermos aprovar 
responsavelmem.e as Mensagens ora em exame nesta Casa. conhe~ 
cetmos o montante global dos investimentos a realizar que se tor
narão pxa.tica.mente in'eversíveis a partir do início de execução do 
Sipam cuja etapa inicial entendemos ser õ proje•o_ S_ivam ora em 
apreciação. 

Questão n° 18 
QuaiS as-condições técnicas, com.éi'Ciais e fnianCeiiiiS que 

figmam no Relatório que serviu de b~ para a decisão do Exm0 

Sr. Presidente da Repíblica em 21 de julho de 1994? Quais as al
terações oconidas nessas condições durante o processo de nego
ciação? 

Que:stio n° 19 _ 
Tendo em vista a i.mportâlicla tecnológica e estratégica des

sa encomenda e as enormes somas envolvidas nessa contratação e 
suas etapas subseqüentes, quais as vantagens exigidas do consór

7 .827, de 27-9-89, especialmente quanto aos segtiintes aspectos: 
1. _observância das Direfrizes dos Ptogramas de Financia-

mento, confonne incisos I a X. do art. 3° 
2 beneficiários dos recursos e limites (art. 4°, caput e§ I") 
3. repasses a bancos estaduais (art. 9") · 
4- aplicação a juros reais de, no máximo, 8% a.a. (arL 10 a 

12); 
5. aprovação dos programas de fmanciamento e avaliação 

dos resultados pela ~ndam (art. 14, incisos I e III); 
6. prestação de contas pelo Basa (art. 15, inciso V); 
7. cópias dos Relatórios semestrais do Basa ao Conselho 

Deh"berativo <.a Sudam (art. 20) e respectivas avaliações deste ór
gão; 

8. contrataçãõ de auditoria externa para examinar o cumpri
mento das disposições constitucionais e legais sóbre o gerencia
mento do FNO (art. 20, § 2"), bem oomo cópias dos respectivos 
relatórios de Auditoria. 

9. encaminhamento do balanço auditado ao Congresso Na
cional (art. 20. § 4"). 

10. avaliação global do desenvolvimento dos setores produ
tivos da região, financiados com recursos do FNO, especialmeote 
quanto ao aumento absoluto e rela1ivo: · 

a. da produção real 
b. da renda real 
c. do emprego 
d. do número de esta'belecimentos atendidos por faixa de fi-

nanciamento, por Estado da Região 
e. adimplência/inadimplência dos empréstimos 
f. projetes concluídos, não concluídos e. em andamento 
g. da formação bruta de capital fiXada Região e por Estado. 

em decorrência dos :recuiSOS do FNO 
_ h. montante doS recursOs -à disposição do FNO e respectivas 

aplicações por categoria. por trimestre e em bases reais, a exemplo 
dos saLdos cqnvertidos à_ taxa de câmbio comercial no dia da trans~ 
ferência dos .recu-rsos pe1~ Tesouio-Nacional.- ---

i. outras informações relevantes para uma avaliação global 
doFNO. 

Brasília. 7 de dezembro de 1994.- Senador João Rocha. 

REQUERIMENTOW967,DE1994 

cio vencedor como cont:rapartida comercial para empresas brasilei~ Nos termos do disposto no § zo do art.- 50 da Constib.tição 
ras interessadas no mercado americano? A imprensa citou Federal, no iD.ciS_o_l do art. 215 e no art. 216 do Regimento Interno 
compromissos assumidos pelo governo americano de favorecer a _ do SEmado Federal requeiro ao Senhor Ministro de Estado da Fa
Embraer na licitação para a aquisição d_e um lote _de_ aeronaves do zenda as seguintes informações e esclarecimentos sobre as aplica
tipo Tucano destinadas_ ao programa Joint Primacy Aircraft Trai- ções do Fundo Constitucional de FinanCiamento do Norte- FNO e 
ning System- JPATS. Qual é a situação atual dessa licitação? do Banco da Amazônia- BASA: 
Qnal o fundament<> das noticias difundidas pela imprensa interna- 1 - Moll1allte das aplicações dos recursos do FNO, atualiza-

- clonai sobre o adiamento por 3 anos da decisão deSsa compra? do em dólares comerciais, por setor de atividade, individualizando 
· -Questão 0 o 20 cada Estado da região Norte. ano a ano, a partir de 1989 ãté o mês 

Qual o nível de envolvim!!ntO das empresas estrangeiras na de novembro de 1994; • 
concepção, projeto, instalação e opernção do Sivam; que riscos e pre- 2 - Montante dos recursos recebidos pelo FNO, ano a ano. 
cauções f= tomados para salvaguardar os aspectos de controle do a partir de 1989 e até novembro de 1994, através de ttansferências 
espaço amazônico por-outros países envolvidos nesse projeto? · coi:istitUcióDaiS átUâlizado em dólares comerciais; 

3 ...:. Montarite dos rendimentos auferidos pelo FNO_até no-
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES DO SENADO vembro de 1994, atualizado em dólares comerciais; 

N• ~.DE 1994 4-Saldos (principal e juros) atnalizados em dólares comer' 
Nos termos do § 2° do art. 50 da Constituição Federal e dos ciais, mês a mês e disponiveis Do FNO no dia 1° de cada mês no 

arts. 216 e 238 do Regimento Intemo desta Casa, requeiro sejam período de setembro de 1993 a novembrO de 1994; 
solicitadas ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Integração 5- Relação por Estado da região Ncrte das 20 (vinte) maio
Regional infon:nações relativas ao petiodo set/1989-a- noVen:i~ --- res liberações de recursos do FNO. atllalizadas em d6lares comer
bro/1994 sobre o desempenho do Conselho Dehõexativo da Supe- ciais, individualizand,o os tomadores e o montante dos recursos 
riní.endência de Desenvolvü:n_entcr da Região None (SUDAM) e do para cada um e em que ativida.de foram alocados. Relação dos 20 
Banco da Amazônia S/ A - BASA, no cumprimento da Lei n° (vinte) maiores inadimplentes, Por Estado e de forma individuali-
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zada; 
6 - Montante dos recursOs de aplic:aç:&S em financiamentos 

já retornados ao patrimônio do FNO, desde o :início das operações 
até 30-11-94, atualizado em dólares oomerciais; 

7 - Quantidade e valor de projetos aprovados, por Estado e 
rnmos de atividade, aguanlando a h"beração da 1• parcela dos re
cursos do FNO, em valores de 1° de novembro de 1994, atualiza
dos em dólares comen::ial; 

8- Montante dos recursos do FNO, que ainda não foram li
berados, decozrentes de contr.úos de fmanciamento com parcelas 
já liberadas, por Estado e ramos de atividade. em valores de 1° de _ 
novembro de 1994, alllalizados em d6lares callt,JXiais; 

9- Montante dos pedidos de financiamento ao FNO, ainda 
pendentes de estudos e análises. por Estado e ramos de atividade, 
em valores de 1° de novembro de 1994, atualizados em d6~sco-

Dezembro de !994 

26 - O Saldo de Recursos do_ FNO disponível em I o no
vembro de 1994 está aplicado em qUais _.WOdã.Iidades_ de papéis e 
porque? 

'1:1 - Qual a razão da inadimplo!ncia do Banco da AmazôDia 
Si A- BASA- junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social- BNDES? 

28- Qual o valor do débito atualizado do Banco da Amazô
nia SI A - BASA --jUnto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social- BNDES? 

29- Quais os projetes em que foram aplicados os repasses 
do Banco Nacional de Desenvo1vimento Econômico e Social -
BNDES, com os respectivos valores, tomadores e garantias? 

30 - Relação dos tomadores inadimplentes de recursos do 
Banco da Amazônia S/ A- BASA com os respectivos valores, in
fonnando os que são recursos pr6prios ou repasses e identificando 

merciais; O Estado em que esses recursos foram aplicados; 
. !O- Montante das aplicações dos recursos doFNO, porca- 31 -Relação nominal do quadro funcional do Banco da 

tegoria de empresário (Micro, Pequeno, Médio e Grande) e porEs- Amazônia S/ A- BASA -com os respectivos salários e gratifica
tado, de 1993 a 30 de novembro de 1994; alualizado em dôlares çõeselocalidadesdeloração; 
comerciais; 32- InfOI'IDai' quais são as operações com rectliSOS próprios 

11- Volume de recursos recebidos pelo Basa como gestor e ou repasses fmnados entre o Banco da Amazônia S/ A- BASA
. agente de repasse dos recursos do FNO, até novembro de 1994, Estados ~ Municípios, indicando os valores arualizados, datas das 

atualiza.do em dólares comerciais; - cootratações, vencimentos e inadimplência; 
12-Aplicações do Basa, por Estado da região Norte, reali- 33- Em quanto monta a carteira de Crédito em liquidação, 

zadas com recursos próprios e de captações, em empréstimos de com dados atualizados do Banoo da Amazônia SJA? 
curto, médio eloogo prazo, no ano de 1994-(até~ n<>Vemliro), atua- 34- Qual o volume de recursos pOOprios do Banco da Ama-
Iizadas emd61ares comerciais; - zôoia S/ A- BASA- aplicado nos últimos 2 (dois) anos, na agrj-. 

13 -Aplicações de recursos dO BãSa -Por Estado di região cultura, no comércio e na indústria? -~, 
Norte, especificando categoria de tomadores (micro, pequeno, mé- Sala das Sessões, 7 dezembro de 1994.- João Rocha. 
dio e grande empresários), mês de janeiro de 1993 a novembro de ~ REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N' 968, DE 1994 
1994, atua!izados em dólares oomerciais; 

!4 - Distribuição percentual dos empréstimos hõerados Requeiro, nos tennos dos arts. 50 da Constituição Federal e 
com recursos do Basa em 1994 até o mês de novembro de 1994, 215 a 217 do Regimeoto "Interno do Senado Federal. sejam soliciM 
nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do País; !adas ao Excelentíssimo Senhor Minisoro de Estado Cllefe da Se-

IS - Distnollição percentual das captações de todas as fon- cretaria de ASSlllllos Esb:atégicos da Presidência da República. as 
tes de recursos feitas pelo Basa por região do País (Norte, NOides- 20 questões formuladas em anexo,. 
te, Centro-Oeste, Sul e Sudeste), no ano de 1994 e até Ó mês de Justificação 
novembro de 1994, atualizados em d6lares oomen:iais; ~AS infounições ota solicitadas fazem-se Oecessárias par.t a ins-

!6 - Montante das aplicações do FNO, até novembro de trução das Mensagens n"' 353; 354, 355, 356. e 357, todas de 1994, 
199'1, Estado~porEstado, atualizado emd61ares comexciais; -que têm porobjeto o pedido de autorização, a esta Casa, de Cl!l<""ÇÕeS 

17 -Saldos de inadimplências do FNO, Estado por Estado, de Ciédito destinadas a implementação do Projeto Sivam. 
até novembro de !994, atualizado em dôlares comerciais; Em observância ãs notmaS regimentais pertinentes, e tendo 

18 - Operações com recursos do FNO com Valores supe- em vista o caráter estratégico do Projeto, que envolve a pr6pria se-
riores a US$1,000,000.00, (bum milhão -de d61ares). Estado por gurança nacional. registre-se que documentação a ser encaminhada 
Estado, no ano de 1994 até õ mês ·ae novembro, individualizando ao autor do presente requerimento, e bem. assim as respostas a ele 
qt•antidade, setor e subprograma e valor de cada operação: . endereçadas, tetão pOr parte deste parlamentar os tratamentos ·con-

19 -Agências bancárias e Postos de Servi~_ do Basa em 30 _ fidencia.l e sigiloso na fonna da lei 
de novembro de !994, Estado por Estado; Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - l)enador Gll-

20 - Planos de expansão de agências do Basa em estudo. berto Miranda Batista. 
Em caso afumativo. listagem das localidades e Estados pretendi- A_ USOS DO PROGRAMA SIV AM 
dos; 

21 - Gerências Gerais ou Superintem:lências Regionais do 
Basa por cidade/estado, com especificação de suas funções. Planos 
de abertura de novas Gerências/Superinlendências e locais preten
didos; 

22- As análises de gropostas para liberação:: de recursos do 
FNO são feitas somente na Agência Matriz de Belém do Pará? 

23 - Qual ~o limite_da alçada do Gerente e Superintendente 
do Basa para h"beração de recursos do FNO em cada praça? 

24 - Qual o limite de prazo para bl>eração de recursos do 
FNO? 

25 - Qual o prazo médio par.t análise de Proposta de Finan-
ciamento? -- -- - - - --

Questão n° 1 
Com base na exposição feita pelo Brig. Oliveira n~ _ audiên

cia de 29-11-94 no Senado, conipreendemos que o Sivam foi con
cebido para satisfazer três necessidades básicas da região: 

(a) Controle do Tráfego Aéreo (A TC). ~ 
(b) Conlrole,de atividades ilícitas (droga, contiabando, vôos 

clandestirios e atos·hostis). 
(c) Proteção ambiental. 
Favor infOrmar ao Relator, por escrito, como os equipamentOs 

ora adquiridos se distribuem. em valor, entre essas necessicL. -tac; 

Questão D0 2 : 
Cem l)'lação ao COD!lule do espaço aéreo efetuado pelo subsis-

j 
i 
' 
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tema ·AEW e pelos aviões de tele esruta (estações aéreas móveis), 
pedimos encamiDhar ao Relator as infOIIIIaÇiles abaixo solicitadas 
que peunitiJ:ão melhor avaliar a eficácia real que sé pode esperar 
desse subsistema, com relação aos seguiD!es aspectos: 

-área, em km2
, coberta pelo subsistema AEW e pelos aviõ

es de tele escuta. 
- expectativa do número de horns por dia em que o subsis

tema devotá estar operacionaL 
- atitude para detecção de pequenos- aviões em vôó baixo. 

na solução escolhida com utilização de aviões AEW. 
-qual o xaio de alcance dos aviões AEW quando em opera-

- qual a quantidade de aviões AEW operando bpje em dia 
em outros países e desde quando. 

(*) Pedrr cópia do esbldo feito para instruir o peclido de fi
nanciamento do Sivam. ao Eximbank 

Questão n°3 
3.1 Qual a efJ.Ciência âos radares fixos, civis ou militares. na 

detecção do tráfego ilícito? 
3..2 Qual a função dos radares móveis militares? 
33. Como serão eles transportados de um síti9 a outro ~ 

Amazônia? . 
3A. Os locais onde tais radares permanecerão, mesmo tem

potariamente, serão objeto de medidas de proteção contia ativida
des de destruição? 

3.5. Quais os custos anuais estimados da proteção dos nida
res m6veis contra atividades de destruição? 

Questãon"4 
Quais os meios, disponíveis oo programados. de intetven

ção imediata contra_as atividades ilícitas~ hostis, uma vez detec-
tadas pelo sistema? · · 

B- FUNCIONAMENTO DO PROGAMA SIV AM 

Questão n•s 
Solicito encaminhar, quais os custoS ariUaiS esfun.ados.para 

as seguintes ati_vidades do Sivam; 
-centros de operação de Manaus, Port9. VeJho, Belém e 

Bmsília. 
-operação dos radares fixos 
-operação dos radares m6veis 
- operação dos aviões de teleoontrôle e de teledetecção 
- manutenção dos equipamentos adquiridos de modo a 

mantê-los em condições operacionais 
- oompra de imagens de satélite (Spo. Landsat)? 

Questãon•6 
Favor fomecer, por escrito, ao Relator uma descrição do 

. plano de mobilização de recursos humanos para a opexação e ma~ 
·iro tenção do Sivam, inclic;mdo: . 

6.1 Quais os 11laJn<>S"humanos, qualitativOs e quantitativos 
previstõsparaoperareDi.il.DferoSivam? -------- ------

6.2 A operação em mmutenção do Sistema será feita com o 
efetívO ablal.mente existente ou está prevista a ampliação dos qua
dros de operadores? " 

6.3 QuaiS as facilidades que serão postas à clisp<isição dos 
especialistas nos locris de iiabalbo de fonna a fiXá-los na área? 
Foram considerndos: os custos de infra-estrot:uiã para-garantir uma 
condição de vida compatível com o nível de operadores com ares
ponsabilidade necessãria para um siStema_ tão sofistJ.êado? 

6.4 Enviar cópia da proposta da Raytheon para analizar se 
eta exigido Nota Promissória e Registro; ~ 

6.5 Cópia da últinia minuta (3') do coniiaio comen:ial e 
seus respectivos anexos; 

6~6. Cópia da proposta da Thomson que exige US$550 mi
fuões de emissão de títulos para cobrir os custos no Brasil; 

Questiio n" 7 
Os sistemas Dacta I, II e DI, em operação satisfatória bá vá

rios anos, tiveram grande parte de seus custos de implimtaçllo 
amortizados atiavés das taxas cobradas dos usuarios dos seiViços 
aeroportuários sendo, portalllo, pmx:ialmente autofmanciáveis. 

Qual a expectativa de retomo do investimento a ser realiza
do na implantação do Sivam decorrente de sua utilização por aero
naves civis que trafegam na Região coberta pelo Sistema? Qual a 
fonte e a origem dos recw:sos previstos para cobrir a parcela não 
amortiiá.Vel do Sivam em :roas diversas fases? 

< 

Questãon°8 
Na resposta dada pelo Brig. 'Lélio Viana Lobo ao Senador 

Suplicy, aDOtei que está prevista a instalação de 19 nidares no Si· 
Vam enquanto que o conjlilto dos Dacta fá instaladOs -possuem 86 
mdares;- estes números são grit.ãntemente desequilibr.tdos tendo 
em vista que a superfície a ser controlada na Amazônia é equiva
lente senão maior do que aquela coberta pelos atuais Dacta. se le
varmos em consideração que o controle do espaço aéreo é 
assegurado apenas por uma parte desses radares já que no conjun
to de radares existentes estão incluídas unidades de controle de 
aproximação de aeropOrtos. radares de uso metereológico etc.
pergunto: 

8.1 Qual a quantidade de radares destinados ao controle do 
espaço aéreo nos 3 Dactas existentes e no SiVam? QUal a área co
berta por esses ra.dates no conjunto dos Dactas e no Sivam? Qual a 
porcentagem da érea de vigilância dos Dactas que está efetivamen
te coberta pelos radares de controle do espaço aéreo e qual a por· 
centa.gem.correspandenteno Sivam. 

Comentário: Esclarecer se a resposta leva em conta os radares t:rans
feridos do Dada para a região am•zônica mencitJnado pelo Brig. U
lio Lobo no início de sua expooição de 29-11 (pg. CC3) 

8.2 Existe uma previsão de aquisição de outros radares para 
controle do espaço aéreo afim de ampliar o nível de cobertunl na 
região? 

Questão- n° 9 
9.1 Coofomte exposto pelo Brig. Oliveira (págs. CC.ll.e 

CC 12), o carnter multiclisciplinar do Sivam pennite o uso de suas 
informações por diversos órgãos governamentaiS; assim, como 
está sendo cogitado a repartição orçamentária dos custos de opeta
ção e manutellção entre os diversos órgãos envolvido&. 

9.2 Como se distnlruiriio, entre os ministérios envolvidos. 
as funções e responsabilidades de operação das atividades do Si
vam? 

9.3 Como se efeblm:á a coordenação entre os vários órgãos 
envolvidos? A que Ministério caberá a responsabilidade pelo con
junto das operações? 

9-4 Está prevista a criação de um órgão para o exercício
dessa ~nação? 

C- CONSEQÜÊNCIAS INDUSTRIAIS E TECNOLÓGICAS 
DO SIV AMP ARA O BRASIL 

Questão n"lO 
10.1 Qual será a exata função da empresa integxadota brasi

leira? Sendo a empresa integradora uma organização privada que 
pode vir a se tomar insolven~ ser vendida. enceaar suas ativida
des etc.- quais as precauções tomadas para preservar toda ou parte 
da-tecnologia absOIVida nos órgãos governamentais envolVidos 
com o projeto? _ 

10.2 Está prevista a participação da Esca em alguma tarefa 
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opemeional dentm as previstas pam opetar o Sivam em sua parte 13.3 O Exétcito!Co.Ill3.I" sedo mobilizados pãra as COilSilU-
~~ ~? -

Esoolhas Tecnológicas do Sivam 

Questão n"ll 
11.1 Considernndo que o sistema a ser implantado na Ama

zônia selá operado praticamente DOS últimos anos do século XX e 
.mício -do século XXI. como está sendo cogitada a introdução no 
controle do !Iáfego aéreo brasileiro em gemi e na Amazônia em 
particular~ das novas tecnologias decoxrentes do desenvolvimento 
e da implantaçlio, já em curso pelos Estados Unidos e pelos paises 
da bacia do Pacffico, do chamado sistema FANS (Future Air Navi
gatioo Systems), cuja licitação, para o progmma W AAS (Wuie 
Area Augmentation System), com os mesmos consórcios pré-qua
lificados pata o Sivam. está em fase de julgamento e _(leverá ser ad
judicado no início do ano próximo; estimativas divulgadas pela 
imprensa permite estimar que os equipamentos necessários para 
todo o controle aéreo dos Estados Unidos Dão ultrapassar.í 500 mi
lhões de· dólares? 

112. Que uso poderia fazer o Brasil da clispow.bi!idade gza
mita de satélire GPS (Ground Positiouing System) para cootrole 
civil de aeronaves, mediante sistemas de aparente baixo custo 
como o W AA~ que desloca para a aviação comercial os investi
mentos de equipamento de controle da posição de suas aeronaves, 
o que permitiria à Nação deslocar maiores investiinentos para o 
controle de atividades ilícitas e para as atividades de cle(esa aérea 
propriamenre dita? 

E- CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO 

Questãon"12 . 
Na exposição feita pelo Brig. Oliveiia, aootei (pág. CC-17) 

que os consórcios pré-qualificados deveriam oferecer um fmancia
mento para a totalidade do projeto com 20 auos de prilzo total para 
amortização, incluindo 8 anos de caiência. Considerando que essa 
exigência - justificada do ponto de vista do interesse nacional -
deve ter limitado o número de participanteS fmais, o cJue conduziu 
a comissão de julgamento a aceitar a redução do prazo toÍ:al de 
amortização para 18 anos? 

As mensagens chegadas ao Senado mosttam __ que apenas 
72% do Cl\ldito têm prazo de amortização de 18 anos; o saldo da 
operação tem esse pi3ZO reduzido par.1 1 O anos. 

Questão n°13 
13.1 Da leitura da documentação que acompanha as Mensa

gens encaminhadas ao Senado Federo, das respostas aos quesitos 
formulados na reunião da Comissão de Economia de 29 de no
vembro último, e dos esclarecimentos dados pelo Brigadeiro Oli
veira durante a reunião, deduz-se que a proposta do consórcio 

· · vencedor totalizou US$!.178.000.000 dentro do qual se encontram 
. gs fornecimentos impOrtados e nacionais do consórcio. No valor 

fmanciado estão incluídos os montantes correspo:o.deD.tes aos juros 
inteicalares e comissões de risco. Deduzindo as parcelas de juros e 
comissões de risco incluídas nas 5 Mensagens recebidas, encontta
mos um valor de US$1395.000; há, portanto, uma parcela de cré
dito de aproximadamenre US$217.000.000 que Dão corresponde a 
fornecimentos do consÓrcio. Recordamos que o Alm. :Mario Cesar 
FloreSy ao comentar o pedido-de infcxmações que encaminhei atta
vés do Sen. João Rocba, durante a audiência de 29-11, mencionOu 
que existiriam setviços de obras civis vinculadas ao projeto, mas 
que ainda não estavam contratadas.. Destinam-se esses 
US$217 .000.000 à cobertura dessas despesas? Neste caso, como 
se realizarã o saque desses recursos e qual a cadência prevista para 
a realização dessas despesas? 

132. Que pcm::entagem serã objeto de licitação? ' · 

F-GERAL 
' Questão n° 14 

Nos documentos que acompanharam as Mensagens relati- ·
vas ao SiVam e na Exposição feita pelo Brig.. Mareo Antonio de 
Oliveim na :reunião havida em 29-11-94 na Comissão de Assuntos 
Eoonômicos do Senado, anotamos que o Presideure da Repúblka, 
a!Illvés do Decreto n• 892. após reunião em 10-8-93 do Conselho 
de Defesa Nacional, dispensou, com base no artigo 24, inciso lX, 
da Lei n• 8.666, do regime de licitação inteníacional, a compxa dos 
bens e serviços destinados à primeira fase do Sistema de Vigilân. 
· cia da Amazônia- Sivam. 

Anotamos igualmente que os documentos da licitação fo
ram divulgados através das Embaixadas dos.paises oom poreucia
lidade para fornecer esses equipamentos. 

Na dissertação feita pelo Brig. OliVeira sobre os ci:itérios 
adotados para o julgamento das propostas, anotamos que foram se
guidos os critérios determioados pela lei. 

Para melhor compreender o procedimento seguido nessa 
importanre e complexa licitação, solicito esclarecer: 

a) A Lei n• 8.666 estabelece no§ !"do art. 45,3 modalida
de-di jiilgamento de propostas: menor preço, melhor técnica e léc
D..ica e preço. Qual dessas modalidades foi ~Ihida para a 
licitação do Sivam? 
ComentáriO: Na pãg. CC-16 da Audiência de 29-11, o Brlg. Oli
veira afuma que foi escolhida a proposta de melhor preço, que 
nãO é um critério previsto em lei. 

b) Quais os critérios de julgamento que focam comunicados 
ãs empresas participarites? _ 
Comentário: A Lei n• 8.666 estabelece esta olirlg.toiiedade. 

c) O processo de julgamento oonclui:u pela qualificação téCC 
nica de qUais pait1Cipal:ttes? - --

d) Após a análise das propostas de preço e fmanceiia, qual 
a classificação final dos participantes qualificados? 

Comentário: O· Brig. Oliveira declara que obedeceu à Lei n° 
8.666 e que classificou 2 GrupOs paci i negociaçiO f'ina.L Este pro
cedimento é frõ.o.talplente oposto ao que estabelece a Lei (incisos 
n e m do art. 46). E possível que se tente justificar o procedimeu
to pela constatação de um empate; neste caso. a Lei detennina que 
a escolha do vencedor será feita por sorteio público. --

No caso de ser admitido o procedimento de negociação si
multânea com os 2 fmalistas, pode-se perguntar se fcnm dadas a 
ambos oportunidades simultâneas e concomitaDies para a melhoria 
de suas respectivas ofertas. Pode também ser pedida a apresenta- -
ção das posi~ relativas de cada proponente ao longo de cada 
etapa do processo de avaliação. 

f) O Brig. Oliveira informa em sua exposição que, após a 
equalização técnica das propostas apresentadas, foi cómposta uma 
proposta ideal com base no que havia de melhor no fornecimento 
proposto por vários dos Grupos participaures. Pedimos indicar: 

11) Na negociação oom os 2 Grupos fmalistas foi 
admitida a ~mposição da oferta original da busca de 
propostas ideà\s articuladas em torno desses 2 Grupos? 

1'2) Caso'· às ·partes selecionadas nos grupos parti
cipantes :Para formação da piopoStâ. ideal fossem integia
das aos 2 Grupos fmalistas, poderia haver alteração no 
resultado fmal obtido? 

f3) Admitindo que a proposta ideal foi montada 
após a escollia da oferta venc:iQOrã, -que partes- foram in
tegxadas a essa oferta_ e de que Grupo fom.eced_or origi~ 
nai "foi feiia · eSta · escolha; quanto repn!s(mta em 

i • 
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porcentagem cada uma dessas partes na proposta ideal 
fim!? 

f4) Como foi recomposto o flllllllciatuento origi
nalmente oferecido por cada Grupo, apôs a integração 
dos vários fomecímentos? 

Commtário: há mna COilltlldição na infoonação do Brig. ·oliveira: na 
pig. CC16 ele afuma que a proposta ideal foi lilOilllKia após a equali
zação técnica e na p1g. CC17 ele afimla que a inclusão foi feita no 
giUpo vencedol:. Na resposta ao Senador Suplicy está <fito que parte 
das propostas não classificadas da Unisys e Dasa podedam vir a ser 
de interesse devido à qualidade dos produtos ofertados. 

Questão n• 15 
15.1 A escolha da Empresa integrildm-se fez de acordo 

com os critérios estabelecidos na Lei n° 8.666 d.fC§Sase1eção se 
enquadra em alguns dos casos de dispensa de licitação previstaS 
nessa lei? . 

Comeutárlo: na pig. CC16 o Brig. Oliveim afuma que as Iázões 
de escollia da Esca constam em documentos enviados ao Senado; 
na data da audiência haviam sido en~adas apenas as mensa
gens e a resposta ao Senador Suplicy; esta úllima infoona que fui 
feita coosulta através de 6Igãos de classe de Empresas de Enge
nharia ConSultiva e lista os requisitos que serviram de base _para a 
seleção da Esca. Lembramos que a Lei n• 8.666 estabelece prece
dimelllos pua licitações do tipo melhor ticnica, entre os qu3is a 
defmição do preço de referência para a execução dos serviç<>s. 
Cabe portaDto, a petgUDta 2 bis abaixo. 

15.2 Qual o critério adotado P""' calcular o valor do f"n<· 
cimento Esca e qual a fonte de teCI.USOS para o seu atendimento·: 

Questão n• 16 
16.1 Qual a responsabilidade do Barico do B=il, agência . 

Gr.md Cayman, perante O Eximbank DO caso de não-pagamento 
das pareelas de amortização do fJllllllciameDio? 

16.2.. Na exposição do Brig.. Oliveim anotamos que o lan
çamento de títulos do Govemo brasileiro no mercado internacional 
não em uma operação aceitável dentro dos requisitos básicoS do 
EditaL 

Qual a diferença entre essa modalidade e aquela oferecida 
pela Raytheon e Vendor's Trus~ na qual o Govemo biliSileiro emi
te NotaS Promiss6rias que podem ser negociadas no mereado in
temacional? 

Questão n• 17 
Devido aos encargos assumidos na Relatoria-Geral do Or

çamento de 1995, não pude comparecer ã audiência realizada o 
Senado em 29-11 pua a exposição dos Ministros da Aeronáutica e 

.. da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repúbli
ca sobre o Sivam; solicitei, entretãntõ, ã.b Presidente da Comissão 
·de Assuntos Econômioos, Senador João Roeha, que encaminhasse 
aos Ministros presentes algu:mas peigUDtas que me pareciam es
senciais para iniciar o· prõ<:e:ssó ·ae exame das mensagens recebi
das, de modo que as mesmas pudessem ser esbldadas e relatadas 
com o cuidado que merece assunto dessa magnitude. 

Agmdeço a presteza com que foram atendidas minhas soli
citações e lamento não ter ainda podido me debruçar sobre os vr>
lumosos documentos recebidos com o tempo que é necessário para 
seu exame. Na primeira leiblra que fiz, entretanto~ notei que ares
posta a meu terceiro quesito, relativo à desorição do Sipam, suas 
etapas e valor e prazo da respectiva implementação, não o oferece os 
elementos necessários para avaliar o conjUnto das intervenções 
previstaS nessa área; consideramos essencial, pua podermos apro
var responsavelmente as :Mensagens cn em exame nesta Casa. co
nhecermos o montante global dos investimentos a reali,zar que se 

tomaião praticamente irreversíveis a partir do início de execução 
do Sipam CtJja etapa inicial entendemos ser o projeto Sivam ora 
em apreciaçãO". 

Questão n• 18 
Quais as condições técnicas, coioerciais e financeitas que 

figuram t:.o Relat6rio que serviu de base para a decisão do Exm.0 

Sr. Presidente da Replblica em 21 de julho de 1994? Quais as al
tetações ocoo:Was nessas condições durante o processo de nego-
ciação? . 

Questão n° 19 
Tendo em vista a importância tecnológica e estratégica 

dessa encomenda e as enormes somas envolvidas nessa COIJ.tra
tação e suas etapas subseqüentes, quais as vantagens exigidas 
do consórcio vencedor como contrapartida comercial para em
presas brasileiras interessadas no mercado americano? A 
prensa citou compromissos assumidos pelo govemo ameri-: . ~ 
de favorecer a Embraer na licitação para a aquisição de um lot::
de aeronaves do tipo Tucano destinadas ao programa Joint Pri
mary Aircraft Training System - JP ATS. Qual é a situação 
aluai dessa lioitação? Qual o fundamento das notícias difundi
das pela imprensa intemacional sobre o adiamento por 3 anos 
da decisão dessa compra? 

Questão n• 20 
Qual o nível de envolvimento das empresas estrangeims na 

concepção, projeto, instalação e operação do Sivam; que riscos e 
precanções foram tomadas pata salv• "'"'tdar os aspectos de con
trole do espaço ama.zõnico por ou~.o. ...... paises envolvidos nesse 
projeto? 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os requerimentos li
dos serão despa.cha.dos à Mesa., para decisão, nos teunos do inciso 
m do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1 • Secretá•-

É lido o seguinte: 

OFÍCIO/GDHS/220/94 Brasília, 6 de dezembro de 1994 

Senhor Presi1ente: 
Anexo, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para 

as providências cabíveis, Oficio n• GLPTB/099/94, de 17 c;e 
novembro próximo passado, assinado pelo Exm• Sr. L!der do 
PTB no Senado Federal e qué, por um lapsO de S. Ex•, foi a 
mim dirigido ao invés de fazê-lo ~o eminente Presidente do 
Congresso Nacional. 

Na opotb.lnidade, renovo a Vossa Excelência as expressões 
de elevada considetação e distinguido apreço. 

Atenciosamente, - Deputado Humberto Souto, Presi
dente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. 

OF.GLPTB/099/94 

Brasília (DF), 17 de novemlxode 1994 

Senhor Presidente, 
· Dirijo-me a Vossa Excelência, na qualidade de Líder do 

Partido Trabalhista Brasileiro no Senado, pua solicitar seja substi
tuído o nome do Senador José Eduatdo Vieim pelo da Seuadora 
Marluce Pinto, na Comissão presidida por V. Ex" 

Aproveito a oportunidade pua reiter.lr a V. Ex'p:otestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Cozdialmente,- Senador Jonas Pinheiro, Uder do PTB. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- o expediente lido vai 

à publicação. 
Passa-seà 
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Item 1: 

ORDEM DO DIA e, por outro lado, conferindo aos eleitos o direito de terem preser
vados os mandatos populares. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 88, DE 1994. 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

arL 169, parágrafo único, in fme, do Regimento Interno) 
De autoria do Senador Jacques Silva e outros Srs. 

Senadores, que concede, na forma do art. 48, inciso 
VIII, da Constilllição Fedem!, anistia aos candidatos ãs 
eleições de 1994, processados ou condenados com fun
damento na legislação eleitmal em vigor.-

(Dependendo de parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania)-

Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Intemõ, de
signo o nobre Senador Jutahy Magalhães paril proferir parecer so
bre a matéria. em substituição à Comissão de ConstituiçãO. JUStiça 
e Cidadania. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores. o Projeto de Lei 
do Senado n• 088, de 1994, de antoda do ilustre Senador JAC
QUES sn. V A e de outros mtm:ibros desta Casa, objetiva anistiar 
os candidatos às eleições realizadas neste ano "acusados ou conde
nados pela prática de ilícitos eleitonis -· relacionados ã impressão 
de publicações e sua distribuição, oos linilies das cotas estabeleci
das em cada uma das Casas do Congresso Nacional, arquivando-se 
oS respectivos procesSos e restàbelecendo-se tódos os clireitos por . 
eles alcançados". 

Ao Projeto não foram apresentadas êmendas. 
É o relatório. 
IL Dos Aspectos Juridicos e da Redação 
Os requisitos formais de constitucionalidade estão satisfei

tos pelo Projeto de Lei sob exame: a matéria é de oompeU:ncla da 
União (Constituição FederaL art. 21, inciso XVll), de iniciativa 
concorrente (CF, art. 61), e deve ser normalizada por intermédio 
de lei (art._ 48, inciso VIII)-

Ainda quanto ã constitucionalidade, não se verifica qual
quer vício materiaL O instituto da anistia é passível de ser aplicado 
na hipótese de ilícito eleitoral e, pela sua própria nalllreza, tem por 
objeto fatos pretéritos, razão pela qual se descarta o argumento de 
que contrarie o disposto na Carta :Magna. art. 5°, inciso XXXVI. 

A proposição atende, ainda, aos demais requisitos da juridi
cidade e foi elaborada com observhcia da adequada técnica legis
lativa. 

Ill.DoMérito 
Quanto ao méti.t_o, deve-se recOithecer a ~-~--~pottn

nidade dos argumentos formulados na justificação do Projeto, paia 

os quais se pede a especial atenção dos Senhores Senadores. 
_ Nessa peça estão descritos os principais fatos relacionados 
com a matéria ora sob exame, em partirolar a punição sofrida pelo 
nobre Presidente desta Casa, Senador HUMBERTO LUCENA, e 
o conseqüente risco de tensões entre os Poderes Legislativo e Judi
ciário. 

Na análise da polêmica, em todas as suas especificidades, 
percebe-se que a conCessão da anistia é o meio juridico e político 
mais adequado paza a supexação desses episódios, pois, sem ferir a 
autonomia das decisões do Poder Judiciário", possibilita que se 
OOllSllm.e plenamente a vontade popular expressa nas umas. 

Em outros termos, o c:ammbo da anistia contém- sem lrau
mas e sem prejlízo à independência de qualquer dos Poderes - a 
vantagem de contornar o incipiente conflito, pondo fim ao questio
namento sobre estar, ou não, havendo, nos processos judiciais elei
toocis, interferéncia do Judiciário em questões mtemas do Legislativo 

IV~ Conclusão 
Em face dos argumentos expostos, opinamos pela aprova

ção do Projeto de Lei do Senado n• 088, de 1994, quanto ã consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito. nos tenil.os 
propostDs pelo nobre Senador JACQUES SILVA e demais subs
critoreS-

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O parecer é favoráveL 
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua ii:iJ.ediata 

apreciação. . 
Em discussão o projeto. (Pausa_) 
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. Ex' a palavra. 
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senado
res, o processo em tela visa à anistiã a ser decretada pelo 
Congresso Nacional àqueles que cometeram ou supostamente co
meteram crimes previstos na atuallegislação eleitoral 

Convém recordar que quando esta Casa tomou conhecimen
to da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, em resposta à con
sulta do eminente SeDador Márcio Lacerda. desta mesma t.D.Õuna, 
fiz um pronimciari:J.ento - presidia a sessão o eminente Senador 
Humberto Lucena -, alertando os membros do Coil.gi'essb Nacio
nal, principalmente aqueles que postulavam um novo mandato ele
tive, -sobre· os riscos pexmanentes · em que estavam· incorrendo, ··· 
diante da resposta do TSE, especificamente em relação ã texceira 
pergunta: "Quanto ã propaganda eleitoral, o Senador ou Deputado 
candidato que, durante o exercício do seu mandato. sempre expe
diu boletins informativos por conta do seu gabinete parlamentar, 
levando à sociedade de modo geral o conhecimento de sua atnação 
parlamentar, pode continuar a fazê-lo no periodo da campanha 
eleitoral, sem que isso configure propaganda ilícita ou ilegal?" 

Foi a pergunta cautelosa - se bem que nos pareça inoportu
na., do eminente Senador Málcio Lacerda. O TSE respondeu e a 
Mesa deu ciência a toda a Casa: 

O Parlamentar, que é candidato, não pode. no pe
riodo_da campanha eleitoral, expedir boletins informati
vos por conta do Eráiio, divulgando a sua atuação 
parlamentar. Essa prática, durante a campanha eleitotal. 
configura propaganda ilegal, dado que constitl>i doação 
proveniente do Poder Público conforme -fuStnições do 
art. 48. § 2", art. 76 da lei. •. 

Diante dessa decisão do TSE, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, desta tribuna,. 'alertei que era impossível alguém ser Parlamen
tar e, ao mesmo tempo, ser candidato sem infringir a legislação. 
Por quê? Porque o que é um salário indireto do Parlamentar, isto é, 
a quota de comunicação com a sociedade, com os eleitores. com 
os segmentos sociais aqui representados, passava a ser doação. Aí 
é que está, essa tenninologia é que acabou por entenar muitos da
queles que estão hoje passíveiS de cassação dos seus registres, 
como ocorreu com o Senador Humberto Lucena. 

Todos nós sabemos que o Parlamentar tem o subsídio dire
to. aquilo que ele ganha em espécie. mas existe também o subsídio 
indireto para compor a soma de bens ou de atribuições pecuniárias 
diretas ou indiretas atinentes ao exercício de seu mandato. Ora, Sr. 
Presidente, se a C01lllliÜcação feita pela Gráfica do Senado, dentro 
da quota estabelecida pelo Regimento Interno, não é salário indire
to, é doação do Poder Público, também o são as passagens aéreas 
que o Parlamentar recebe para ir ao seu Estado. 

Então, tcxlos aqueles que foxam candidatos e receberam a 
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.wação, segundo o TSE, de passagens aéreas estão também passí
veis de cassação do seu registro. pmque se utilizaram de abuso de 
autoridade e do poder eoonômioo, utílizar.un-se do Emrio pam a 
campanha eleitoral Quem se assen<oo no seu gabinete, Deputado 
ou SeDaclor, sendo candidato, utilizou um imóvel públioo; portanto 
está passivei de cassação de seu ,registro e, se registrado e eleito, 
de seu próprio mandato COD<JUistado pelo povo. Quem telefonoo 
pam seu Estado ou usou de qualquer telefoo.e do gabinete repre
seuta doação do Poder l'úblioo, é beuesse, não é algo atinente ao 
exercício -do mandato. Eis o que o TSE caracterizou. 

Alertei o eminente Presidente Humberto Lucena sobre isto: 
disse que não havia salda, que cabeças iam rolar. Jamais, emretan
to, poderia suspeitar que ele seria a primeira vítima deste processo. 
Não podemos aceitar essa decisão, porque contraria a Constitui
ção, já que ela não detemrina que o Parlamentar se licencie do seu 
mandato como ocorre com o Executivo. 

. Portanto, essa decisão do TSE. respondendo ao eminente 
Senador Máxcio Lacema, deveria ter sido judicialmente OODtest
ada. Nisso consistiu o nosso pecado, a nossa óinissão, pois deixa
mos as coisas COI.'reretQ. 

A história do processo oontm o Senador Humberto Lucena 
está baseada niSSOy pois baixamos a cabeça. silenciamo-nos. acei
tamos a defiDição de que usar uma quota da Gcifica é doação do 
Poder l'llblioo, quando todos sabem que isso faz parte do nosso sa
lário indireto, como fazem parte as passagens, o apartamento fim
cioual subsidiado, os telefones, o papel, o carimbo e os 

... fimciooárlos. do Seollldo que utilizamos; também eles são pagos 
pelo serviço públioo ou será que não utilizamos os servidores do 
Senado durante o pe:áodo em que fomos candidatos? 

Portanto, Sr. Presidente, pecamos por omissão. Chegou o 
momento o momonto da repamçãol Não podemos deixar que caia 
uma s6 cabeça, como se fosse exemplo! Por mais emblemático 
que seja, não vamos aceitar isso! Não vamos aceitar que OCOlT3. 

cano no tempo de Hitler. quando os partigiani atentavam contra 
os solàados de Hitler, pegavam um agindo dessa fonna, escolhiam 
dez ou doze para servir de exemplo." 

Não podemos aceitar isso! Não queremos bodes expiató
rios! Devemos assumir! DevetÍamoS ter corrigido muito antes essa 
situação esdtúxula, insupeníve! até, criada por uma deeisão, a nos
so ver, equivocada, do TSE. Ttnhamos ~ a tempo pam pre
venir a situação; agora temos que remediar. E obrigação nossa! 
Temos que ter coragem pemnte a Nação! Não devemos ficar aqui 
jogando pam a platéia, como algnns estão querendo jogar! Isso ó 
injusto! Devemos assumir! 

Por isso, a palavm é esta: anistia já! Esse é o meio de resol
vermos essa situação. qne sempre honVe aqui! É casuísmo! E ca.
suísm.os sempre hoove para. :resolver impasses :insti.tucion:iis, para.
iestabelecer a harmonia entre os Poderes constituídos. A História 
CQJ!lpreender-nos-á depois! 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex" oonoede-me um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Temo aparte V. Ex". 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Mansueto de La-
vor. no in:stante em que.V. Ex• discute a matéria que esta Casa so
bre ela delibeilllá na ""'iSW de hoje, V. Ex" se reporta à oonsulta 
que foi feita pelo nobre Senaãor Máxcio Lacerda e entende que a 
Mesa da Casa poderia ter questionado aquela manlfestação do Tri
bunal Superior Eleitoral. Entretanto, se V. Ex" se debruçar sobre o 
teor da consulta de que foi Relator o eminenb... :Ministro Carlos 
Velloso, hoje Presidente do TSE. V. Ex• vai enCOD.I:rai"nO item 3° 
daquela consulta o seguinte.: "o parlamentar que é candidato não 
pode, no pe:áodo da campaDba eleiloial, expedir boletins informa
tivos por conta do erário, divulgando a sua atuação parlamentar." 

----,···----·-··---------····-·····------<c~- ' 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Mas mesmo durante a 
campanha. está certo. Eu sei onde V. Ex• vai chegar, mas quero di-
71!1: que defendo que isso é pemlltido, mesmo no periodo da_ cam
panha eleitoral. a não ser que a Constituição oxdenasse o nosso 
afastamento do cargo. Mas V. Ex a me desculpe por ter interrompi
do o seu aparte. 

O Sr. Mauro Benevides - Já discutimos esse tema aqui. 
Durante um discutso, salvo engano, do Senador Eduardo Suplicy, 
chegamos até a apreciar uma daquelas prerrogativas que temos Se
nadores e Deputados Federais, que é de divulgar, auavés da Voz 
do _Brasil. com um espectro bem maior de alcance, porque é em 
todo o País, as oossas atividades parlamentares. Veja V. Ex .. que a 
Voz do Brasil destina ao Senado Federal 15 minutos todos os 
dias. O pronunciamento que V. Exa faz aqui, defendendo o seu Es
tado. defendendo temas nacionais, são divulgados à noite pela Voz 
do BrasiL Isso, no momento da campanha eleitoral, poder-se-ia ti
rar uma ilação de que, implicitamente, poderia signif=r propa
ganda eleitoral. Então, é mais uin ângulo dessa questão que eu me 
permito relembrar a V. Ex• neste instante, no momento em que 
profere um oportuno pronunciamento sobre a matéria colocada na 
Ordem do Dia. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• o faz com toda 
precisão. Quer dizer, propaganda eleitoral, durante o periodo do 
processo eleitoral, ainda mais fora das nonnas. contra a lei. nin- · 
guém está defendendo aqui. O que fica bem claro é que o uso da
queles instrumentos colocados a serviço do mandato popular a 
Constituição não manda que sejam tolhidos mesmo que o parla
mentar seja candidato. Isso é que deve ficar bem claro. Uma en
treVista Da Voz do Brasn tem mais alcance de comunicação do 
que milhões de calendários. No eo<anto, ninguém ó impedido du
rante a campanha. sendo candidato, sendo parlamentar, de conce
der entrevistas na Voz do Brasil. É um espaço livre a t<Xlos nós. 
Pode--se, porem. dizer que se trata de um privilégio ao qual os ou
tros cidadãos não tém acesso. Certo. mas a Constituição não p-!"5i 
be, vamos discutir isso depois. Mas dizer que· é crime eleil.vral é 
indevido. · 

Sr. Presidente, quero terminar. mas quero pedir permissão 
para conceder aparte ao eminente Senador Ney Maranhão e ao Se
nador Ronan Tito. que também havia pedido aparte, mas que não 
se encontra aqui neste momento. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Mansueto, V. Ex" tem 
toda razão. Quando formos votar esta lei de anistia, temos que nos 
lembrar de que este Congresso votou - não apenas uma vez ou 
duas- anistia pam grevistas da PE1ROBRÁS, anistia pam tortura
dor. Nós votamos. Temos o exemplo, que amanhã a im.prens1 
pode até publicar? mas devemos ter consciência; força e, acir -
tudo, Coerência para não aceitar patrulhamento dentro desta . .:t, 
Em primeiro lugar, lembramo-nos de que pxie até ter sido(......_:~
mo quando o aluai Ministro Rezek saiu do Supremo para ocupar o 
cargo de Ministro das Relações Exteriores no Govemo do Presi
dente Collor, e S. Ex", após votarmos uma lei, voliOU pam o Supre
mo Tn"bunal Federal Ora. senhores? vamos vot&r isso com a 
consciência ttanq(lila, porque votamos, Senador, respaldados na
quilo que a ConstituiçãO diz: o poder emana do povo.. Estamo~ vo
tando um casuísmo. respaldados em mais de meio milhão de 
eleitores da Paraíba? que votaram no ~enador Humberto Lucena, 
sabeudo que S. Ex" tinba sido condenado pelo TSE. Foram mais 
de 500 mil eleitores! O Senado da República estã votando, e tenbo 
certeza de que a Câmara irá prestigiar aqueles que- votaram no Se
nador Humberto Lucena e em qualquer outro Senador. Foi o povo 
que votou? e estamOs respaldados justamente na vontade popular. 
Parabéns a V. Exa. 

O SR.. PRESIDENTE (Levy Dias)- Senador Mansueto de 
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Lavor~ a Mesa informa que o tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Atendo a V. Ex', Sr. 
Presidelll.e.. Estou concluindo. Pennita-se um últim_o raciocfu.io. 

Quero dizer que este projeto restítuí-ão homem -puôlico, ao 
brasileiro? ao cidadão exemplar Humberto Lucena e retira a amea
ça a tantos outros Parlamentares. ungidos pelo povo, o direito de 
exercerem o seu mandato dado pelo po';o. 

Quanto a mim,. Sr. Presidente, voto tnmqüilamente neste 
Projeto. Não creio que seja nem um erro político, nem pessoal, 
mas, se fosse eiiO, preferiria mil vezes errar com o p:>vo que ele
geu o Senador Humbeito Lucena, do que acertar com aqueles que 
querem a dexrocada das in.stiruições e a falta de entrosamento e de 
harmonia entre os poderes. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ALFREDO CAMPOS- Sr. Presidente, peço a pa

lavn para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Para discutir, concedo 

a palavm ao emiriente Senador Alfredo Campos. 
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Para discutir. 

Sem revisão do Oiador.) --Sr. Presidente, s:n e Srs. Senadores, a 
quem pode interessar a cassação do Senador Humberto Lucena? 
Não aos seus milhares de eleitores que, indiferentes às acusações a 
ele impetradas, mantiveram e expressaram a mesma coo:flança que 
os 41 anos ~vida pública lhe granjeaxam; não aos seus Pares nas 
duas Casas do Congresso Nacional que, mesmo ao-discordar de 
suas opiniões, respeitam a ponderação e o bom senso sobejamente 
demonstrados ao longo de sucessivos mandatos; não ao País, ao 
Estado bzasileiro, aos grandes interesses nacionais que de Hum
berto Lucena sempre tiveram a atenção cuidadosa,. a ãnálise acura
da, a reflexão inteligente, a decisão correta. 

Peço vênia aos meus nobres Pares para aqui registrar, mes
mo de forma resumida, o calvário moral e político a que se tem es
toicamente submetido o nosso Presidente, Senador Humberto 
Lucena. Transcrevo, para CODhecimento deste colendo Plenário, 
dois panigrafos da Justificação do projeto de Anistia, apresentado 
ã Mesa no dia 6 próximo passado: -

Sabe-se que o processo contra o· ilustre homem 
público teve origem na Paraíba por iniciativa de um 
membro de Ministério Público Eleitoral Sabe-se, ainda, 
que apesar de absolvido pelo Tribunal Regional Eleito
ral, mais perto dos fatos e coDhecedor da realidade polí
tica do Estado, o Tribunal Superior Eleitoral reformou a 
decisão, condenando o honrado Senador para dele fazer 
um "exemplo" do rigor j.uliciário contra o alegado abuso 
eleitoral. Em vez de "exemplo", fez um mártir. 

Admitido n=rso ao Supremo Tribunal Federal. a 
mais alta Corte do País não pôde reapreciar a matéria, 
proibida que está pelas regras técnicas que estreitam em 
demasia a Via do recurso extraordinário. No voto do Mi
nistro Francisco Rezel4 ficou, com clareza, expressa a 
angíistia do Augusto Tribunal, quando esse ilustre ma-_ 
gistrado regis1roU o erro do julgado do TSE e a impossi
bilidade do S1F de corrigi-lo. 7 

Apesar de injustamente ferido, o senso do dever e o res:peito 
às leis alnda falam mais alto no espírito desse nobre colega. E as
sim que, logo após a Il'l3lli:restação desfavorável da Suprema Corte, 
instado pelos jornalistas, declarou simplesmente: 

-Decisão do Supremo não se coiiienta, se-cumpre.-
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito embora reconheça a 

autoridade do Supremo Tribunal Federal, alistei-me entre aqueles 
que não se conformam com tal decisão. Com ã preocupação ootu
ral do advogado. compulsei o processo, detendo-me, principal
mente, nos embargos declarat6rios~ neles encontrei todos os 

argumentos, tOOas as explicações, todas as justificitivas necessá
rias à compreensão dos fatos. Não obstante os esclarecimentos, o 

-Tribunal Superior Eleitoral foi -cóii.tra a prova nos autos, que de
monstraram à saciedade que o Calendário não é propaganda eleito
ral, nem tinha esse objetivo, e contra a lei. porque, na hipótese de 
propaganda eleitoral praticada antes do prazo pennitido e por pos
tulante a candidato (situação do nobre Senador Humberto Lucena 
quando da Representação, em fevereiro de 1994). a pena aplicável 
seria,. no máximo, a: da multa a ser fixada entre dez a vinte mil 
UFJR. 

Há bastante tempo registram-se os hl:>elos contra o Congres
so Nacional. Procura-se denegrir a Instituição, desmotalizar os 
congressistas, desconsiderar o valor do Poder Legislativo, reduzir 
a importância dos seus ateS! e decisões. E com que finalidade? 
Qual o objetivo espúrio dos que assim procedem? 

Se o propósito fosse a moralização, o próprio Congresso se 
encarregou de punir aqueles contra os quais realmente existiam 
provas. A CPI do Orçamento mostroU ao País qõe valores como a 
éticã, a honestidade, a moral em suma, estão acima_ das considera
ções de amizade, de filiação partidária e até do desmerecido esprit 
de corps. Entretanto, senhores, apesar -da sanha das catmnárias, 
eximiu-se a Comissão de inculpar aqueles contra quem as provaS 
se revelaram insuficientes. 

Verifica-se agorn. o inverso. O Poder Judiciário se açoda em 
sentenciar um inocente, postergando o sábio preceito in dubio pro 
reo. Recusam-se· os ministros. a considerar as provas favoníveis. 
Condenam com base em presunção, em intenções, em suposições, 
em desígnios! 

J? devenios assistir'calados e-inertes a tamãDha injuStiça?! 
O insigne Ministro OsCar Dias Cortêa, em seu livro O SU

PREMO TRffiUNAL FEDERAL, CORTE CONSTITUCIO
NAL DO BRASIL, ao analisar os limites con:Stitucionais do Alto 
Pretória, cita Aliomar B~eeiro e assim se expressa: 

Pode-se dizer que esta a função primeira que se atri
buiu à Corte, ao criá-Ia: a de sentinela da Constituição e das 
hllerdedes ( ..• ). 

Senhores, habituamo-nos, por formação- e pi:>r- civismo, a 
respeitar o Supremo Tribunal Federal como o guardião das garan
tias constirucionais. Particularmente me recotdo das inflamadas 
palavras de Rui Barbosa: 

O sopro, a que a República vos evocou, a fórrirula 
da vossa missão, repercute a tradição grega., divinamente 
prolongada através de nossa experiência política: ''Eu 
instiruo este Tnbunal venerando, severo, inCOiruptível, 
guarda vigilante desta terra através do s~ de todos, e 
o anuncio aos cidadãos, para que assim-Seja de hoje pelo 
fururo adiante. 

E é eSse mesmo Supremo Tn'bunal Federal, acatado e respeita
do pela Nação, que se recusa a admitir o Recurso &traoroinário im
petrado pela Defesa, lêgltimando e legalizando, com sua omissão, oS 
presságios, os exerCícios augmais dos membros do TSE? 

Realmente o Senador Humberto Lucena mandou imprimir 
um CALENDÁRIO 1994. Assim o fazia todos os anos, como vá
rios outros membros desta Casa. Estava autorizado a fazê-lo, pela 
Instrução Normativa de 1992- nessa data, ele ainda não exercia a 
Presidência da Mesa do Senado. Distribuiu esse calendário, pelo 
Cori'eio, no tllês de dezembro de 1993, embora oTSE haja "presu
mido" que se tenha procedido a distribuição "em mãos", ao longo 
do ano em curso, já que. dO ~endárió, como-e- normal, constem 
todos os meses. até dezembro. O acusado somente se tomcu -can
didato a partir da G;..,vp,nção do PMDB, em maio de 1994. O texto 



Dezembro de 1994 DIÁR:O DO CONGRESSO NACIONAL(Seçioii) Qumta-feira 8 8449 

impresso em nada se referia ã. futura campanha eleítoral, deflagra
da a partir do referido mês de maio de 1994-

0 grave erro de Lucena foi ser Presidente do Senado Fede
ral oo. ter utilizado os setviços da Gnüica? Alguém se atreveria a 
atribuir a Tancredo Neves, a Ulysses Guimaiães ou ao Presidente 
eleito, Fernando Henrique Cardoso, igual delito por ter mandado 
imprimir, nas mesmas máquinas, alguns calendáriOs? 

Não há cclpa- Náo há CIÍme- Não há ilícito. Mas há um con
denado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se destrói assim. moral e 
politicamente, a vida de um homem probo. Acusam-no de "abuso 
de poder de autoridade". Onde o abuso? Qual o poder e a autorida
de de que dispõe um Senador, a não ser o de legislar? 

Neste último fun-de-semana, após refletir baslaute, resolvi 
confinnar conceitos sobre os quais nunca senti a menor dúvida. 
Assim. em DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, do 
ilustre Hely Lopes Meireles, no Capítulo II- Administração Pú
blica. encontrei, no item IV- O uso e o abuso do poder: 

Nos Estados de Direito como o nosso, a Admi· 
nistração Pública deve obediência à lei, em todas as 
suas maiiifestações. ( ... ) O poder é confiado à<> adminis
trador público. ( ... )A utilização despropotcional do po
der, o emprego arbitr.irio da força. a violação contra o 
administrado constituem formas abusivas --do uso do 
poder estatal ( ... ). O abuso do poder tanto pode receber a 
fonna comissiva como a omiSsiva; p:>rque ambas são ca
pazes de afrontar a lei e causar lesão a dircitõ iri.dividual 
do admiuistrado.11 (grifos nossos). 

Já no Capítulo vn- Servidores Públicos, considera o mes
tre Hely no item V- Responsabilidade dos servidores: 

"O abuso de autoridade, defmido na Lei n• 4.898, de 
9/12/65, alterada pela Lei n• 6.657, de 05/06179, sujeita o agente 
público federal, estadual ou municipal à tríplice responsabilidade: 
civil, administxativa e penal(._) 

Os abusos de autoridade puníveis nos- termos des
sa lei são" somente os indicados em -~s arts. 3° ç 4°, re
lativos à liberdade individual,. à invíolabilidade do 
domicilio e da correspondência e aos direitos de loco
moção, de culto, de crença. de consciência. de voto e de 
reunião, bem como os concernentes à incqlumidade ÍJ.Si~
ca do indivíduo. 

Esses conceitos são do nosso conheci,mento e, inegaVelmen
te, dos advogados e dos magistrados. O povo, no entantO, em sua 
gnmde maioria?- vacila entre a indignação dos congressistas e a 

·. acusação do TribunaL A impmnsa nos acusa de "casuísmo corpo
. rativo" e de ''manobra indecente'\ por pretendermos insistir ria 

ãpreciação do proCesSo pelo STF. Mais uma vez,. o Legislativo é 
alvo de criticas infundadas e negativas. O Judiciário age como se 
fosse imprescindível uma punição. Imola-se o Presidente do Sena~ 
do pelo Congresso Nacional. 

OUtro aspecto a ser considerado. que reflete a opinião de 
vários cOlegas e também já expresso-pela imprensa é de que" ... a 
cassação do Presidente do Poder Legislativo seria úm meio de ate
nuar a frustração popular coiú a-previsíVel absolvição do ex-Presi
dente Collor, pelo mesmo STF". 

Seria isso verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Se for 
ve:rdade, é o frm. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Sr. !'Iesidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Diãs)- Tem a palavra V. Ex'. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu não estaria 
nesta tribuna se esse projeto de lei realmente não tratasse de socor
rer a pessoa de um homem honrado. 

Acusam o projeto de casuístico, mas não sei como no Direi
to de graça, no DireitO premiai as dispoSições ·possam deixar de ser 
casoísticas. Se há unia isenção. é casuísfféa; se há fudulto, é ca
suí <tico. Qualquer perdão, qualquer favor do Estado, qualquer as
J)P..(.to do Direito premiai bá de ser casuísúcii -

Lamentavelmen~. o Brasil enfrenta, no momento, uma épo
ca de grande desconhecimento, notadamente o desconhecimento 
da ciência juridica. Sou muito-mais partidário do projeto seguinte 
do que deste; mas.. vejam bem:: os senhores conhecem o Parlamen
tar que tenho sido e a luta que tenho mantido nesta Casa sempre 
que se trata. do princípio de justiça. Não sei o que teria feito se a 
mim fosse possível. para salvar um inocente condenado à morte. 
Houve casos de pessoas que foram sacrifiCadas na Inglaterra com 
a própria vida, sendo inocentes. Os Estados Unidos conhecem um 
grande número de erros do Poder Judiciário, e o Brasil tambem. É 
muito célebre o caso de Mota Coqueiro,- que foi mandado à morte 
pelo Imperador, sob a acusação de ter exterminado a família intei
ra. Depois da execução da pena, provou-se a sua inocência. 

Não sei o que sou capaz de fãzer para me insugir oontr.i um 
erro judiciário, porque -considero isso da maior gravidade. Vejam 
bem, esse projeto de anistia não foge à correção -de um grave etro 

judiciário. Esse erro judiciário é flagrante, é do- _coiJbecimento do 
Supremo TnOunal Federal que sabe da exiStênCia-desSe eno. mas 
se sente sem os mecanismos da competência para resolver essa 
questão, emboia eu discorde dessa interpretação, como demonstro 
a~~~ . 

O representante do Ministéôo Público na Paraiba intentou um 
recurso contra a candidatura de Humberto Lucena, um recurso coo.t:ta 
a decisão do TRE fora do prazo, com o prazo !""'luso; portanto, 
oCorrendo coisa julgada. Sr. Presidente, sabemos que coisa julgada, 
negóciO jtufdico perfeito, direito adquirido são três valores da cidada
nia. N'mguém pode abrir mão disso. Eii nem acredito que por qualquer 
meio alguém, conscientemente.-qUeira se -voltar contxa a coisajulgad.l. 
contra o direito adquirido, contia o negócio jurldico perfeito. Isso é a 
própria base de cidadania perante o Estado. 

Veja bem, Sr. PreSidente, Srs. Senadores: quando o repre
sentaiite do Ministério PúblicO -na Parãiba intentou o seu recur .><"l. 
ele estava precioso. e a decísão de registro da candidatura de Hu--' .. 
berto Lucena era coisa julgada e passou a integrnr o seu patrim.J-
nio moral. o património da dignidade.- o patrimônio- de- dú:eitos 
pessoais desse cidadão, e esses direitos rião pOderiam ser arranca
dos na instância superior como terminaram por sê-lo. 

Veja bem, Sr. Presidente, que o Código Eleitoral diz no seu 
art. 258: 

Sempre que a lei não ÍlXa prazo especiaL o recurso deverá 
se interposto em três dias da publicação dO ato, resolução ou des
pacho. 

Três dias! O representante do Ministério Público entrou 
quase com trinta dias depois; portanto ao a..rrepio da cidadania, for
çando um direíto persona.Iíssimo do Senador Humberto Lucena 
com essa violência consagrada no TnOunal SuperiOr Eleitetal. Isso 
é que é o grave. E quando houve o recurso extraordinário para a 
matéria ser conhecida no Supremo Tribunal Federal o caminho era 
exatamente esse: a coisa julgada porque coisa julga é, sim. consti
tuição, é matéria constitucional por excelência. Nada é mais cons
titucional que coisa julgada,. que negócio jurídico perfeito. que-
direito adquirido. Isso é basicamente direito constitucional, porque 
é a garantia que-se tem perante o próprio Estado. 

Note bem, Sr. Presidente~ estamos diante de quê? O Minis
tro vai votar e reconhece que há um erro na outra instância, no ou-
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too Tribunal, mas não examfu.a. Outro louva a dignidade de Hum- Aprovado? contra o voto do Senador .Eduatdo Suplicy. 
berto Lucena, como foi o caso do nobre :Ministro Francisco Rezek O projeto vai à Comissão Diretora para a reda.ção finaL 
e, no entanto, Humberto Lucena baixa à vala dos criminosos, O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)- Sobre a mesa. parecer 
como se criminoso fosse por uma impossibilidade meramente pro- da Comissão Diretota? oferecendo redação final da matéria, que 
cessual no entendimento do Supremo Tribunal federal, com o será tido pelo Sr. 1° Secretário. 
qual não concordo, porque coisa julgada deve ser sempre matéria 
do conhecimento do Supremo Tribunal Fedexal. 

Por isso, Sr. Presidente, só por isso, para reparar o exro, 
mais um erro brasileiro, no âmbito do Poder Judiciário-. Esse cus
ta a honra, custa a CadeiJ:a, custa a dignidade do Senador Humber
to Lucena. Outros erros judiciários custaram o património de 
muitos, custaram a falência, concordata de empresas. Outros erros 
judiciários j>riv3r.lm da liberdade detenninados cidadãos. 

Não sei por que o Senado, com medo desse ou daquele epí
teto, dessa ou daquela pecha. se agache e entregue ao sacrifício a 
figura honrada de Humberto Lucena. Com essa covardia é que Dão 
podemos concotdar em absoluto. . 

Situo-me, Sr.· Presícknte, não emocionalmente, mas tecni-· 
camente: O TSE desrespeitou gravemente o art.. 258 do Código 
Eleitotal. Há matéria preciosa, que é o caminho da coisa julgada. 
O "Senador Humberto LuCena não pode servir_ de bode expiatório. 
E seria muito es!IaDho que, num Pais onde se elegem milionários, 
desconhecidos do povo, como aconteceu em meu Estado, onde Se
cretários de Estado e Ministros são pessoas sempre fortes, dispu
tando qualquer eleição, onde se calcula o va,lor de uma Cadeira 
nesta Casa e na outra. seja· Humberto Lucena, um homem pobre e 
sem patrimônio, um homem que vê a sua candidarura sacrificada e 
o seu diploma impossível de ser recebido, qual se fora um COirUpto 
que, na verdade, não é. 

Esse julgamento seria ·perfeito, se coubesse aos que adquiri
ram mandatos, aos que usm:am o Estado. Otamo a atenção desta 
. Casa que esta Nação ouviu espavorida - e, segundo o President~ 
Itamar Franco, foi esse o seu grande drama- a confiSSão de cor
rupção do Sr. Rubens Ricupero, sem nenhuma cons~cia até o 
presente momento. E este não está no banco dos réus, quem eslá. é -
Humberto Lucena. Os que se confessam corroptos e sem esaúpu
los, estes não sofrem nada, quem sofre é Humberto Lucena. 

Por isso, Sr. Presidente, votarei faVotáVe.( sem que este projeto 
seja da minhalavta, sem que eu o tenha discutido como <fisse<;~mque 
o fJZ. Até em cadeia de televisão afinnaram isso, deram-me a autoria. 
Eu o faria de modo diferente, mas não posso fugir a apoiar. COm os 
meus Companheiros, esse reparo da legislação dentro_ do melhor 
aspecto do legislador. É o direito de graça, é o direito premiai. Je. 
gíúmo, perfeito de se anistiar paia evitar a ConsumaçãO dó ciTO jii--
diciário. -

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Coil1inua em discus-
são. (Pausa) · 

tárlo. 

Não havendo quem peça a palavra? encerro a discussão. 
Sobre a ~e~ requerimento que s~ lido pelo Sr. ~o ~-~cre

É lido e rejeitado o seguinte 

REQUEREMENTON·~,DE1~4 
Requeiro. noS termoS -regimentais, votação nOminal do Pl.S 

n"88/94. · 
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Senador 

Eduardo Matarazzo Suplicy-
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Rejeitaâo o requeri

mento. passa-se à votação do projeto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- · 

tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É lida a seguinte. 

PARECERN"266,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmai do Projeto de Lei do Senado n• 
SS,de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a OOdação fmal do Projeto 
de Lei do Senado n• 88, de 1994, que concede, na fOIIna do art. 
48. inciso VIll, da Constituição Federal, anistia aos candidatos às 
eleições de 1994, processados ou condenados com fundamento na 
legislação eleitoral em vigor. 

Sala de Reuniões da Comissão. 7 de dezembro de 1994.
Levy Dias, Presidente- Júlio Campos, Relator- Lucldio Portel
la -Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N"266,DE 1994 

Concede, na forma do art. 48, ·inciso Vlli, da 
CÕnstiWição Federal, anistia aos candidatos às eJei .. 
ções de 1994, processados ou condeoados (:Om funda· 
mento na legislação eleitora~ em vigor. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • É concedida ampla e geral anistia aos candidatos às 

eleições de 1994, acuiai!Os ou condenados pela pn\tica de ilícitos 
eleitooú.s previstos na legislação em vigor. em especial na Lei n° 
4.737, de 15 de julho de 1965, na Lei Complementar n• 64, de 18 
de maio de 1990 e na Lein• 8.713, de30 de setembro de 1993, re
laciouados à impressáo de publicações e sua distnl>uição,nos limi
tes das cotas estabelecidas em cada uma das Casas do Congresso 
Nacional. arquivando-se os respectivos processos e restabelecen
do--se todos os direitos por eles alcançados. 

Art. 2° Esta lei_ entra em vigor na data. de sua publicação, 
aplicando-se a quaisquer processos decorrentes dos fatos e hipóte
ses previStos no artigo anterior. 

Art. 3° Revogam-se as dísposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em discussão a reda-

ção final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

·-Os Srs. Senadoi:es que a aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. · 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidente retira da 

pauta da Ordem do Dia da presente sessão a matéria constante do 
item 2, nos termos do art. 175, e, do Regimento Intemo. 

É o seguinte o item retirado: 

· PROJETO DELE! DO SENADON" 90, DE.1994 

Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 169, par.ígia
fo único. in fine, do Regimento ln temo) 

De autotia do Senador Ncy Maranhão, que acrescenta dis
positivo ao Código Eleitor.ll, a fim de permitir a a.çáo rescisória 
em casos de inelegibilidades. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo a 
tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a-
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sessão ordinária de aJlUIJlhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(Tncluldo em Ordem do dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno.) 

Votação, em tumo ÚDÍCO. do Projeto de Deere<o Legislativo 
n' 44, de 1993 (n' 250'93, na Câma1a dos Deputados}, que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Independente Ltda., para 
explmar setViço de radiodifusão sono<a em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio <mnde do Sul. teudo 

Pareceres, proferidos em plenário, em substittlição à Ccinis
são de Educação. 

1° pronunciamento: Relator. Seoadar Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

z• pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concementes à proposição, 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 375, vrn, do Regimento Interno.) 

zo pronundamenio: pela regularidade dos atos e procedi
mentos concementes à proposição, 

-5-
PROJE.TO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 375. vrn, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo ÚDÍCO. do Projeto de Deereto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n' 'J:I3/93, na Câmara dos Deputados}, que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Litonl Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão soOOia em freqüência modulada oa cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul. teudo 

Pareceres, proferidos em Plenãrio, em substituição à Coo. ~ 
são de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
-vel ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Manuilião, pela 
regolatidade dos atos e procedimentos concernenles à proposição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Incluldo cm Cftdem do Dia, nos tennos do · 
iut. 375, VIll, do Regimento Interno) 

. Votação, em tumo ÚDÍco, do Projeto de Deere<o Legislativo 
Votação, em tumo ÚDÍCO, do Projeto de Deereto Legislativo n• 50, de 1993 (n' 277/93, na Câmara dos Deputados1 que aprova 

n• 45, de 1993 (n'253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de C":>
o a1o. qoe ~~ ! ~o outorgada_ à _!Udio ~~ Ltda_.,__ munkaçã'? Lida; para explmar s~ço de tadiodifusão sonora ~~ 
para explorar serv1ço de nii!íodifusão sooora em onda média na Cl· ônd3. média na Cldade de Bon-az6Polis, Estado do P3lllll.i, tendo 
dade de Capinzal, Estado de Santa CatariRa, tendo Parecer favorável proferido em plenário, Relator Senador 

Pareceres, proferidos em plenário, em substilnição à Comis- José Eduatdo, em substituição à Comissão de Educação. 
são de Educação. -7-

1' pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá- PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 52, DE 1993 
vel ao projeto. (mcluído em Ordem do Dia, nos tennos do 

Z' pronun<iameato: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela art. 375 VIll, do Regimento Interno) 
regularidade dos atos e procedimentos concemenles à proposição. ' 

Votação, em tumo único, do Projeto de Deere<o Legislativo 
-3- · n• 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos Deputados1 que aproL 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 46, DE 1993 o ato que renova a oon.::e.são ootorgada à Rádio Gr.mde Lago 
(Inclui do em Ordem do Dia, nos tennos do Ltda., para explcnr ser; .ço de mdiodifusão son= em onda média 

art. 375, VIll, do Regimento Interno) · na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, teudo 
Votação, em tumo ÚDÍco, do Projeto de Deere<o Legislativo Pareceres favoráveis, prorendos em Plenário, em substimi-

n• 46, de 1993 (n' 24&193, na Câmara dos Deputados}, que aprova ção à Comissão de Educação. 
o ato que renova a permissão outcrgada à Radio Fraternidade t• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranbão; 
Ltda., para explmar serviço de radiodifusão sonma em freqüência zo pronunc.iameoto: Relator: Senador Affonso Camargo, 
modulada na cidade de Arar.ls, Estado de São Paulo, teudo pela regularidade dos atas e procedimentos conoemenles à propo-

Parecer, proferido em Plenãrio em substituição à Comissão sição. 
-8-de Educação. , 

1 • pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Padleco, fa
vOiável ao projeto; 

zo pronuoc.iameo.to: Relator: Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concementes à proposição. 

-4-
PROJETODEDECRETOIEGISLATIVON" 48, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia, nos terrilos do 
art. 375, VIll, do Regimento Interno) 

Votação, em lumo ÚDÍCO, do Projeto de Deereto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Jomal do Bil!Sil Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, teudo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

1° pronunc.iameoto: favOiável ao projeto. 

PROJE:TO DE DECRETO lEGISlATIVO N" 55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 

an. 375, vrn, do Regimento Interno) • 

Votação, em tumo ÚDÍco, do Projeto de Deere<o Legislativo 
n• 55, de 1993 (n' 2é7/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a coocessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda., para exPlOrar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Floriano, Estado do Piam, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relatoc Senador 
Ney Marauhão, em Substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PROJETODE DECRETO lEGISLATIVO N"7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vrn, do Regimento Interno) 

Votação. em hlmo Unico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n-o7, de 1994 (n°308/93, na Câmamdos Deputados),que aprova o 
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·-;_tõ que renova a wtmga deferida à Rádio O.tltura. de Timb6 Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Dezembro de 1994 

Parecer favooive~ p<oferido em PleDário, Relator: Senador 
Mei::ta. Filho, em substituição à Comissão de Edueaçio. 

-lO-
PROJETO DEDECRE10iEGISLATIVO N"9, DE1994 

(Incluído em Onlem do Dia nos temJ.os do 
art. 375, VIII, do Regimento lnlemo) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 9, de 1994 (n• 301/93, na Câmam dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão 01.1torgada à Rádio e TV 
Tapaj6s Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Santarém, Estado do Pará, 
tendo 

Parecer favoráve~ proferido em plenário, Relator: Senador 
Diiceu Cameiro, em-substituição à ComiSsão de-EduCBÇâO~- - -

-11- . . 
PROJETO DE DECRE10 LEGISLATIVO N"-10, DE 1994 

(Inclui do em Onlem do Dia nos temJ.os do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tomo único. do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmam dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissãO à Fundação Pe. Urbano 
Thiesen para eXecutar serviço- de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitu1ção à 
Comissão de Educação. -- --

10 pronunciamento: Relator: Senador João Fiança, favorá
vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. - - --- -----

-12-
PROJElO DEDECRE10LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Inclui do em Onlem do Dia nos temi OS do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 11, de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada a S.A. Rádio 
Verdes Mares, para explorar serviço de radiodifusão sooora em 
freqUência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
tendo 

Parecer favor.íve~ proferido em PleDário, Relator: Senador 
·Dirceu Cameiro, em su~stituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJElO DEDECRE10IEGISLATIVO N"l2, DE 1994 

(Inclui do em Ordem do Dia nos temJ.os do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tnmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n"12, de 1994(n°319/93, na Câmatt dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permlssão ã. Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
paia executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, p<oferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meiia Filho, em substituição à Comissão de Educação: 

1° prooundamento: favorável ao projeto; 
zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concementes à proposição. 

-14-
PROJETO DE DECRE10 LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do dia nos temJ.os do 
art. 375, VTII, do Regimento Interno) 

Votação, em mmo 6nico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n" 252/93, na Câmatt dos Deputados), que aprova 
o ato que ieOOVa a concessão- outqrgadã à Rádio Araguaia Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão scmo:rn. em_onda méclia na ci
dade de A.ragualna, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favor.íve~ p<aferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocinio, em substituição à Comissão de Educação. 

-15-
PROJElO DEDECRE10 LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Inc!ufdo em Onlem do Dia, nos tennos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tnmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254/93, na Câmatt dos Deputados), que aprova 

- o ato que_ renova a concessão _outorgada à TV Tocantins Ltda., 
para explorar serviço de :radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favor.íve~ proferido em plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em Substituição à Comissão de Educação. 

-16---

PROJEro DE DECREI'OIEGJSLATIVO N'23, DE 1994 
(Em regime de urgência nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

_ Vo~ção, em tuÍno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 213, de 1994 (n• 327/93, na Câmara -dos Deputados), 
que aprõva o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Montanhês de Botellios Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda media na cidade de Botelhos. Estado de 
Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, Profêrido em plenário, -RelatOr: Se
nador Henrique Almeida, em substimição à Comissão de 
Educação. 

-17-

PROJEI'O DE DECREI'O IEGJSLATIVO N' 24, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, doRegimento Interno) 

Votação, em tumo ÚIÚco, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 24, de 1994 (n• 328/93, na Câmara dos Deputados}; que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Su
perior do V ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqUência modulada. com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Ge
rais, tendo 

Parecer favor.ível, p<Oferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio P~lla. em substituição à Comissão de Educação. 

~18-

. PROJEro DE DECRETO I.EGJSLATIVO N" 62, DE 1993 
(Inclufdo em Onlem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em n•mo úillco, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268193, na Câmara dos Deputados); que · 
aprova o ato que renova a concessão outorgada ã Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar serviço de rndiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 
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19-
PROJETO DEDECRE10 lEGISLATIVO N"64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do 3rt- 375, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na C.!Dma dos ~utados), -~e 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à SOCiedade Rád10 
Emissora Panmaense S/ A pom explmar serviço de radiodifusão de 
SCilS e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do Pa
llli!á. (Dependendo de parecer da Comissão de Edncação.) 

-20-
PROJETO DE DECRE10 LEGISLATIVO N"69, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia nos termos · . 
do art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na C.!Dma dos Depotados), que 
aprova o ato que Outorga peunissão à Rádio ~ Ltda- para 
explomi seiVÍÇO de radiodifusão soocn em freqüên= modulada 
ua cidade de Mariana, EstadO de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

-21- . . 
PROJEI'O DE DECRETO lEGISLATIVO N"8, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia, nos tennos 
do art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmam dos Depnta<i?s), que apro
va o ato que renova a peunissão outorgada à Rádio Cultura de 
Panlo AfODSO lida., pom explorar serviço de xadiodifusão sonoxa 
em fnlqüência modulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da 
Bahia. (Depeudendo de parecer da Comissão de Edncação.) 

-22-
PROJETO DE DECRE10 LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(Inclu!do em Ordem do Dia, nos tennos 
do 3rt- 375, vm, do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Cãm:u:a dos Deputados), que 
ap:ova o ato que mnova a pennissão outorgãaa à Rede Nova Teua 
de Radiodifusão Ltda., abJalmente denominada Rede Fêoix de Co
municações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de São Josê dos Pinhais, Estado 
do Paxaná- (Dependendo de parecer da Comissão de Edncação.) 

-23-
PROJETODEDECRE10!EGISLATIVON"21,DE1994 

(Inclu!do em Ordem do Dia, nôs tennos 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n• 292/93, na C.!Dma dos Depotados), que 
apova o ato que xenova a permissão ~ FM R~ ~nde_nte 
de Aroovmle Ltda, paxa explorar semço de radiodifusao sonoxa 
em fre<pência modulada na Cidade de Arooverde, Estado de Per
nambuco. (Dependendo de parecer da Canissão de Educação.) 

- -24-
PROJETO DEDECRE10 LEGISLATIVO N"26, DE 1994 

(Inclui do em Ordem do Dia nos tennos do 
art_ 375, VIII, paráglllfo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati· 
vo n• 26, de 1994 (n• 344/93, llll C.!Dma dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Campos Dourados 
FM Ltda- paxa exploxar sexviço de xadiodifusão soooxa em fre-

qüência modelada na Cidade de Medianeira, Estado do i'araD!. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-2S-
PROJE10 DE DECRE10 LEGISLATIVO N' 39, de 1994 

(Incluido em Ordem do Dia, nos tennos 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único~ do Projeto de Decreto Legislati
·vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmaia dos Depotados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Sem Negta FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonoxa em ~ência 
modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De-
peodendo de parecer da Comissão de Educação.) · . 

-26-
PROJETO DE DECRE10 LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em tumó único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• 222192, na Câmam dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortogclfioo da Iingua Portuguesa. assiJllldo em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favor.ível, proferido em Plenário, Relator: Selllldor 
Josapliat Marinho, em suOstituição à Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. 

-27-
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N" 117, DE 1994 

(Inch•'do em Ordem do Dia nos tennos do 
-~ ~. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em tum.o único, do Projeto de Lei c~ -:'inn:ra no 
117, de !994 (n• 4.151/93, na Casa de origem), que a!•-• c di>pvsi
tivos do Decreto-Lei n•227, de 28 de fevereiro de 1967. (Dep<>~d. 
endo de pareceres das Comissões de Assuntos Sodais e Serviços 
de Infra-Estrutura.) 

-28-
PROJEfO DE lEI DA CL .ARA N" 136, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão. em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara no 
!36, de 1994 (n• 4.801/94, na Casa de origem), que cria e tr.msfor
ma, ncl qu.adro pciilianente de pessoal de Secretaria do _Tn'bunàl 
RegiOJllll do Txabalbo da 6° Região, os cargos que menctona e dá 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça. e Cidadania.) 

-29-
PROJE10 DE DECRE10 LEGISLATIVON" 82, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
3rt- 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 82. de 1994 (n• 447/94, na C.!Dma dos Depotado>), que 
aprova a alteração de contrato de empréstimo ac_ordada_eiJU'e Fur
nas Centrais Elétricas S. A. e um consórcio de bancos alemães, 
paxa tr.msferir da Usina Nuclear Angta m paxa a Usina Nuclear II, 
e cria comissão -de avaliação das atividades do setor nuclear. (De
peodendo de parecer da Comissão de Relações Exterion:s e Defe
sa_ Nacional.) 

-31). 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 160, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
3rt- 336, b, do Regimento Interno) 

DiscuSsão, em tumo único, do Projeto de LCi do Senado no _ 
160. de 1992, de autoria da Se!J3-Clora Júnia Marise, que ~b~ete a 
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nomeação do Secretário da Receita Federai à prévia aprovação do até quatrocentos milhões de dólares, de principa4 a ser celebrada 
Senado Federal, tendo e.ut,re o Banco do Nordeste do Brasil SI A e o Banco Interamerica-

- Parecer favorável, proferido em Plenário, em substituição à nO-de Desenvolvimento- BID, destinada. a fmanc_iar. parcialmen-
Comissão de AssuntGs Econômicos, Relator. Senador R<man Tito. te, o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no 

-31· Nordeste do Brasil - PRODETUR (Dependendo de parecer da 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" I 12.-DE I 993 Comissão de Assuntos Eoonômicos.) 

(Em regime de urgência, nos termos do -37· 
art. 336, b, do Regimento Interno) PROJETO DE LEí DA-CÂMARA N" 13, DE 1991 

. ... · Discussão em t> .. u:ao único, do Projeto de Lei -do Senado n° - COMPI...E!v1ENT AR 
.. üZ;:<ie 1993, de autoria do Senador César Dias, que~altera o de, 

mã"tcação das terres indígenas. e dá outras providências. (Depend~ 
eridó de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidãdania.) 

-32-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 3,DE 1994- CN 
· (Em regime de urgência, nos termos de 

ar~ 336, b, do Regimentolntemo) 
DiScuSsãõ, em tunlo Uiiico. do Projeto de R.CsoluÇ:ão n° 3. âe 

1994- CN, que dispõe sobre a estrutura administxatjva da Comis
são Parlamentar Conjunta do Mercosut (DepCD.deDdo de parecer 
da-ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

;~~àoiriOoE :REsoifiÇÃo w 122:r>E 1993 
-:. ~- ;:--.. (Em regime de urgência nos termos do 

art. 336, c. do Regimento fulerno) · -
(Tramítando em conjunto com o . 

Projeto de Resolução n• 94. de 1994) . 
Discussão, em tt.urio únicO do Projeto de Resolução n° 122. 

. de'-1993, de :iutoria do SeriadOr Mãrco Maciel, que cria a Comis
. · sã.Ctde Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co

. +s de Constitu!çã~; J~stiça e Cidadani~ e Diretora) 
:>~· ..J4-. 

t-::- . PROJETO DE RESOLUÇÃO J'i• 94, DEI994 
(Em regime de urgência nos termos do 

art.336, c. de Regimento Interno) 
(fratfiitando em conjunto com_p- __ _ 

Projeto de Resolução n• 122,de 1993) 
DiscusSão. em tumo Unico, do Projeto de Re59lução D0 94. 

de 1994. de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi
mentO ID.temo do Senado Fedexal. transformando ~ Comissão de 
Educação- em Corriissão de- Educação. Ciência." e "[ecnologia. (De
pendendo de pareceres das Comissões de-CõilstituiÇã-0, Justiça e -
Cidadania e Direto:r-2.) 

-35-
0FÍC!O N" Sn2, DE I 994 

(Em regime de uigêllcia, nos termos do 
. art. 336, b. do Regimento Interno) 

: ;_:.. ... Oficio n° sm, de I 994, dO Senti.or Presidente --do Banco 
Cez#al, encaminhando ao Senado Federal solicitação_ do Governo 
da..Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
FmaliC:eira.S do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destina
das à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de parecei
da ComissãO de Assuntos Econômicos.) 

,36-
MENSAGEM N° 369. DE 1994 

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

Mensagem n• 369. de 1994 (n• I .088/94 nicõrigém), que so~ 
licita autorizaÇãO -dO Scinado Federal, para que seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo. no valor equivalente a 

Votação. em tumo único, do Projeto de Lei da camara n• 
13, de 1991 -Complementar(n°223/90-Complementar,na Casa 
de origem), que regulamenta o § 2" do art. 171 da Constituição fe
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da CoostimiçãO federal. e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres, sobn"' 49 e 88,de 1991, da Comissão 
_ - de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia .. 

mento: favorável ao Projeto, ca:n as Emendas de noS 1 a 4- CCJ. 
que apresenta; 2° pronunciamento: con!rário às Emendas de n~ 5 
a 17. de Plenário. 

-38-
PROJETO DE I.J$1 DA CÂMARA W 125, DE 1991 

.... _ COMPLEMENTAR 
(lriclu!de em Ordem do Dia nos termos 

do art. I 72, I, de Regimento Interno) 

Votação, em-turno únieo, do Projeto·de Lei da camara n• 
125; de 1991- Complementar (n• 60/89- Complementar, na Casa 
de origem), que discipliDa os limites das despesas com o funcioJJa. 
lismo público, na forma do art. 169 da ConStituiçãO federal. tendo 

- Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à Co
Inissão de Assuntos EcoDômicos. Relator: Senador Meira Fillio, 
1° pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° pronunciamento: 
favorável à emenda de Plenário. (Dependendo de parecer sobre as 
emendas apresentadas peillllte a Comissão.) 

-39-
PROJETO DELE! DO SENADOW27, DE 1991 

COMPLEMENTAR 
Votação, em rumo único, do Projeto de Lei do Senado n• 

27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3° do art. 192 da Constimição Federal, 
que dispõe sobre a cobtança de juros reais máximos-, e dá outtas 
providências, tendo 

Parecer favoxável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Matanhão, em substituição à Comissão de Assuntos Eoonô
micos. 

-40-
. REQUERIMENTO N" 484, DE 1994 

Votação. emblmoúnico, do Requerimento n•484,de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a 
coD.vocação do Presidente e do Secretário do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo 

-de Duque de Caxias e Doutor Herbert de Souza (BetiDho), para 
prestar, perante o Plenário do Senado Fedeial, esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Bta.sil, especialmente nas 
_regiões mais pobres. e apresentar as sugestões e medidas que o ór
gão proporá ao Senhor Presidente da República,_ com vistas a en
frentar tão grave questão. 

-'-41-
REQUERIMENTO N" 839, DE 1994 

VotaçãO~ ein turno único~ do 'Requerimento D0 839, de 1994. 
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do Senado< Jutahy Magalhães, solicitando, nos tetmos do art. 172, 
inciso I, do Regimento Interno, a inclusãO em Onlem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n• lOO,de 1993, de sua autoria, que dis
põe sobre a outa:ga. e renovação de concessão cu -pC.t:OiiSSão- para 
exploração de serviço de :radiodifusão -sOnotã. e de sons e imagens. 

-42-
REQUERIMENTO N' 858, DE 1994 

Votação, em tumo único, do requerimento n• 858, de 1994, 
do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regime:nta;s, 
a inclnsão em Onlem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 95, 
de 1991, de sna autoria, que dispõe sobre a divulgação dos princi
pais devedores junto à Secretaria da Receita Feder.ll, ao Millistério 
do Trabalho e Previdência Social e Caixa Econômica Federal e dá 
outr.ts providéaci&<. 

-43-
REQUERIMENTO N" 859, DE 1994 

Votação em tumoúnico, do Requerimento n• 859,de 1994, 
do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 11, 
de 1993, de sna autoria, que concede anistia em decon-ência de 
sanções imputadas pela prática de atos ou fatos que busquem res.:. 
guardar a moralidade póblica. 

-44-
REQtJERTh!ENTO N_~ 860, DE 1994 

Votação, emtumo único, doRequerimenton°860, de 1994. 
do Senador Eduardo Suplicy, solicitando nos tetmos regimentais, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do S_enado n° 349, 
de 1991, de sua autoria, que extinga e disposições legais que asse
garam a prisão especial. 

-45-
REQUERlMENTO N" 876, DE 1994 

Votação. em tumo único, do Requerimento n• 876. de 1994, 
do Senador Moisés Abtão, solicitando, nos termos do art.l72, in
ciso I, do Regimento Intemo, a ~são em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n• 393, de 1991 - Complementar, de sua 
autoria, que altera a redação do parágrafo 2' do art. 2'e do pará
grafo 2' do art. 4' da Lei Complementar n• 24, de 7 de janeiro de 
1975. 

-46 . 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992 

(Inc1uido em Ordem do Dia nos teimeis do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Cãmata n' 
151, de 1992 (n' 1.002, Càsa de origem), que dispõe sobre a extin' 

· . ção da contribuição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 
5.452 de 1' de maio de 1943 e dá outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy? favorável_ao ~eto. com emendas nt:J; 1 e 2. que apresen
ta, em substituição à. Comissão de Assuntos Sociais. (Dependendo 
de pareoer sobre a Einenda n"3, de Plenário) 

-47-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N° 177, DE 1993 

Discussão. em tumo _único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
177, de 1993 (n' 2.908/92, na Casa de origem), de iniciativa do 
~sidente da República, que dispõe sobre a isenção do imposto de 
JJD.portação ua bipótese que menciona, tendo 

Parecer favoráveL sob n' 226, de 1994, da Comissão de As
suntos Eo:mômicos. 

-48-
PROJEI'O DE LEI DQ SENADO N" 232. DE 1991 

(Iru:1nldo em Ordem do Dia DOS teimosdo 
art. 254, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo ú:õico, do Projeto de Lei do Senado n° 
232, de 1991, de autoriadoSenadorJutahy Magalhães, que autori
za o Poder Executivo a defmi.r as terras indispensáveis à preserva
ção ambiental, integrantes dos bens da União e dcs Estados, na 
forma do art. 23, Vl e Vll, combinado com o art. 24, VI, da Cons-
tituição Federal, tendo , 

- Parecer OOillrário, proferido em Plen>rio, Relator. Senador 
Ronan Tito. em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

-49-
PROJEI'O DE LEI DO SENADO N' 11, DE 1994 

COMPLEMENTAR 

DiscUsSão, em tumo único, do ProjP.to de Lei do Senado n° 
11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco MacieL 
que dispõe sobre fODie de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, e dá outras providências tendo 

Parecer sob n• 227, de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com Emen

das n% 1 e 2-CAE, que apresenta. 

-50-
PROJETO DE lEI DO SENAIXlN' 72, DE 1994 

(Iru:luído em Ordem do Dia DOs tennos do . 
·· art. 91, § 3°. do Regimento lhterno) 

Discussão, em blnfO único, do Projeto de Lei do Senado n° 
72, de 1994, de autoria do Sellildor Alfredo Campos. que acrescen
ta parágrafo ac art. 110 da Lei n• 8M3, de 16 de julho de 1992-
Lei Orgiin!ca do Tribunal de Conlas da União. e altera a redação 
do inciso IV do mesmo arti_go, tendo 

Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada: 
niasobn% 

-224, de 1994, favorável ac Projeto; e 
- 241, de 1994, favorâvelà Emenda de Plev.ário. 

-51-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 83, DE 1994 

(Iru:lnfdo em Ordem do Dia DOS tennos do 
art. 172, II, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo úriico, do ProjetO de Lei do Senado n° 
83,de 1994, de autoria do Senador José Eduardo, quepron:oga a 
vigência da Lei n• 8.199, de 28 de junho de 1991, revigorada pela 
Lein'8.843.de !Ode janeiro de '994. 

(Dependendo de parecer aa Comissão de Assuntos Econô
micos.) 

-52- -
EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

DO SENADON' 30,DE 1991 
(Jnc1uido em Ordem do Dia nos tennos do 

art. 172, 1, do Regimento Interno) · 

(N' 3.!07/92,'naque!a Casa), de autoria do Senador Maurí
cio Cottêa, que regulamenta a profissão· de ortoptista e dá outras 
providênciãs. - - - -

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

-5}- .. . 
PROJEI'O DE LEI DA CAMARA N" 248, DE 1993 

(Jnclnído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

N' 4332, de 1993, na Casa de origem. que regulamenta o§ 
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3° do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
clispondo sobre a reparação de nalnreza eoonômica_ 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos.) 

-54-
PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 35, DE 1994 

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

N" 3.172, de 1992, na Casa de origein, de iiriciativa do Mi
nistério Plíblico da União, que dispõe sobre a criação de Procura
dorias da República em municípios do interior, e dá outras 
providências. -

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Jnstiça e Cidadania.) 

-55-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos teonos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) · 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que clispõe sobre 
isenção do Imposto de Renda para bolsas de estudo de médicos re
sidentes e remuneração de estudantes em eslágio para complemenR 
tação de estudos univeiSitáriOs. · 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô .. 
micos.) 

-56-
PROJEfO DELE1DOSENADON"402,DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos teonos do 
art. 172, I, do Regimento J'nterno) 

·De autoria do Senador Moisés Abrão, que dispõe sobre os 
planos de benefíciOs das entidades fecl:J.adas de previdência priva
da patrocinados por entidades da adminislração indireta da União. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos.) 

-57-
PROJETO DE LEI DO SEN~ N° 130, DE1993 • 

(Incluído em Ordem do D1a nos teonos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que concede ao 
idoso e ao deficiente físico ou mental,. o beneficio da peteepção de 
um salário mínimO mensal desde que comprovem não possuir meíos 
de provera própriallllllllltenção oo tê-la provida por sua família, regu· 
lamentando o iDciso V do artigo 203 da Constimição Federal. 

(Dependendo.de pareceres das Comissões de Assuntos So
ciais e Assuntos Económicos.) 

-58-
MENSAGEM N" 314, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nos teonos do 
art. 281 do Regimentei Interno) 

Discussão, em tumo único,. do Parecer D0 23-7,-de 1994, da 
Comissão de Constiruição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 314, de 1994 (n' 899/94, na origem). de 24 de ourubro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha Qo SODbor Valdir Rigbetto, para exer
cer o cargo de lVIinislro Togaâo do Tnbuna!Supericr do 1l:abalho. 

-59-
MENSAGEM N" 349~DE 1994. 
ESCOLHA DE AutORIDADE 

(lnc!u!do em Ordem do Dià nos têlmos-do 
art. 281 do RegimentO Interno) 

Discussão. em rumei único, do Parecer n° 236, de 1994, da 

Comissão de Coe.stiruiÇão, Justiça e Cidadania sObre a Mensagem 
n• 349, de 1994 (n~991/94, na origem), de 11 de jUilho do corrente 
ano, pela qual o SeDhor Presidente da República submete à delibe
ração do Semdo a esColha do Senhor Edson Rodrigues Chaves 
para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo 
de Dêfesa Econômica. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está encenada a sessão. 

(Levanra~se a sessão às 20h5min) -

ATO DO PRIMEmO SECRETÁRIO 
N'7,DE1994 

O Primeiro Secrétário do Senado Federal, no desempenho 
de suas at:dbuições regimentais e regulamentares, resolve: 

Art. I' prorrogar. por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclu
são dos trabalhos da Comissão Especial designada pelo Ato do 

· Primeiro Secretário n• 5 de !994. --
- Art. 2° Este Ato_ entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revoga.m~se as disposições em CÕntrãrio. 
Senado Federal, 7 de dezembro de 1994. - Senador Júlio 

Campos, Primeiro Secretário. 

ATO DO PRIMEmO SECRETÁRIO 
N'8,DE1994 

Disciplina a p:estação de serviço extraOrdinário no -âmbito 
do Senado Federal e dos seus õrgãos Supervisionados, e dá outras 
providências. - -

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, tendo em vista o que 
coosta dos artigos 73 e 74 da Lei n• 8.112, de 1990, e eín- consó· 
nância com a decisão adotada pela Egrégía Comissão Diietmã eni 
sua 12• Reunião OJ:dinária de 1994, resolve: 

Art. 1° A pres;tação de serviço extraordináriá no" âmbito do 
Senado Federal e dos seus Órgãos SupeiVisionados observará as 

· normas estabelecidas p:rr este Ato. 
Art. 2° Os cliretores de cada unidade administrativa e os 

Chefes de_ Gabinete Parlamentar são os responsáveiS -diret.os .. no· 
âmbito da sua competência, pela convocação e flscal:ização da 
prestação de serviço extraordinário. fi.caiido oS órgãos de Pessoal 
respectivos _encanegados de emitir, mensalmente. relatório cir
cunstanciado_ dos serviços extraordinários executados. 

Art. 3° Somente será permitida a prestaÇão de serviço- ex
traorclinário para atender a situações excepcionais e temporárias, 
cuja autorização deverá ser solicitada previamente à Diretoria-Ge
ral do Senado Fedeml. acompanhada das seguintes infoimações: 

1 - indicação do serviço -a- Ser -realizado, cOm a respeCtiva 
justificaçã9 que carncteriza a sua temPoiariedâde e a necessidade 
da sua realização em horário extraordinário. 
- 2- _dia. mês e horário de início e término do serviçO a ser 

realizado. 
3 - relação dos servidores que realizarão O serViÇo~ cujO to

tal não poder.i exceder ao limite de 1/3 (um terço) da lotação da 
unidade administrativa no perlodo considerado. _ _ _ __ _ 

Parágrafo único. O sexviço eXtraordinário Íelaiivo às sessõ
es plenárias não necessitará de autoriZaçãO prévia, deVendo a uni
dade administrativa observar as demais instruções relativas a sua 
prestação. 

Art. 4° Para autorização do pedido, a Diretoria-Geral solici- __ 
t.aiá aOs órgãos de pessoal respectivoS a instruçãO do processo com 
relaçãO aos poSsíveis impedimentos dos servidores relacionados. 

§ 1° A coostatação da ausência de qualquer das informações 
previstas no art. 3° ensejará. o arquivai::Dcirt.O do processo. 

§ 2° O descumprimento do limile estabelecido no item 3 do 
art. 3° acanetará Q retomo do processo" ã uni~rie administrativa de 
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origem,. sem prejuízo da necessidade da autori.za.ção prévia para Campos. Primeiro Secretário do Senado Federal. 
dar início à prestação do serviço. · 

§ 3• E vedada a prestação de serviço ex1Iaordinãrio no borá- ATO DO DIRETOR-GERAL 
rio do abnoço. N• 144, DE 1994 

§ 4° O serviço exb:aOnlinário compreendido entre aS 22 ho- o Diretor·Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui- . 
ras de um dia e5 hmas do dia seguinte telá o valor-hora computa- çres regulamentares e de acordo com o disJ>?sto no art. zo do Ato 
do nos termos do art- 75 da Lei n• 8-112,de 1990. n•9, de 1992. do Primeiro Secn-tário, resolve: 

Art. 5° Após o deferimento, o processo_ devexá retomar ao Art. 1° Designar os gestores dos contratos celebrados entre 
órgão de pessoal respectivo, que providenciará i :PUblicação da de- 0 Senado Federal e as empresas abaixo relacionadas: 
cisão. • . -MARCOS MARCELINO E CIA LTDA.- Conuato n• 

Art. 6° As unidades administrativas que, de acordo com a 48, de 1994: "prestação de serviços de manutenção corretiva. co:n 
peculiaridade do serviço, estão sujeitas"': e~a-espec"?~ deotraba- fornecimento -de peças (exceto cilindro, motor e carcaça), em ma-
lho, obedecetão o disposto no Ato do PrimeiiO Secretáno n 7. de quinas de escrever ffiM, instaladas em diversos setores qo Senado, 
1993, e, no que oouber, o disposto neste Ato.. . dui3Ilte 12 (dou) meses consecutivos"- Titular: JOSE NALVO 

Parágrafo únioo. O serviço exlraordiDãrio prestado !!"los GUALBERTO PEREIRA (matricula n• !895); Substituto: RO
motoristas aos parlamentares será comunicado atravós de oficio ao NALDO HENRIQUE GIORDANI (matricula n• 3963); 
órgão de pessoal, que adotará as medidas adminís!ra.tiva~ pertínen- _ MAX-MAQ MÁQUINAS, SER VIÇOS E IMPORTA-
tos ao pagameniO do Adicional por Serviço ExtraardiDãrio. ÇÃO LTDA. _ Contrato n• 49. de 1994: "prestação de serviços de 

Art. 7° Os serviços extraordinários constantes de es_calas manutenção corretiva,. com fornecimento de peças (exceto_cilm-
previamente autorizados pela Primeira Secretaria ou pela Du-etc: dro, motor e carcaça), em processadoras de texto Remington. ins-
ria-Geral. em data anterior à publicação deste Ato, serão submeh- taladas em diversos setores do Senado, durante 12 (doze) meses 
dos a nova autorização nos tennos deste Ato. _ consecutivos - Titular: RONALDO HENRIQUE G!ORDANI 

Art. go Paza f'ms de cálculo do adicional previsto no art. 73 (matricula n• 3964); Substituto: JOSÉ NAL VO GUALBERTO 
da Lei n• 8.112, de 1990, a base será • remuneração do servidor. PEREIRA (matricula n• 1895). 

Art. ~ Os casos omissos ~o apreciados pela Diretorla- Art. zo Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Geral do Senado Federal. AIL 3° Revogam-se as disposições em conttário. 

Art. 10. Este Ato enlra em vigor na data de sua publicaçãO, 
revogando-se as disposições em contrário. ~ Em 6 de dezembro de 1994-- Manoel Vilela de Magalhães. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1994.- Senador Júlio Diretor-GeraL 


